
LINDESNES
LÆRINGSSENTER
STRATEGIPLAN 2024



1	 Innledning		.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 	4 

2	 Sammendrag		...................................................................................................................................................................................................................................................................... 	6  

3	 Visjon		.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	7

4	 Verdier		......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 	8 

5	 Brukergrupper			........................................................................................................................................................................................................................................................... 	11 

6	 Satsingsområder		...................................................................................................................................................................................................................................................... 	12

7	 Kompetanse		..................................................................................................................................................................................................................................................................... 	19

VEDLEGG
A	 Føringer		................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	21

B	 Lindesnes	Læringssenter	2013-2019 

 

 

Innhold

 Lindesnes læringssenter 3



Velkommen til Lindesnes læringssenter 2024. Formålet med denne 
brosjyren er å presentere vårt fremtidsbilde. I det følgende vil du få et 
innblikk i hvem	vi	er, hva vi gjør, og hvem	vi	når	med	arbeidet	vårt.

Velferdssamfunnet, både lokalt og nasjonalt, er i kontinuerlig endring. 
Samfunnet forutsetter at flere deltar i arbeidslivet, og at flere står lenger 
i arbeid. Derfor satser Norge på utdanning og kunnskap for alle. Tidlig 
innsats og inkluderende fellesskap er avgjørende for å sikre at alle kan nå 
sine drømmer og ambisjoner. Samfunnet har som mål at alle skal ha like 
muligheter til allsidig utvikling og læring, og oppleve mestring, uavhengig 
av bakgrunn og forutsetninger.

Lindesnes læringssenter må skifte kurs i takt med dette, slik at tilbudet 
kan dekke de framtidige behov i kommunen. Gjennom vårt strategiarbeid 
har vi vurdert, analysert og konkludert med at våre tjenester må utvides. 
Vi vil være en aktiv partner når det gjelder tidlig innsats for læring og 
inkludering, både for voksne og barn.

Vi er kommunens ressurs- og kompetansesenter for mangfold.

01 | Innledning
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forskjellige nasjoner og 
språk innom Lindesnes 
læringssenter årlig

forskjellige 
brukergrupper

Tidlig innsats 
og inkluderende 
fellesskap

Mangfoldskompetanse  
ut til hele kommunen.

Deltakere fra

0-80 ÅR

Flerspråklig  
fagarbeiderpool for 
kommunen.

38

4

02 | Sammendrag
En visjon er en oppnåelig drøm vi aldri kan slutte å 
strekke oss mot. Det er dette som gir arbeidet vårt 
mening, og som skaper en hensikt med det vi gjør.

Lindesnes læringssenters mål er å utvikle barn og voksnes evne til å 
kommunisere og samhandle med hverandre i et mangfoldig samfunn. 
En god inkludering bygger broer mellom ulike miljøer og profesjoner, 
ulike mennesker og ulike historier, mellom individ og samfunn, samt 
mellom skole og arbeidsliv. Fortidens dype kløfter blir uvesentlige når 
broer bygges. 

03 | Visjon

Vi bygger broer
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Lindesnes læringssenter er verdibasert, og kjerneverdiene  
er selve fundamentet i vår brobygging. Våre kjerneverdier er:

Inkluderende
• Vi bryr oss om hverandre, både  
 elever, deltakere og kolleger.
• Vi møter enkeltmennesker der  
 de er med åpenhet og respekt. 
• Vi bygger fellesskap og  
 tilhørighet gjennom mangfold.
• Vi lærer av hverandre og spiller  
 hverandre gode.

Engasjert
• Vi ser jobben vår som svært  
 meningsfull og blir motiverte  
 når vi kan gjøre en forskjell  
 i andre menneskers liv.
• Vi stiller høye krav til oss selv  
 og vil være faglig oppdaterte.

• Vi brenner for fagfeltet vårt og  
 bygger læringsarenaer fylt med  
 trivsel og læringsglede.
• Vi er endringsvillige og søker  
 fremover.

Profesjonell
• Vi er kompetente og har høy  
 kvalitet på det vi gjør.
• Vi er ydmyke i møtet med  
 den enkeltes erfaringer og  
 forutsetninger.
• Vi er målbevisste og har klare  
 ansvarsområder. 
• Vi er en lærende organisasjon  
 som utvikler arbeids- og  
 læringsmiljøet i fellesskap.

