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Høringsforslag vedr. forslag til endring i opplæringsloven og privatskolelov 

– Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m 
 

 

Det vises til høringsbrev av 05.10.2011 vedrørende forslag til endring i opplæringslov – Nasjonal bestemmelse om 

lærertetthet i grunnskolen med mer. 

 

I arbeidet med å utforme en høringsuttalelse på vegne av Fet kommune som skoleeier har rektorene ved de fem 

grunnskolene i kommunen og rådmannskontoret v/skolefaglig rådgiver vært aktører.  

 

Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen. 

 

Fet kommune ønsker en skole som arbeider målrettet for bedre læringsresultater basert på vurdering av lokale 

skoleutfordringer og kunnskapsbaserte tiltak som virker. Fet kommune ønsker en statlig detaljbestemmelse om 

lærertetthet. 

 

Fet kommune vurderer det slik at en statlig fastsettelse av lærertetthet gir en fastsatt norm og fører til et bedre 

undervisningstilbud for alle elevene. En økning i lærertettheten gir større mulighet til å gi bedre tilpasset opplæring og 

opplæring i grunnleggende ferdigheter og med mulighet for nedgang i behovet for spesialundervisning i forhold til § 5-1 i 

opplæringsloven.  

 

Fet kommune stiller likevel spørsmål om mulighet til gjennomføring av nasjonal bestemmelse om lærertetthet? Behovet 

for faglærte lærere ikke er oppfylt pr. dd. Og i følge statistiske beregninger vil det være et stort underskudd av kvalifiserte 

lærere innen 2020. 

 

 

Innføre en lovbestemmelse som klargjør at skoleeier kan organisere særskilte innføringstilbud for nyankomne 

minoritetsspråklige elever. 

 

Fet kommune mener at de gjeldende bestemmelser om språklig tilrettelagt opplæring allerede gir de nødvendige føringen 

for organisering av undervisningen av elever med et annet morsmål enn norsk og samisk blir ivaretatt gjennom gjeldende 

bestemmelser sammen med prinsippet om tilpasset og likeverdig opplæring. 

 

Fet kommune støtter ikke forslaget om ny bestemmelse i opplæringsloven §§2-8 og 3-12. 

 

 

Innføre lovbestemmelser om opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

 

Fet kommune støtter ikke forslaget om endring i opplæringsloven §§ 2-16, 3-13, 4a-13. Personer som har behov for ASK 

skal få det, det faller innenfor allerede gjeldende lovgivning.  

 

Avslutningsvis 

 

Grunnskoleopplæring er et kommunalt og fylkeskommunalt ansvar. Skolen i Fet kommune arbeider for gi våre elever en 

best mulig grunnopplæring som er egnet til å forberede dem til videre utdanning og for samfunns- og arbeidsliv. 

 

 

Rådhuset, Fet kommune 

 

Wenche Richardsen, skolefaglig rådgiver  

 

 

 



 

  

 


