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Kommentarer til endring av rammeplan for førskolelærerutdanning 

Vi viser til brev av 27.10.2009 som gjelder forslag om endring av § 7 i rammeplan for 

førskolelærerutdanning.  

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) støtter det nye forslaget fra 

departementet som omhandler fritak fra eksamen eller prøve.  IMDi er enig at det 

bør være samsvar med de fritaksvurderingene som gjøres i videregående opplæring 

med hensyn til prøve i norsk sidemål.  Dette kan gjøre utdanningen mer tilgjengelig 

for flere studenter og mindre diskriminerende.   

Begrepet studenter omfatter også alle og har ikke fokus på minoritetsspråklige eller 

andre norske minoriteter.  Fokuset blir på videreføring av ordningen og ikke på 

hvilken bakgrunn elevene har.  IMDi stiller seg også positiv til forslaget om en 

overgangsordning for studenter som nå er i utdanningsløpet.  

 

Generelle kommentarer 

IMDi har noen generelle kommentarer til rammeplanen fastsatt 3. april 2003, sist 

endret 10. november 2009.  Planen viser til viktigheten av å rekruttere og inkludere 

flere studenter med innvandrerbakgrunn til lærerutdanningen.  Hvis man skal lykkes 

med å rekruttere flere studenter med innvandrerbakgrunn, så må også det faglige 

innholde avspeile mangfoldet i befolkningen.   

Ifølge rammeplanen skal studentene kjenne til kristne tradisjoner, høytider og 

merkedager samt ha kunnskap om sentrale fortellinger i Bibelen.  Innholdet i 

rammeplanen har lite fokus på at barnehagene mange steder har store grupper med 

barn som har bakgrunn fra ulike religioner.  Barnehagetilbudet bør tilpasses 
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studenter med forskjellig bakgrunn slik at flest mulig kan delta i det viktige første 

trinnet i utdanningsløpet.  
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