04 | Verdier

Inkluderende – Engasjert - Profesjonell
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Barn under 6 år er en ny brukergruppe for oss. 
Flerspråklige barn i Lindesnes kommune skal 
primært begynne på nærskolen ved skolestart, 
sekundært i et innføringstilbud. Tidlig og 
tverrfaglig innsats er viktig for barnas utvikling 
(jf. meld. St. 6, 2019-2020). Derfor er det viktig å 
kartlegge barna så tidlig som mulig før skolestart, 
slik at riktige tiltak kan settes inn.

Flerspråklige ungdom som har rett til 
videregående opplæring etter opplæringsloven 
§ 3-1, kan få tilbud om tilrettelagt grunnskole-
opplæring sammen med jevnaldrende på en 
videregående skole. Mange nyankomne unge 
har ikke fullført grunnskole fra hjemlandet, eller 
mangler tilstrekkelige norskkunnskaper for å 
kunne gjennomføre videregående opplæring. 
I Kombinasjonsklassen på Mandal videregående 
skole får elevene grunnskoleopplæring og 
norskopplæring i et ungdomsmiljø.

Flerspråklige ungdom med et annet morsmål 
enn norsk har ifølge opplæringsloven §2.8, 
rett til særskilt språkopplæring. Barn som 
nylig er kommet til landet, og som etter 
kartlegging trenger slik opplæring, har rett 
til dette til de kan følge ordinær opplæring. 
Siden tidlig innsats er viktig, har Lindesnes 
kommune valgt å legge den første særskilte 
språkopplæringen i et innføringstilbud ved 
Lindesnes læringssenter, avdeling for barn og 
unge (LABU).

De fleste voksne innvandrere har rett og plikt 
til norsk og samfunnskunnskap. De som ikke 
har grunnskole fra hjemlandet, har også rett til 
grunnskole for voksne. Grunnskoleopplæring gis 
også til de som er over opplæringspliktig alder, 
men som ikke har fullført hele eller deler av 
grunnskoleopplæringen. 

05 | Brukergrupper
Barn under 6 år Ungdom 16-20

Barn 6-16

Voksne
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Lindesnes læringssenter har de seneste år jobbet bevisst med 
endringsprosesser for å utvikle senteret til å tilfredsstille dagens og 
fremtidens utfordringer. Lindesnes læringssenter har gått fra å være 
en kvalifiseringsenhet, til å bli et ressurs- og kompetansesenter for 
Lindesnes kommune innen mangfold. Det betyr at våre medarbeidere 
og ledere har fokus på best mulig språkopplæring av kommunens 
innbyggere, men også hvordan bidra til en større grad av integrering 
og inkludering i nærmiljøene. Vår kompetanse blir brukt både i de 
kommunale enhetene, men også på tvers av forvaltningsnivåene.

Vi	er	et	ressurs-	og	kompetansesenter	for	mangfold	i		
Lindesnes	kommune,	gjennom:

Barn, ungdom og voksne som bor 
i Lindesnes kommune vil trenge 
norskopplæring og opplæring 
i ulike fag for å få vitnemål og 
varig arbeid i Norge. Lindesnes 
læringssenter har ulike tiltak for å 
hjelpe disse mot målet sitt: 

Barn	6-16	år
• Innføringstilbud til flerspråklige  
 barn i avdelingen for barn og  
 unge (LABU). 

Ungdom	16-20	år
• Tilrettelagt norsk- og  
 grunnskoleopplæring i  
 Kombinasjonsklassen på Mandal  
 videregående skole. 

06 | Satsingsområder

1.		Opplæring	av	barn,	ungdom	og	voksne

Voksne
• Opplæring i norsk og samfunns- 
 kunnskap for voksne.
• Kveldskurs og digitale kurs i norsk  
 og engelsk.
• Norsk gjennom arbeidspraksis (NAP)
• Interne norskkurs for ansatte i  
 Lindesnes kommune.
• Grunnskole for voksne.
 – Forberedende voksenopplæring (FVO).
 – Grunnskole gjennom arbeidspraksis  
      (GAP).
 – Opplæring i grunnleggende  
  ferdigheter.
 – Spesialundervisning for voksne
• Introduksjonsprogram med obligatorisk 
 innhold for bosatte flyktninger.
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Lindesnes læringssenter har 
spisskompetanse på norsk som 
andrespråk og mangfold. Denne 
kompetansen kan hele kommunen 
dra nytte av gjennom at vi setter inn 
følgende tiltak:

Barn	under	6	år
• Deltar i språkkartlegging av  
 flerspråklige barn, i samarbeid  
 med helsestasjon eller  
 barnehage. 
• Deltar med mangfoldspedagoger  
 i Oppvekstteam 0-6 i saker som  
 omhandler flerspråklige barn.
• Kurser og veileder ansatte i  
 barnehager og i Familiens hus  
 innenfor fagfeltet flerspråklig  
 pedagogikk og språkutvikling. 

