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Orientering om kartlegging ved individuelt inntak til videregående 

opplæring for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge skoleåret 

2021/2022 

 

Språksenteret har siden 2017 kartlagt ved individuelt inntak til videregående opplæring for 

minoritetsspråklige elever med kort botid. I dette dokumentet beskrives gjennomføringen av og 

innholdet i kartleggingen for skoleåret 2021/2022. Datoer for gruppekartleggingene står på 

neste side. I tillegg vil Språksenteret i god tid før kartleggingen sende ut lister til skolene med 

hvilke elever som skal kartlegges når. 

Språksenteret følger gjeldende smittevernregler og legger til rette for riktig avstand, bruk av 

håndsprit og forsterket renhold. Munnbind kan benyttes og må medbringes av elev. 

Kartleggingen er todelt og består av en gruppekartlegging og en individuell fagsamtale. Grunnet 

Covid-19 finner begge deler sted i Språksenterets lokaler. 

Gruppekartleggingen foregår i samme rom som andre søkere. Denne våren blir det avholdt flere 

og mindre gruppekartlegginger grunnet Covid-191.  

Den individuelle fagsamtalen foregår mellom søker og kartlegger. Gruppekartleggingen tar fire 

timer og den individuelle fagsamtalen tar om lag én time. 

I etterkant av kartleggingen blir resultatene fra begge delene i kartleggingen beskrevet i en 

pedagogisk rapport. Inntakskontoret fatter endelig inntaksvedtak på grunnlag av en helhetlig 

vurdering av informasjonen i søknaden og den pedagogiske rapporten fra Språksenteret (for 

søkere som er kartlagt her). 

  

 
1 Søkere fra Kuben MO skal gjennomføre gruppekartleggingen på Kuben MO med ansatte fra Språksenteret. Dette er av 

logistiske årsaker knyttet til Covid-19. 

 

Språksenteret 
 

 

Til rektor og rådgiver 

 

 

                                            Dato: 06.01.2021 
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Informasjon om gruppekartleggingen 

Informasjon om innhold i og gjennomføringen av gruppekartleggingen finnes i resten av 

dokumentet. Se for øvrig vedlagt brukerveiledning for pålogging og levering i Inspera 

Assessment. Vi anbefaler at skolene gjør elevene kjent med Språksenterets beliggenhet og 

innholdet i dette brevet. All informasjon i dette brevet er også tilgjengelig på 

spraksenteret.osloskolen.no 

Ikke alle elever skal kartlegges i gruppe. De som har behov for å gjennomføre kartleggingen med 

tolk til stede, vil få innkalling til dette per brev og SMS. Det kan også være andre årsaker til at 

eleven ikke bør kartlegges i gruppe. Behov for dette vil komme frem av informasjonen oppgitt i 

søknadsskjema, og det er derfor viktig at innsøkende instans melder fra om 

tilretteleggingsbehov under feltet “Behov for tilrettelegging”.  

Forberedelser: Gjennomfør demoprøve. Lenke finnes på våre hjemmesider og på neste side. 

Demoprøven er laget for at elevene skal bli kjent med Inspera, med tanke på oppgavetyper og 

funksjoner. 

Sted: Språksenteret, Trondheimsveien 48, 0560 Oslo.  

Nærmeste kollektivstopp er Lakkegata skole, Sofienberg eller 

Tøyen T. 

Varighet: 4 timer 

Prøveform: Skriftlig og digital via Inspera Assessment.  

 
Tid: En av følgende. Se innkalling per brev og SMS: 

10.3., 11.3. og 12.3.2020: kl. 09:00-13:00. Oppmøte: kl. 08:30.  

6.4, 7.4 og 9.4.2020: kl. 09:00-13:00. Oppmøte: kl. 08.30. 

Inntakskontoret vurderer hvilke søkere som kartlegges når, avhengig av 

eksempelvis botid eller tid i norskopplæring. Dette kan innebære at søkere fra samme skole 

kartlegges på ulike tidspunkt. Noen søkere vil bli innkalt til mindre gruppekartlegging i juni eller 

august.  

https://udeoslokommuneno.sharepoint.com/sites/spr/felles_ansatte/spr/Kartlegging%20og%20kurs/03.%20Kartlegging%20VGS/18-19/Info%20til%20skolene/spraksenteret.osloskolen.no
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Ta med: Gyldig legitimasjon med bilde. Penn/blyant. Mat og drikke. Kladdeark blir delt ut i 

lokalet. Eget utstyr (pc, headset og lignende) kan ikke benyttes. 

Innhold: 

 

Før kartleggingen: 

• Elevene bør øve på oppgavetyper og funksjoner i Inspera. Følge lenke fra: 

spraksenteret.osloskolen.no -Individuelt inntak VGS – Demoprøve -  Lenke til demoprøve. 

o Eller: følge lenke direkte fra dette dokumentet ved å trykke her  

 

 

 

 

 

Når elevene møter opp til gruppekartlegging: 

• Elevene skal vente utenfor bygget til de blir hentet av vaktene fra Språksenteret og 

registrert på oppmøteliste. Husk gyldig legitimasjon.  

 

Alle elever må vente ute til de blir registrert og fulgt inn! 

 

• Sekker og ytterklær plasseres på anvist plass. Mobilen skal være avslått i sekken.  

• Penn/blyant og mat og drikke tas med til en ledig pult. 

 

 

Logge på og starte kartleggingen: 

• Elevene får utdelt brukernavn og passord, og logger seg på via spraksenteret.inspera.no. 

