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Høringssvar fra UHR om forskrifter om rammeplaner for femårige 
samiske grunnskolelærerutdanninger 
 

Vi viser til høringsbrev ref.nr 16/3591 og takker for muligheten til å uttale oss om utkast til 

forskrifter om rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger. Forslag til 

rammeplaner har blitt diskutert i UHRs Nasjonalt råd for lærerutdanning og Nasjonal 

fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning. UHR setter pris på 

forskriftenes presisering av de samiske grunnskolelærerutdanningenes likeverdighet med de 

nasjonale. 

 

Generelt 

UHR ser det som uheldig at arbeidet med forskrifter om rammeplaner for femårige samiske 

grunnskolelærerutdanning ble satt i gang så sent. Det samiske rammeplanutvalget hadde liten 

eller ingen reell innflytelse på utforming av forskriftene, hverken de samiske eller de 

nasjonale forskriftene. 

Det sent igangsatte rammeplanarbeidet får også konsekvenser for arbeidet med nasjonale 

retningslinjer for samiske grunnskolelærerutdanninger, som i realiteten nå må ta utgangspunkt 

i vedtatte forskrifter og retningslinjer for de nasjonale grunnskolelærerutdanningene.  

 

UHR vil også påpeke at det sent igangsatte arbeidet med forskriftene gir svært uheldige 

rammevilkår for etablering av nye samiske grunnskolelærerutdanninger på masternivå. Den 

aktuelle institusjonen må nå søke akkreditering for masterstudium uten styringsdokumenter. 

Dette er en uheldig situasjon, og utvidet frist for søknad om akkreditering av samiske 

grunnskolemasterstudium bør vurderes.  

 

Det er dramatisk lav rekrutteringen til samiske grunnskolelærerutdanninger. Dette er en 

nasjonal utfordring det bør arbeides strategisk med.   

 

Forøvrig viser vi til NRLUs overordnede og generelle merknader til høring om forskrifter om 

rammeplaner for femårige (nasjonale) grunnskolelærerutdanninger som også vil gjelde for de 

samiske grunnskolelærerutdanningene.    

 

Vennlig hilsen 

 

  

Alf Rasmussen Turid Løyte Hansen 

generalsekretær seniorrådgiver 

 

  
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR  
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