
 

 

Høringsuttaleles ang. nasjonal bestemmelse om 

lærertetthet i grunnskolen.  

 

 

Kommunene på ytre Helgeland vil komme med følgende uttalelse til ”Forslag om nasjonal 

bestemmelse som gir økt lærertetthet i grunnskolen”. 

 

Vi har valgt å uttale oss på et område begrenset til gruppestørrelse. 

 

Vi ønsker en lovbestemmelse om gruppestørrelse i ungdomsskolen velkommen. En slik 

bestemmelse må være bindende for kommunene, og det må ikke åpnes for en lovtekst som gir 

anledning til å omgå bestemmelsen. Formulering som ”pedagogisk forsvarlig” og bruk av 

skjønn” , må ikke åpne for at kommuner omgår bestemmelsen. 

Det må videre garanteres at kostnaden med de nye bestemmelsene finansieres fullt ut av 

staten, og ikke legges inn i rammetilskuddet (og blir borte over tid). Hvordan dette skal 

praktiseres må en komme tilbake til. Det må også settes datoer i året der endringer registreres  

slik at en kan fange opp endringer i elevtall gjennom året og få økte omkostninger refundert 

fra staten. 

 

Ingen av de to alternativene ( s. 21 i forslaget) sikrer intensjonene på en god nok måte: 

 

Det er alternativ 1 som er nærmest, men burde etter vår mening sett slik ut: 

 

”Klassene, basisgruppene og gruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk og 

sikkerhetsmessig forsvarlig. På årstrinnene 8-10 skal det enkelte årskull ikke ha en 

gjennomsnittlig gruppestørrelse på mer enn 20 elever pr. lærer.”   

 

Kommentar: 

Dersom en benytter omregning ved å dele antall elevtimer på antall lærertimer, slik det er 

foreslått å høringen, vil en ikke oppnå å få en reell maksimal størrelse på gruppene. Dette sett 

ut fra enkelte fag krever større deling enn andre, og at en ved å benytte gjennomsnitt fortsatt   

vil få gruppedannelser utover maksimumstallet i enkelte fag/timer.  

 

Bruker en gjennomsnitt på skolen, vil en kunne oppleve at årskull med mange elever ikke får 

økt lærertetthet på grunn av at andre årskull har få elever og dermed høyere lærertetthet. 

Innføring av valgfag , som vil kreve flere lærertimer pr årskull, vil være med på å ta bort 

effekten av reformen dersom en bruker gjennnomsnittstall. 

 

 

Oppsummert: 

 

1. Staten skal dekke alle omkostningene føret år og senere gjennom særtilskudd. 

Ordningen må gi en reell økning i lærertetthet i ”kjernefagene”. 

2. Gruppestørrelse skal regnes på den enkelte skole  årskullnivå. 

3. Innføring av valgfag skal ikke påvirke ”gjenomsnittstallet”. 

4. Ordningen iverksettes for alle årskull på samme tidspunkt. 
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