Voksne 
• Deltar  i kvalifiseringsnettverk for  
 å gi voksne deltakere god  
 individuell oppfølging og  
 karriereveiledning.
• Bidrar med pedagog i norsk  
 som andrespråk på Karriere   
 Agder-Lyngdal, avdeling Mandal.
• Har en strategisk samarbeids- 
 avtale med NAV og Agder  
 fylkeskommune om opplæring  
 av voksne etter behov.

2.		Samarbeid	med	og	veiledning	til	
	 			kommunens	virksomheter

Barn	6-16	år
• Bistår og veileder nærskolene  
 med språkkartlegging av  
 flerspråklige elever.
• Kurser og veileder ansatte i  
 skolen og i Familiens hus  
 innenfor fagfeltet flerspråklig  
 pedagogikk og språkutvikling. 
• Deltar med mangfoldspedagoger  
 i oppvekstteam i saker som  
 omhandler flerspråklige barn.
• Deltar i tverrfaglige nettverk  
 og team i kommunen med  
 mangfoldskompetanse.

Ungdom	16-20	år
• Språkkartlegger alle  
 flerspråklige tiendeklassinger   
 med kort botid hver høst for å 
 vurdere behovet for mer 
 norsk – eller grunn-
 skoleopplæring.

Spesialpedagogiske	tiltak:
• Spesialpedagoger som deltar i et  
 utøvende spesialpedagogisk  
 team som bistår barn, ungdom  
 og voksne i kommunen.
• Bistår kommunen gjennom ulike  
 kartlegginger i forhold til  
 eventuelle språkvansker, samt  
 lese- og skrivevansker.
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For mange er den viktigste 
integreringsarenaen jobb og 
skole. Her møtes mennesker i 
sitt nærmiljø på tvers av språk, 
etnisitet, kjønn og religiøs 
tilhørighet. Norsk språk er 
nøkkelen til integrering og 
arbeidsliv. Integrering handler 
likevel om mer enn språk. Det 
handler også om kunnskap 
og verdier en trenger for å ta 
del i samfunnet. Lindesnes 
læringssenter har god mangfold- 
og språkkompetanse. Vi bidrar på 
følgende måte i kommunen:  

Barn	6-16	år
• Sikrer overgangen mellom  
 LABU og nærskolen. Dette gjøres  
 gjennom plan for hospitering,  
 overføring og oppfølging av  
 elever i nærskolen.
• Motiverer og deltar aktivt  
 for å få elevene til å starte i  
 fritidsaktiviteter.

3.		Aktivt	bidra	til	integrering	og		
	 			inkludering	i	nærmiljøet

Ungdom	16-20	år
• Tilbyr leksehjelp inntil 4 ganger i uka.
• Arrangerer fellesskapsmiddager  
 og andre aktiviteter på  
 ettermiddags- og kveldstid i   
 samarbeid med andre klasser  
 og elever på Mandal  
 videregående skole.
• Holder livsmestringskurs  
 for flerspråklig ungdom.

Andre	inkludering	og	
integreringsbidrag:
• Drifter en flerspråklig fagarbeider-
 pool til bruk for hele  kommunen  
 etter behov.
• Bruker skolebygg og kantine  
 aktivt i opplæringssammenheng,  
 arbeidspraksis og til frivillige  
 som jobber med inkludering og  
 integrering.
• Bidrar med vår mangfoldskompetanse  
 på ulike arrangementer, i  
 samarbeid med frivilligkoordinator  
 og de frivillige, for å bedre  
 integrering.
• Motiverer for og deltar aktivt  
 i forbindelse med blant annet   
 foreldremøter og fritidsaktiviteter.
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Pedagogene våre har et bredt 
fagfelt og er mangfoldspedagoger. 
De har utdanning innenfor 
norsk som andrespråk, 
mangfoldspedagogikk eller 
annen flerkulturell kompetanse. 
Mange av pedagogene har 
også videreutdanning innen 
spesialpedagogikk eller 
veiledningskompetanse da de 
jobber innenfor forskjellige 
pedagogiske kontekster. 

