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HØRING- FORSLAG TIL ENRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV-
NASJONAL BESTEMMELSE OM LÆRERTETTHET I GRUNNSKOLEN M.M 
 
Høringsuttalelse fra Gjøvik kommune: 
 
- Innføre en nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen: 

Gjøvik kommune har følgende kommentar til dette forslaget: 
Så lenge departementet mener at en lovfesting av en minimumsressurs i grunnskolen 
skal knyttes til beregnet gjennomsnittlig gruppestørrelse kun i ordinær undervisning, vil 
en slik bestemmelse ikke få noen betydning for vår kommune. Dette vil gjelde uansett 
om en legger modell 1 (på skolenivå) eller modell 2 (på kommunenivå) til grunn. 
Vi er derimot bekymret for at en slik innføring vil kunne få en helt annen konsekvens for 
Gjøvik kommune. Det kan tenkes at det blir et press på å senke lærertettheten slik at 
kommunen kommer på linje med forslått minimumsressurs.  
 
- Innføre en lovbestemmelse som klargjør at skoleeier kan organisere særskilte 
innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever – kap 3. 
 
Gjøvik kommune har i høringsuttalelse vedr. NOU 2010: 7- Mangfold og mestring, støttet 
forslaget om at kommuner som ønsker det, kan organisere innføringsklasser og at en 
samtidig bør se på regelverket rundt disse elevene. 
 
Vi ser det derfor som svært positivt at det nå kommer et forslag om lovendring slik at det 
åpnes for å tilby særskilt norskopplæring for nyankomne elever i grunnskolen i 
innføringsgrupper eller innføringsskoler. Vi er også svært fornøyde med at det nå legges 
tilrette for at det i vedtaket om særskilt språkopplæring kan være mulig å gjøre: 
• avvik fra læreplanverket, herunder fag- og timefordelingsplanen og kompetansemål,  
• unntak for krav om vurdering. 
 
Gjøvik kommune er enig i departementets forslag om at det bør være en grense for hvor 
lenge eleven kan være i innføringsklasse eller innføringsskole. Vi støtter at hovedregelen 
er inntil ett år. Vi har imidlertid erfaring for at enkelte elever som må alfabetiseres og 
kommer sent i grunnskoleløpet, trenger lengre tid. Vi mener departementets forslag om 
unntaksvis forlengelse inntil halvannet år er for lite for disse elevene. Vi foreslår at det 
åpnes for inntil to år.  
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