
Protokoll for møte i Sandnes Innvandrerråd 
 

Dato:     12.03.2018 kl. 18.00 
Sted:     Rådhuset, møterom 1A 
Arkivsak:    15/00177 

 
Til stede: Marianne O. Klengsen (Frp), David Yang, Gehan 

Skhmot, Abdel Monim Hussein og Piotr 
Naszydlowski. 

Forfall: Hamidullah Amiri (Ap), Hilde Sværen Hjulstad 

(KrF),  
Møteleder: Marianne O. Klengsen 

Protokollfører: Jens Thordal, Kultur 
 
________________________________________________________________ 

Besøk 
Marit Midtskog, leder for Senter for flerspråklige barn og unge (FBU), var invitert 

til møtet. Hun fortalte om FBU og arbeidet med å hjelpe flerspråklige barn i 

aldersgruppen 0-16 år – det vil si i barnehage, skole og ungdomsskole. Det er 66 

ansatte, hvorav 27 jobber i barnehager som flerspråklige assistenter knyttet til 

spesifikke barn. 36 jobber innen skoleverket og to ansatte arbeider med 

kompetansebygging hos norske lærere.  

 

Det er i tillegg tre ressurssentre som arbeider med språkopplæring, 

tilrettelegging og bygger opp om adferd og trivsel. Støtte gis bare til barn hvor 

begge foreldre er av utenlandsk opprinnelse. FBU tar imot henvendelser fra 

barnehager og skoler og treffer beslutning om tiltak. De ansatte ved FBU snakker 

ca. 40 forskjellige språk, men de har måttet kutte ned på tilbud av mindre 

etterspurte språk, da dette kunne resultere i urimelig små stillingsprosenter. 

 

Opplæring i barnehagealder er utrolig viktig. Derfor prioriteres de aller yngste 

med tidlig innsats. De bruker morsmålet som en ressurs i norskopplæringen. En 

forskjell mellom innsatsen i barnehagene og skolene er at barnehagene tildeles 

en ressurs som de da selv disponerer. I skolene får barnet en rettighet. 

 

Lenke til nettsiden deres: www.minskole.no/fbu 

 

 

Innmeldinger til Eventuelt 
Det ble meldt inn en sak. 

 

 

Godkjenning av protokoll 
3/18 Protokoll fra møte 19.02.2018 

Vedtak, enstemmig: Protokollen ble godkjent. 

http://www.minskole.no/fbu


 

Utvalgssaker  
8/18 Godkjenning av innkallingen 

Vedtak, enstemmig: Innkallingen ble godkjent. 

 

9/18 Integreringsprisen – fremdrift og innstilling av to medlemmer til 

priskomiteen 

Det ble gitt en kort orientering og retningslinjene for tildeling av prisen ble 

gjennomgått. 

Vedtak, enstemmig: Følgende medlemmer av rådet ble utpekt å representere 

rådet i priskomiteen: Marianne O. Klengsen og Gehan Skhmot. 

 

10/18 Gjennomgang av sakskartet til UKO 20.03.2018 

Vedtak, enstemmig: Det var ingen saker som ble vurdert som aktuelle for en 

uttalelse fra rådet. 

 

Eventuelt 
Nestleder fremsatte forslag om at det skulle være en sosial sammenkomst for 

rådets medlemmer og varamedlemmer før sommeren, i begynnelsen av juni. Det 

er ikke midler å få til dette fra kommunen, og alle rådets medlemmer oppfordres 

derfor til å komme med forslag og ideer til neste møte. 

 

Neste møte 
Tirsdag 17. april 2018 kl. 18.00 på rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen. 

OBS! Dette er en endring fra mandag 16.04.2018. 


