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Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Nasjonal 

bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m. 

Levanger kommune er opptatt av å skape en god skole som arbeider målrettet både for å 

skape et godt trygt og godt læringsmiljø og for å bedre læringsresultatene til elevene. 

Kommunen er positiv til økt lærertetthet da det kan bidra til at skolen både kan iverksette 

flere målrettede tiltak, samtidig som den enkelte lærer får mer tid til elevene. Derfor støtter 

Levanger kommune et forslag om å øke lærertettheten i skolen. Levanger kommune mener at 

dette best kan skje ved at overføringene til kommunene økes. 

Levanger kommune er opptatt av å målrette innsatsen i skolen. Det er ikke forsket mye i 

Norge på effekten av økt lærertetthet på læringsresultater, læringsmiljø og for lærernes 

arbeidsforhold. Det er svært mange faktorer som kan påvirke læringsutbyttet til elevene. 

Levanger kommune er opptatt av å målrette innsatsen og av å ta i bruk erfarings eller 

forskningsbaserte tiltak som virker i forhold til et økt læringsresultat. Et eksempel på et slikt 

tiltak, er bruk av intensivopplæring eller lesekurs for elever som har behov for spesiell 

tilrettlegging. Redusert gruppestørrelse i seg selv, gir ikke nødvendigvis bedre resultater. 

Endrede undervisningsopplegg og muligheter til styrkingstiltak for grupper av elever kan ha 

minst like stor betydning for læringsresultatet. Hvilke tiltak som bør iverksettes på den 

enkelte skole, bestemmes best lokalt.  

En innføring av en nasjonal bestemmelse om lærertett i forhold til den enkelte skole eller 

kommune slik det forslås, er ikke nok målrettet. En slik bestemmelse vil få størst 

konsekvenser i kommuner og på skoler med store klasser. I Levanger kommune har de fleste 

skolene gjennomsnittlig gruppestørrelse som er langt under det som foreslås fra 

departementet. Like fullt kan det være behov for å styrke lærertettheten også i vår kommune 

for å kunne sette i verk styrkingstiltak som lese og regnekurs. En innføring av nasjonal 

bestemmelser om lærertetthet slik det forslås fra departementet vil med andre ord ha liten 

betydning for kommuner med desentralisert skolestruktur og små klasser.  

Oppsummert: Levanger kommune er positiv til at lærertettheten i skolen øker 

gjennom økte overføringer til kommunen. Levanger kommune støtter ikke de 

modellene som foreslås fra departementet.  

Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever  

Levanger kommune er positiv til at skoleeier kan tilby særskilte innføringstilbud til 

nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole og i videregående opplæring. Levanger 
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kommune har i dag et slikt tilbud for grunnskolelever, og det er positivt at det ikke er noen 

uklarheter rundt lovligheten av tilbudet.   

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

Levanger kommune er positiv til at det sies eksplisitt i loven at elever som har behov for 

ASK har rett til å bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige 

kommunikasjonshjelpemidler i opplæringen og at disse elevene også har rett til nødvendig 

opplæring i å bruke ASK. 
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Bjørg Tørresdal 

Fagansvarlig grunnskole 

 
 

 
 


