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ØVRE EIKER KOMMUNE 
Skole- og barnehageseksjonen  

Saksbeh.: Knut Otto Bermingrud  
Tlf.: 32 25 12 41  
Deres ref:   
Vår ref:  2011/10429 - 39094/2011 
Ark: SAØEK :  A00 
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Kunnskapsdepartementet 
 
Postboks 8119 Dep 
0032  OSLO 
 
 
 
 
Høring - Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen mm 
 
Øvre Eiker kommune oversender følgende høringsuttalelse:  
 
Vedtak i Kommunestyret - 14.12.2011 
1. Forslag om nasjonal bestemmelse om lærertetthet 
Øvre Eiker kommune går imot forslaget om nasjonal bestemmelse om lærertetthet og støtter 
høringssvaret som KS har sendt departementet i brev av 31.10.2011( jf. ovenfor) 
2. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever 
Øvre Eiker kommune støtter departementets forslag om å endre opplæringslovens § 2-8, slik at det 
blir klarere hvilke rammer som vil gjelde for organisering av opplæring for minoritetsspråklige 
elever i egne grupper/klasser. 
3. Opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon(ASK) 
Øvre Eiker kommune støtter ikke departementets forslag om å innføre en ny bestemmelse i 
opplæringsloven om opplæring av elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. 

Begrunnelse 

Øvre Eiker kommune ønsker en skole som arbeider målrettet for å bedre elevenes læringsresultater. 
Dette ønsker vi å gjøre basert på vurderinger av lokale skoleutfordringer og kunnskapsbaserte tiltak 
som forskning sier virker. Dette vil vi kunne få til bedre uten statlige detaljbestemmelser om 
lærertetthet.  
 
Øvre Eiker kommune er enig med dept. i at det råder usikkerhet rundt det rettslig vedr. muligheten 
til å organisere opplæring av minoritetsspråklige elever i egne grupper. Det er derfor behov for en 
klargjøring av regelverket på dette punktet. 
 
Øvre Eiker kommune mener at rett til alternativ og supplerende kommunikasjon allerede faller inn 
under gjeldende lov, og at det hverken er behov for eller ønskelig med ytterligere detaljregulering 
av denne bestemmelsen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Knut Otto Bermingrud(sign.) 
ass. seksjonsleder 
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