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Til høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole  - Fornyelse av fag og kompetanser - 

høringsfrist 15.10.2015   

Vi viser til departementets høringsbrev og brev angående mulig utsettelse av høringsfristen. 

 

Fylkestinget i Nordland behandler høringssaken om Ludvigsen-utvalgets innstilling i møte 19. 

oktober d.å. Etter avklaring fra Kunnskapsdepartementet oversender vi med dette innstillingen fra 

Fylkesrådet i Nordland med saksframlegget til Fylkestinget som vedlegg til dette brev. Dersom 

Fylkestingets vedtak skulle avvike fra innstillingen i saken vil Fylkestingets vedtak bli ettersendt til 

departementet. 

 

Fylkesrådet innstiller på følgende høringsvedtak: 

 

1. «Fylkestinget anser Ludvigsen-utvalgets utredning som et viktig grunnlagsdokument for 

utvikling av fremtidens skole. Sammen med Djupedal-utvalgets utredning om skolens 

psykososiale læringsmiljø har vi fått et solid grunnlag for et nødvendig løft for en bedre 

skole i Norge. 

2. Fylkestinget støtter hovedlinjene i den foreslåtte modell for fornyelse av læreplanene i 

skolen. 

3. Fylkestinget støtter forslaget om å nedsette et ekspertutvalg som skal vurdere 

eksamensordningen. Fylkestinget forventer en god geografisk representasjon i utvalget. 

4. Fylkestinget støtter forslaget om å løfte frem sosiale og emosjonelle ferdigheter for å sikre 

bedre mestring av eget læringsarbeid og for gode relasjoner i skolemiljøet. Fylkestinget 

anbefaler at sosiale og emosjonelle ferdigheter gjøres til gjenstand for underveisvurdering 

uten karaktersetting. 

5. Fylkestinget støtter forslaget om å introdusere annet fremmedspråk tidligere i 

opplæringsløpet.  

6. Fylkestinget ber regjeringen sørge for at utvalgets anbefalinger følges opp på flere 

områder: 

a. Fylkestinget ønsker en tydeligere tenking i forlengelsen av Ludvigsen-utvalgets 

forslag. Nordland er et stort yrkesfagfylke. Fylkestinget foreslår at nasjonale 

myndigheter nedsetter et utvalg eller en ekspertgruppe som får som mandat å 



tydeliggjøre konsekvensene av utvalgets forslag for de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammer. Fylkestinget forventer at en slik gruppe eller utvalg har 

god geografisk representasjon.  

b. Fylkestinget anbefaler at utvalget som skal vurdere eksamensordningen får i 

mandat å vurdere hele eksamens- og vurderingsordningen i norsk skole. 

c. Forslaget om å innføre annet fremmedspråk på barnetrinnet må 

konsekvensutredes med henblikk på årstrinn for innføring og pedagogiske 

forutsetninger for en vellykket innføring. 

d. Fylkestinget ønsker at Ludvigsen-utvalget får en tydelig og effektiv oppfølging 

mot lærernes grunn- og videreutdanning. Fylkestinget forventer at regjeringen i 

større grad enn i dag vektlegger skolebasert kompetanseutvikling for å sikre at 

alle lærere rustes til å møte fremtidens norske skole. 

e. Fylkestinget ber om at det også settes fokus på skole-hjem samarbeidet for å 

bidra til at flere gjennomfører videregående utdanning.» 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Øystein Johannessen 

assisterende fylkesutdanningssjef 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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