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Høringsutkast for endring av rammeplan for førskolelærerutdanning 

 
Utdanningsforbundet har mottatt høringsutkast for endring av rammeplan for førskolelærerutdanning 

og har følgende kommentar til forslag om ny ordlyd i § 7 Fritak fra eksamen eller prøve: 
 

Utdanningsforbundet ser ingen grunn til å endre ordlyden i § 7 i forskrift til rammeplan for 

førskolelærerutdanningen. Utdanningsforbundet tolker endringen som en svekkelse av inntakskravet, 
da forslaget åpner for fritak for flere enn hva tilfelle er i dag.  

 

Førskolelæreryrket er et krevende yrke det stadig stilles høyre krav til. I profesjonsutøvelsen er 
relasjons- og kommunikasjonskompetanse vesentlig. Kravet til skriftlighet har økt og barnehagens 

fagområde Kommunikasjon, språk og tekst er et prioritert område i barnehagens innholdsmandat. 

Norskfaget har derfor en sentral rolle i førskolelærerutdanningen.   

 
Kunnskapsdepartementet begrunner forslaget til endring med et ønske om å oppnå samsvar mellom de 

fritaksbestemmelser som gjøres i videregående opplæring med hensyn til prøve i norsk sidemål. 

Førskolelærerutdanningen er en 3-årig bachelorutdanning på linje med andre høyskoleutdanninger på 

bachelornivå. Førskolelærerutdanninga må ha de samme kvalitetskrav som annen høgre 

utdanning. 
 

Utdanningsforbundet mener at fritaksbestemmelsene i førskolelærerutdanningen skal harmonisere med 

den nye bestemmelsen for grunnskolelærerutdanningen. I dag er fritaksbestemmelsen når det gjelder 
prøve i en av målformene i norsk lik for førskolelærerutdanningen og allmennlærerutdanningen. I 

forslag til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning, som nå er ute på høring, foreslås det 

ikke endring i bestemmelsen når det gjelder grunnskolelærerutdanningen for 1. – 7. trinn. 

Utdanningsforbundet mener den samme fritaksbestemmelsen bør gjelde for alle lærerutdanningene. 
 

På denne bakgrunn støtter ikke Utdanningsforbundet foreslåtte endring i § 7 Fritak for eksamen eller 

prøve. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 
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Torbjørn Ryssevik Gun Aamodt 
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