Pedagogene ved Lindesnes 
læringssenter, som jobber med 
barn og ungdom, følger opp elevene 
i klasserommet, i overgang til 
nærskole og inn i nærskolen. I 
tillegg deltar mangfoldspedagogene 
i oppvekstteam på nærskolene, 
med veiledning av deltakerne i 
teamet. Pedagogene som jobber 
med voksne deltakere følger 
opp deltakerne i klasserommet, 

i arbeidspraksis eller på andre 
læringsarenaer. I tillegg jobber de 
tett med våre samarbeidspartnere 
på andre integreringsarenaer. 

Vi vet at for å lykkes med god 
andrespråksinnlæring, så må man 
kjenne eleven godt, og bygge videre 
på den kunnskapen de allerede 
har, samt bruke morsmålet som 
en ressurs i opplæringen. Det er en 
ekstra styrke for oss at vi har to- og 
flerspråklige pedagoger, terapeuter 
og fagarbeidere hos oss. 

Både pedagogene og fagarbeiderne 
har lang erfaring innenfor 
migrasjonsfeltet, og har 
kompetanse til å jobbe med
identitet og tilhørighet hos 
krysskulturelle barn og unge, 
forebygging av negativ sosial 
kontroll, vold i nære relasjoner 
og livsmestring i et nytt land.

07 | Kompetanse
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Eksterne	føringer/
rammefaktorer

Endringer	i	samfunnet
Utviklingen i det norske samfunnet 
gjør at det stilles stadig større 
krav om formell kompetanse 
for å få varig arbeid. Dette 
medfører igjen et økt behov for 
grunnskoleopplæring, som gir et 
godt grunnlag før videregående 
opplæring. 
 
Arbeidslivet stiller også strengere 
krav til norsknivå når de skal 
ansette personer med et annet 
morsmål enn norsk.

Endringer	i	lovverket
De siste årene har det skjedd 
endringer i lovverket, spesielt 
rettet mot innvandrere over 16 år. 
Endringene skal føre til at flere 
får muligheten til å fullføre et 
utdanningsløp og få en formell 
utdanning. Mer individuelt 

tilrettelagt program, fleksible 
løsninger for den enkelte og på 
systemnivå, er tiltak som skal få 
flere gjennom en utdanning og ut i 
varig arbeid.
 
I integreringsloven (01.01.21) 
er sluttmålet etter endt 
introduksjonsprogram tydeligere 
rettet mot formell utdanning. 
Lindesnes kommune har løst 
disse utfordringene med et 
tettere samarbeid mellom 
Lindesnes læringssenter, Mandal 
videregående skole og NAV.
 
I integreringsloven blir det også 
stilt strengere krav til norsknivå. 
Det er et krav til minstenivå etter 
endt opplæring. Alle utenlandske 
borgere som ønsker permanent 
oppholdstillatelse og /eller 
statsborgerskap, må dokumentere 
et lovbestemt nivå i norsk. 

A | Vedlegg
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Enkelte	føringer	fra	politisk	nivå,	
Stortingsmelding	6	«Tett	på»
Norge skal ha barnehage og 
skole som gir muligheter for alle 
– uavhengig av sosial, kulturell 
og språklige bakgrunn, kjønn, 
kognitive og fysiske forskjeller. Det 
krever inkluderende fellesskap og 
tidlig innsats. I Stortingsmelding 
6 (2019-20) legges det til rette for 
at kompetansen skal komme tett 
på elevene. Dette blant annet også 
ved at det tverrfaglige samarbeidet 
styrkes. 

Inkludering i barnehage og skole 
handler om at alle barn og elever 
skal oppleve at de har en naturlig 
plass i fellesskapet. De skal føle 
seg trygge og kunne erfare at de 
er betydningsfulle. Grunnlaget 
for utvikling og læring blir lagt i 
barnas første leveår. Dersom barna 
utvikler et godt fundament disse 
årene, øker sannsynligheten for en 
god utvikling videre. Det tilbudet 

barna får i barnehagen og de 
første årene i grunnskolen, legger 
grunnlaget for hvordan de lykkes 
videre i utdanning og arbeid. Det er 
derfor viktig at alle barn får et godt 
tilpasset pedagogisk tilbud tidlig 
i livet. Derfor skal man vurdere, 
og eventuelt nærmere kartlegge, 
alle barns norskkunnskaper før 
skolestart.