Elevene trenger bare å følge instruksjonene de ser på skjermen og/eller brukerveiledning 

Matematikk 

• Tall og algebra 

• Måling og geometri 

• Statistikk og 

sannsynlighet 

• Funksjoner 

Norsk 

• Lese 

• Lytte 

• Skrive 

Engelsk 

• Lese  

• Lytte  

• Skrive 

https://udeoslokommuneno.sharepoint.com/sites/spr/felles_ansatte/spr/Kartlegging%20og%20kurs/03.%20Kartlegging%20VGS/18-19/Info%20til%20skolene/spraksenteret.osloskolen.no
https://spraksenteret.inspera.no/player/?assessmentRunId=26565350&context=exam
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for pålogging (vedlagt til slutt i dette dokumentet). Brukerveiledning vil ligge på pulten i 

lokalet. Vaktene fra Språksenteret bistår med pålogging ved behov.  

• NB! Det er viktig at elevene logger på med en gang de finner seg en plass. 

Erfaringsmessig er det svært mange som sitter lenge uten å logge på. Dette kan bety tapt 

tid når kartleggingen starter. Det er også mange som forsøker å logge på med egne 

brukernavn og passord. Elevene får utdelt brukernavn og passord i lokalet. 

• Når det er ca. fem minutter igjen til prøven starter, vil det bli lest opp instruksjoner. 

• Prøven åpnes automatisk. Vaktene hjelper til med at alle får startet prøven.  

 

Under kartleggingen: 

• Det er ikke lov å snakke etter at kartleggingen har begynt. 

• Hvis eleven trenger en pause eller må bruke toalettet, rekker eleven opp hånda og en 

vakt vil følge eleven. 

• Elevene kan stille tekniske spørsmål til kartleggingen (pc, nettside, tekniske problemer 

og lignende). Elevene kan også stille spørsmål om oppgaveteksten, men de vil ikke få hjelp 

med å løse oppgavene. 

• Elevene kan spise og drikke når de selv vil. 

• Alle svar lagres automatisk. 

• Elevene kan hele tiden se hvor mye tid de har igjen på hver 

del av kartleggingen. Det står på skjermen øverst til 

venstre. 

 

 

Når eleven er ferdig med alle oppgavene: 

• Eleven rekker opp hånda og venter på en vakt kommer til pulten. Vakten hjelper til med å 

sjekke at alt ser riktig ut og med å levere besvarelsen. 

• Eleven skal ikke snakke med eller kontakte medelever før eleven er ute av lokalet. 

• Eleven skal vente ute hvis eleven venter på andre. Eleven skal ikke oppholde seg inne i 

lokalene. 
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Informasjon om individuell fagsamtale 

I tillegg til gruppekartlegging, vil alle søkere bli innkalt til en individuell faglig samtale. Elevene vil 

bli kalt inn til samtale forløpende etter gruppekartleggingen er gjennomført, det vil si mellom 

mars og august.   

Innholdet i denne samtalen er: 

 

I naturfag og samfunnsfag tar man utgangspunkt i bilder for den faglige samtalen. Det er ikke et 

mål å snakke om alle temaene under samtalen. Kartlegger vil stille spørsmål på ulike nivåer ut fra 

kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn. Eleven får stor mulighet til å selv velge hva hen vil 

snakke om.  

Forberedelser: Ingen    

Sted: Språksenteret, Trondheimsveien 48, 0560 Oslo 

Varighet: Ca. 60 minutter  

Tid: Se innkalling per brev og SMS 

  

Norsk 

• Tale A1-B2 

Engelsk 

• Tale A1-B1 

Naturfag 

• Mangfold i naturen 

• Kropp og helse 

• Fenomener og stoffer 

Samfunnsfag 

• Historie 

• Geografi 

• Samfunnskunnskap 
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Annen informasjon 

 

Ved forsinkelser: Elever som møter opp etter kartleggingen har begynt, vil få kortere tid til å 

gjennomføre kartleggingen. Dersom eleven er forsinket, må dette meldes med en gang på 

telefonnummer 95751569 (Mari Felberg Johnsen). Ekstra tid gis bare ved behov som er meldt 

inn på forhånd eller ved ekstraordinære situasjoner. Eleven kan ikke gjennomføre kartleggingen 

om eleven møter opp senere enn 30 minutter etter den har startet. Eleven må da kartlegges 

senere og vil da bli innkalt på nytt. 

 
Tilpasninger: Det er veldig viktig at eventuelle dokumenterte behov for tilrettelegging og/eller 

ekstra tid meldes på forhånd i god tid. Dette gjøres primært gjennom søknadsskjemaet, men kan 

også gjøres direkte til Språksenteret. Dette kan for eksempel være synshemninger, 

funksjonsnedsettelser eller dysleksi.  

 
NB! Dersom eleven ikke kan være i samme rom med andre søkere under kartlegging, grunnet for 

eksempel sosiale vansker, må dette meldes inn på forhånd. Alternativt må eleven følges av skole 

eller foresatte som også må bli værende gjennom hele kartleggingen. Dette må også avtales på 

forhånd med Språksenteret. 

 

Lykke til på kartlegging! 

Vedlagt på neste side er informasjon om hvordan elevene logger på og leverer i Inspera 

Assessment. Brukerveiledningen vil også tilgjengelig under gruppekartleggingen.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

  

Pål Einar Røch Johansen 

rektor 

                                            Mari Felberg Johnsen 

                                            avdelingsleder 
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Hvordan logge på og levere i Inspera 

 

Logge på i Inspera 

1. Du får brukernavn og passord. Logg på med dette på siden på skjermen. 

2. Trykk «Klikk her for å gjøre deg klar» 

3. Trykk «Åpne prøven i Safe Exam Browser» 

4. Trykk «Åpne lenke/open link» 

5. Trykk «Åpne prøve» klokka 09:00. 

 

Levere i Inspera 

Rekk opp hånda. En vakt vil hjelpe deg med å sjekke at alt er i orden og hjelpe deg med å 

levere. 

 


