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Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - 
Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen mm - høring 
 
 
Vi viser til departementets høringsnotat på ovennevnte endringer i opplæringsloven. 
Fylkesmannen i Finnmark har følgende kommentar til høringsnotatet: 
 
Lærertetthet i grunnskolen på 8- 10. trinn: 
 
Departementet ber høringsinstansene vurdere to alternativer: Om kravet til minsteressurs 
bør være på skole- eller kommunenivå. 
 
Fylkesmannen slutter seg til alternativ 2 der minsteressursen beregnes ut fra 
kommunenivået. Bakgrunnen for vår tilslutning er at kommunen som skoleeier må kunne 
disponere undervisningspersonalet ut fra lokalkunnskap slik at skoleeier kan benytte 
lærerkompetansen på best mulig måte. Dersom det velges alternativ 1 med minsteressurs 
på skolenivå, kan det få store konsekvenser for Finnmark pga mange små skoler. 
 
Når det gjelder innfasing av bestemmelsen om lærertetthet, mener vi at den bør innføres 
over tre år der lærertettheten på 8. årstrinn innføres først. Begrunnelsen for vårt synspunkt 
på dette, er at skoleeier må ha tid til å rekruttere nok kvalifiserte lærere. 
 
Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever: 
 
Fylkesmannen slutter seg til hovedinnholdet i ny bestemmelse. Primært mener vi at slikt 
opplæringstilbud skal vare inntil ett år og ikke inntil halvannet år som det er forslag om. Det 
er viktig at minoritetsspråklige elever snarest mulig blir integrert i vanlig klasse/gruppe.  
 
Forslaget til nytt ledd både etter § 2-8 og § 3-12 sier at når det foreligger særskilte grunner, 
kan opplæringstilbudet vare inntil halvannet år. Dersom høringsforslaget blir endelig, må det 
presiseres nærmere hva som ligger i begrepet ”særskilte grunner”. Vi kan ikke se at dette 
framkommer i høringsnotatet. 
 
Opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon 
Fylkesmannen har ingen merknader til forslaget. 
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Med hilsen 
 
 
 
Turid L. Karikoski 
utdanningsdirektør 
 

 
 
 
 
Tor-Sverre Hansen 
seniorrådgiver 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
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