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Høringsuttalelse til forslaget om nasjonale bestemmelser for lærertetthet i grunnskolen

Før 2003 fastsatte loven hvor mange elever det kunne være i hver klasse, både for fulldelt og 
fådelt skole. Da dette ble tatt bort i 2003, ble det presisert at dette ikke skulle føre til 
innsparingstiltak men økt frihet for kommunene til å organisere klassene slik at de ble 
sikkerhetsmessig og pedagogisk forsvarlig. Hva som er forsvarlig er alltid et tøyelig begrep, 
og det har vært et ønske fra flere hold om at det igjen ble satt noen standarder for lærertetthet i 
skolen. 
I høringsnotatet blir dette gjort, men vi er skeptisk til om forslaget som foreligger vil bidra til 
de forbedringene som er satt som mål.

- For veldig mange kommuner med små skoler vil forslaget ikke ha noen betydning annet enn 
muligens kutt i ressurser fordi lærertettheten er større enn minimum etter loven.  Fådelte 
skoler er ikke nemt i høringsutkastet.

- Hvis dette skal innføres, må det være på skolenivå og ikke på kommunenivå. Dette fordi 
kommuner med noen små skoler og en stor skole kan få ekstra store klasser på den store 
skolen da små skoler nødvendigvis vil måtte ha færre elever per lærer.

- At timer til spesialundervisning blir holdt utenfor ved utregning av lærertetthet avspeiler nok 
best den reelle størrelsen på undervisningsgruppa, men vi er redd for at det kan føre til flere 
enkeltvedtak for å få inn flere lærere. De fleste steder er det og rektor som gjør enkeltvedtak 
for spesialundervisning. Målet vårt er at flest mulig skal få tilpasset opplæring i ordinær 
undervisning, og det nye forslaget tror vi kan virke motsatt.

- Hvis ordningen skal innføres, bør den skje gradvis, først på ungdomstrinnet.
Det bør høstes erfaringer på ett trinn før det blir innført for alle for å finne ut om dette fører til 
noe positivt for skolen. Det er trolig på store skoler det blir behov for flere lærere. Distriktene 
kan kanskje få problemer med å skaffe nok lærere hvis det blir for stor etterspørsel etter nye 
lærere på kort tid.
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