
 

Informasjon om kombinasjonsklassen for minoritetsspråklige elever i aldersgruppa 16 – 20 år på 

Nome og Bø voksenopplæring og Nome videregående, avd. Lunde skoleåret 2018- 19 

Det ble i møtet med Fylkeskommunen 23. januar 2018 besluttet en videreføring av 
kombinasjonsklassen ved Nome og Bø voksenopplæring og Nome videregående, avdeling Lunde 
skoleåret 2018- 19. 
 
Kombinasjonsklassen vil være et kombinasjonsløp i grunnskole 3, etter følgende modell: 
 

 
Kombinasjonsklassen vil fortsatt være et spleiselag mellom Fylkeskommunen og kommunene Nome 
og Bø. Nome og Bø vil derfor prioritere elever fra egne kommuner, men åpne for elever fra andre 
kommuner dersom det er ledige elevplasser. Fylkeskommunn er i dialog med kommunene Tokke og 
Notodden om etablering av kombinasjonsklasser, i tillegg til de kommunene som allerede har inngått 
avtale. 
 
Erfaringene fra inneværende år viser at det er stort faglig spenn i elevgruppa. Elevene må derfor 
kartlegges før inntak, og NBVO vil ut fra kartleggingen og samtaler vurdere om elevene er aktuelle for 
grunnskole 3/kombinasjonsklassen eller grunnskole 2 eller grunnskole 1. Vi vil ikke ta elever inn i 
kombinasjonsklassen som ikke vil kunne fullføre grunnskole eller gå opp til grunnskoleeksamen våren 
2019. De elevene dette gjelder, vil få en tilbakemelding på hvor i grunnskoleløpet de bør søkes inn 
(gru 1 eller gru 2). 
 
Prisen for gjestelever har vært 65 000,- inneværende skoleår. Det vil bli fremmet et forslag om en 
felles sats i Telemark på Forum for utdanning 30. januar. Vi anslår at prisen vil bli 100 000,- per elev. 
Kommunenen må forplikte seg på å betale selv om eleven slutter i løpet av året, med mindre dette 
gjøres innen høstferien (uke 41). 
 
Søknadsfrist for elever til kombinasjonsklassen er 15. februar 2018, se vedlagt søknadsskjema. Siden 
vi ikke kan garantere plass til gjesteelever i kombinasjonsklassen, oppfordrer vil til også å søke 
elevene det gjelder inn på videregående skole og/eller til andre kombinasjonsklasser. 
 
Dersom noe er uklart, så ta kontakt med undertegnede.  
 
Nome og Bø voksenopplæring, 22.1.18 
Marianne Dahlseng 
rektor 