Enkelte	føringer	fra	Lindesnes	
kommune	–	kommuneplanen	
«Bedre	sammen»
Lindesnes kommune har 
et økende antall unge som 
fullfører grunnskolen uten 
grunnskolepoeng. Flere 
innbyggere har ulike språk- og 
kulturbakgrunner. Det krever økt 
innsats innenfor kommunens 
tjenesteyting og arbeid for 
likestilling og inkludering

Kommuneplanen har blant annet 
følgende mål.
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Våre	innbyggere	er	godt	rustet	
for	utdanning	og	arbeidsliv.	
Barnehage	og	skole	er	en	
mestringsarena	for	alle.	
Strategier for å få dette til er blant 
annet:
• Vi tilpasser opplæringen til den  
 enkelte slik at alle opplever faglig  
 utvikling og mestring. 
• Vi utvikler systemer slik at  
 alle barn får brukt sitt talent og  
 læringspotensial. 
• Vi satser på folkehelse og  
 livsmestring som tverrfaglig  
 tema og innsats i barnehage og  
 skole for å fremme god fysisk og  
 psykisk helse. 
• Vi utvikler kompetansen i  
 rådgivertjenesten i tett  
 samarbeid med videregående  
 skole og næringslivet for å ta  
 gode karriere- og  
 utdanningsvalg. 
• Livsmestring i skolen.

Barn	har	en	trygg	oppvekst	som	
gjør	dem	rustet	til	å	mestre	livet.	
Strategier for å få dette til er:
• Barn og unge medvirker aktivt i  
 sin hverdag.
• Vi legger til rette for at alle  
 barn og unge trives, i et godt og  
 inkluderende miljø.
• Vi avdekker barn og unges behov  
 for støtte og hjelp tidlig, og de  
 følges opp. 
• Vi utvikler gode ordninger for å  
 styrke foreldrekompetansen. 
• Vi har synlige, trygge og  
 kompetente voksne som jobber  
 tverrfaglig og helhetlig.  

Vi	er	en	åpen	og	inkluderende	
kommune	der	innbyggerne	deltar	
og	engasjerer	seg.	Frivillighetens	
potensiale	optimaliseres.	
Strategier for å få dette til er:
• Innbyggere og næringsliv bruker  
 primært digitale tjenester i dialog  
 med kommunen, og de som ikke 
 er fortrolig med dette, får veiledning.
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Enkelte	føringer	fra	Lindesnes	
kommune	-	Tiltaksplanen	Bedre	
sammen	for	lesing
Oppvekst i Lindesnes kommune 
har laget sin egen tiltaksplan Bedre 
sammen for lesing. Tiltakene i 
planen Bedre sammen om lesing 
skal øke sannsynligheten for at 
alle barn og unge i Lindesnes 
kommune, uavhengig av 
sosioøkonomisk status og kjønn, 
blir kompetente lesere som kan 
forstå, bruke, reflektere over og 
engasjere seg i skrevne tekster, 
slik at de kan nå sine mål, utvikle 
sine kunnskaper og evner, og delta 
i samfunnet. Dette bygger igjen 
på Læreplanen Kunnskapsløftet 
2020: lesing og skriving som 
grunnleggende ferdighet i alle fag.

  
Enkelte	føringer	fra	Lindesnes	
kommune	–	integreringsplan
Ved kommunesammenslåingen 
01.01.2020, ble det vedtatt av 
fellesnemda en integreringsplan 
for kommunen. Denne planen 
legger vekt på at det er 
hele kommunen som skal 
integrere flyktningen, ikke bare 

integreringsavdelingen på NAV 
eller Lindesnes læringssenter. 
Likevel ligger det i planen mange 
tiltak Lindesnes læringssenter 
skal iverksette for å integrere 
barn, unge og voksne i 
kommunen:

• For voksne skal Lindesnes  
 læringssenter tilby norsk og   
 samfunnskunnskaps- 
 undervisning, forberedende  
 voksenopplæring  
 (FVO), språkpraksis med  
 pedagogoppfølging og samarbeid  
 med frivillige lag og foreninger.
• For ungdom skal  
 Lindesnes læringssenter  
 tilby kombinasjonsklasser på  
 videregående, som en  
 forberedelse til videregående  
 opplæring.
• For barn skal Lindesnes  
 læringssenter tilby  
 innføringstilbud for nyankomne  
 barn til landet (LABU). I tillegg til  
 dette skal Lindesnes  
 læringssenter være en  
 flerspråklig ressurs i skolene  
 i kommunen.

26



LINDESNES	LÆRINGSSENTER
Ressurs- og kompetansesenter for mangfold

T: 90 05 25 28
E: lls@lindesnes.kommune.no
W: lindesnes.kommune.no/lindesnes-laeringssenter
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