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Høgskolen i Bodø viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 10.12.2009, og har 

følgende uttalelse til utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning ved 

Samisk høgskole: 

 

Til § 1 Virkeområde og formål: 

Høgskolen i Bodø er positiv til at det foreslås en egen forskrift for samisk lærerutdanning. Vi 

registrerer at det har vært ulike syn på hva som skal forstås med ”samisk lærerutdanning”, og 

at Departementet slår fast at forskriftens virkeområde er grunnskolelærerutdanning som gis 

ved Samisk høgskole. 

 

St.meld. nr. 11 (2008-2009) påpeker at det er flere høgskoler som har ansvar for å gi 

undervisning i samisk språk og kultur som del av lærerutdanning eller videreutdanning. 

Dersom samisk lærerutdanning skal forstås som den som gis ved Samisk høgskole, mener vi 

Departementet bør presisere hvilken rolle og ansvar andre høgskoler har når det gjelder 

grunnskolelærerutdanningene. Vi mener at Universitet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark bør 

gis en liknende rolle når det gjelder nordsamisk språk og kultur som høgskolene i Bodø og 

Nord-Trøndelag har når det gjelder henholdsvis lule- og sørsamisk som del av 

lærerutdanning. Samarbeid og nettverksbygging mellom de aktuelle høgskolene og Samisk 

høgskole er sentralt og bør formaliseres. 

 

Til § 3 Struktur for differensiert grunnskolelærerutdanning: 

Høgskolen i Bodø registrerer at Departementet mener det er nødvendig med krav til norsk 30 

studiepoeng i grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7. Vi er enig med rammeplanutvalget i 

at dette vil begrense studentenes valgmuligheter og kanskje også vanskeliggjøre overgangen 

til en masterutdanning uten tap av tid. 

 

Obligatoriske fag, fagenes og praksisopplæringens omfang 

Forskriften slår fast at omfanget av praksisopplæringen skal være minst 100 dager fordelt 

over fire år; minimum 80 dager i løpet av de to første studieårene og minimum 20 dager i 
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løpet av de to siste årene. Rammeplanutvalget foreslår 80 dager fordelt over tre år og 20 dager 

fordelt over det siste året. Høgskolen i Bodø slutter seg til rammeplanutvalgets forslag. 

 

Studienes oppbygging. Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn 

Forskriften opererer med til sammen 210 studiepoeng fordelt på 1. – 3. studieår. Dette antas å 

være feil. Det er bare plass til ett undervisningsfag på 30 studiepoeng i tillegg til de 

obligatoriske fagene i løpet av de tre første studieårene. 

 

Med hilsen 

 

 

 

Pål A. Pedersen Stig Fossum 

rektor høgskoledirektør 
 

 

 

 

 


