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HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG 

PRIVATSKOLELOVEN – NASJONAL BESTEMMELSE OM LÆRERTETTHET I 

GRUNNSKOLEN M.M. 

FFO viser til høringsnotat datert 4. oktober 2011. 

Nasjonal bestemmelse om lærertetthet 
FFO støtter forslaget om en nasjonal bestemmelse om lærertetthet, og mener dette må normeres på 

skolenivå. Det er ikke tvil om at elever i større grad blir sett i en klasse med flere lærere. FFO har 

derfor tro på at dette er et tiltak som vil sikre at elever i større grad får en inkluderende og en 

tilpasset opplæring i sine respektive klasser. Som det kommer fram av høringsnotatet er redusert 

klassestørrelse eller økt lærertetthet gunstig for visse elevgrupper. Særlig gjelder dette elever med 

kommunikasjonshandikap. En innføring av ressursnorm må forutsette at rammebevilgningene til 

kommunene økes.  

FFO mener at det ved innføring av norm for lærertetthet også må legges opp til gode rapporterings- 

og evalueringsrutiner for å se om tiltaket følges opp ute i kommunene. Det bør også vurderes om det 

skal gjennomføres egne tilsyn gjennom fylkesmennene.  

For FFO er det viktig å presisere at en norm som sikrer lærertetthet må oppfattes som ett av flere 

virkemidler som skal sikre godt læreutbytte for elevene. Minst like viktig som å øke lærertetthetene 

er kunnskap om elever med lærevansker eller tilretteleggingsbehov. Dette er kunnskap som bør 

kunne tilbys i etter- og videreutdanningsprogrammene eller gjennom tettere samarbeid mellom 

brukerorganisasjoner og skole/lærerutdanning.  
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ASK 
FFO støtter forslaget om innføring av ny paragraf i opplæringsloven, som sikrer rettighetene for 

elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. Til tross for at dette kun er en 

presisering av dagens rettigheter, mener FFO at klargjøringen er viktig for elevgruppen. 

 

Med vennlig hilsen 

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 

 

Knut Magne Ellingsen/s      Liv Arum  

leder        generalsekretær 


