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Stavanger kommune viser til høringsbrev og høringsnotat med forslag til endringer i
opplæringsloven privatskoleloven når det gjelder å

• Innføre nasjonale bestemmelser om lærertetthet i grunnskolen

• Innføre lovbestemmelse som klargjør at skoleeier kan organiseres særskilte
innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever

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

Nasjonal bestemmelse om lærertetthet
Stavanger kommune mener det er viktig både å sikre nok ressurser til skolen og å gi lærerne et best
mulig grunnlag for en skolehverdag som innebærer at hver elev får den oppfølging som er
nødvendig. En nasjonal lovbestemmelse om lærertetthet i grunnskolen vil imidlertid være umulig å
gjennomføre uten at det først sikres tilstrekkelig mange lærer i Norge. I tillegg vil en slik
lovbestemmelse begrense kommunenes fleksibilitet og ansvar som skoleeiere.

Stavanger kommune vil advare mot den stadige lovfestingen av oppgaver innenfor kommunenes
ansvarsområde. Selv om det er gode intensjoner bak å lovfeste et bestemt tiltak, fører summen av alt
som lovfestes til at kommunenes handlingsrom innsnevres betydelig. Det er en uheldig utvikling for
lokaldemokratiet, og det er uheldig når det gjelder kommunenes mulighet til å finne særegne
løsninger for sine innbyggere.

Stavanger kommune deler regjeringens intensjon om å sikre skolene tilstrekkelige ressurser for å
styrke lærertettheten. Norge står imidlertid overfor store utfordringer når det gjelder å sikre
tilstrekkelig antall lærere i årene som kommer Dersom ingenting gjøres vil Norge ha en
underdekning på 13 600 lærere innen 2020, i følge en beregning fra SSB i 2007. Stavanger kommune
frykter at tallene kan bli enda høyere dersom det ikke tas offensive grep for å sikre mange nok lærere

årene som kommer. Uten at man først sikrer at vi har mange nok lærere vil en nasjonal
lovbestemmelse om lærertetthet fort bli et slag i løse luften.



Stavanger kommune mener derfor at det ikke er aktuelt å innføre en nasjonal bestemmelse om
lærertetthet nå — særlig fordi en slik bestemmelse etter alt å dømme bare kan nås gjennom tilsetting
av et høyt antall lærere uten godkjent utdanning.

På kort sikt mener Stavanger kommune at det er et lokalpolitisk ansvar å kartlegge situasjonen på
den enkelte skole, og arbeide for å øke lærertettheten i kommunen gjennom de årlige
budsjettprosessene og mener derfor at de aktuelle midlene bør overføres som frie midler til
kommunene. På nasjonalt nivå bør man forsterke rekrutteringsinnsatsen, slik at det utdannes flere
gode lærere. Det må også innføres seniortiltak for at flest mulig eksisterende lærere vil stå lengst
mulig i jobb og det må rekrutteres nye lærere fra andre yrker ved hjelp av særskilte stipendordninger.

På lengre sikt er Stavanger kommune åpen for å forskriftsfeste en ressursnorm for skolene på
kommunenivå. Dette vil innebære at det tallfestes en gjennomsnittlig lærertetthet i den enkelte
kommune, men at skoleeier selv kan definere lærertetthet på den enkelte skole. Dette vil ivareta både
ønsket om styrket lærertetthet og økte ressurser til skolene, samtidig som det ikke innsnevrer
lokaldemokratiets rammer. Stavanger kommune forutsetter at en slik besternmelse fullfinansieres fra
statens side.

Særskilte innføringstiibud for nyankomne minoritetsspråklige elever
Stavanger kommune slutter seg til forslag om endringer som klargjør at skoleeier velger hvordan
særskilte innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever organiseres. Stavanger
kommune mener at det ikke skal være en tidsmessig begrensning på hvor lenge en elev skal være i en
innføringsklasse, men at dette skal baseres på elevenes språklige ferdigheter.

Opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
Stavanger kommune slutter seg til forslag om å innføre lovbestemmelser om opplæring ved behov
for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
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