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Høringsuttalelse – forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov – 
Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m.  
 
Steinerskoleforbundet er positive til forslaget om å sikre en rimelig jevn standard når det 
gjelder lærertetthet i grunnskolen, og mener det ikke kan herske tvil om at lærertettheten i seg 
selv må anses som en kvalitetsfremmende faktor. Bildet er imidlertid sammensatt, noe også 
høringsutkastet betoner tydelig nok. Det heter i utkastet at «Det er svært mange faktorer som 
kan påvirke læringsutbyttet til elevene.» 

Vi mener kapittel 2.3. i høringsutkastet redegjør på en god og oversiktlig måte over de mange 
problemer som er knyttet til å dokumentere en entydig sammenheng mellom lærertett og 
resultatoppnåelse. Vi mener dette henger nøye sammen med at selve begrepet ‘kvalitet i 
skolen’ i seg selv er knyttet til svært ulike og sammensatte verdier, som hver for seg igjen byr 
på egne metodiske problemer for å fastslå hva god kvalitet, kvalitetsforbedring og 
kvalitetssikring innebærer. Disse nær sagt uovervinnelige metodeproblemer bør likevel ikke 
ende i en handlingslammelse, noe vi er tilfreds med å konstatere at departementet heller ikke 
har gitt etter for. For så vidt er utkastet en seier for en sunn og praktisk bedømmelse som 
enhver kan gjøre i skolen: Flere lærere må til for å løse oppgavene på en god måte. 

Når det gjelder valg av modell, lovfesting av standard på kommune – eller skolenivå, høres 
departementets beregninger av kostnadene på makroplanet å være fornuftige. Vi vil likevel 
advare mot å fravike prinsippet om at det beste for eleven må være utslagsgivende. Selvsagt 
kan dette teoretisk tenkes å bli best ivaretatt dersom den enkelte kommune evner å skille ut de 
mest «ressurstrengende» skoler, og gi disse skolene mer enn de antatt mindre trengende 
skolene i kommunen. Da må man utvikle sikre kriterier for en slik positiv 
forskjellsbehandling, kriterier som alle kan godta. Dette tror vi er vanskelig og potensielt 
konfliktskapende. Vi heller derfor til å anta at loven burde angi standarder for lærertetthet på 
skolenivå. 

Når det gjelder de private skolene, (jfr. Høringsnotatets kap. 2.11, siste avsnitt) der 
Steinerskoleforbundet representerer et 30-tall skoler, kan resultatet etter vårt skjønn bare bli 
ett, nemlig en standard knyttet til den enkelte skole. Å knytte den enkelte Steinerskole til 
hjemkommunens standard vil ikke ha mulighet for å fungere. Man måtte da tenke seg at en 
kommunal instans skulle få rett til å rangere den aktuelle steinerskole i forhold til de øvrige 
skoler i kommunen. Noe slikt ville etter vårt skjønn stå i strid med disse skolenes selvstyre og 
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pålagte ansvar for en forsvarlig gjennomføring av opplæringen. Skoleeier må etter vårt skjønn 
stå ansvarlig for undervisningens forsvarlighet. Noe annet ville generere unødig 
skolebyråkrati og ha stort konfliktpotensial. 

I likhet med alle andre private skoler med statstilskudd strever steinerskolene med å få endene 
til å møtes. Våre skoler har imidlertid alltid prioritert elevene, også i form av en forsvarlig 
lærertetthet, ofte på bekostning av andre ikke lovpålagte oppgaver. En regelmessig 
salderingspost har vært lærerlønningene. Vi ser ikke for oss at de økte tilskudd som den økte 
lærertetthet etter hvert vil føre med seg, vil tette noe av det gapet som skyldes 
underfinansieringen ved dagens tilskuddsordning. Vi ser heller en reell fare for at problemet 
øker.   

Vi benytter også denne anledning til å be departementet sørge for at denne reformen også 
kunne innvarsle en reell vurdering av de behovene reformen skaper også utenfor de 
kommunale skolene. 
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