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HØRINGSUTTALELSE ANG LÆRERTETTHET I GRUNNSKOLEN 
 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
 
Strand kommune går i mot den foreslåtte endringen i Opplæringslovens § 8.2 som foreslår å 
lovbestemme lærertettheten i grunnskolen.  
 
Skulle den foreslåtte endringen likevel innføres går Strand kommune inn for å innføre 
lærertetthet på kommunenivå (modell 2) under forutsetning av at ordningen fullfinansieres.  
 
 
14.12.2011 KOMMUNESTYRET 
Behandling: 
Voteringstema: Innstillingen fra rådmannen. 
 
Cecilie Westergaard, AP fremmet følgende alternative forslag på vegne av AP/SV/SP: 
Strand kommune går inn for den foreslåtte endringen i opplæringsloven §8.2  som foreslår å 
lovbestemme lærertettheten i grunnskolen. 
 
Strand kommune går inn for å innføre lærertetthet på kommunenivå (modul 2) under 
forutsetning av at ordningen fullfinansieres. 
 
Votering: 
Forslaget fra Westergaard fikk 16 stemmer og ble vedtatt. 13 (H, KRF og FRP) støttet 
innstillingen fra rådmannen. 
 
KOM-085/11 VEDTAK: 
Strand kommune går inn for den foreslåtte endringen i opplæringsloven §8.2  som foreslår å 
lovbestemme lærertettheten i grunnskolen. 
 
Strand kommune går inn for å innføre lærertetthet på kommunenivå (modul 2) under 
forutsetning av at ordningen fullfinansieres. 
 



 

 

 
 
 
 
Jørpeland, 06.12.2011 
 
 
Jon Ola Syrstad 
rådmann 
 



 

 

Vedlegg 
Dok.dato Tittel 
18.11.2011 HØRING OM NASJONAL BESTEMMELSE I 

LÆRERTETTHETEN I GRUNNSKOLEN MM 
23.11.2011 HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I 

OPPLÆRINGSLOVA OG PRIVATSKOLELOVA - 
NASJONAL BESTEMMELSE OM LÆRERTETTHET I 
GRUNNSKOLEN MM 

 
1. Bakgrunn 
Kunnskapsdepartementet har sendt ut høringsnotat med forslag til endring i opplæringsloven 
på følgende områder: 

• Innføre nasjonale bestemmelser om lærertetthet i grunnskolen 
• Innføre lovbestemmelse som klargjør at skoleeier kan organisere særskilte 

innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever 
• Innføre lovbestemmelser om opplæring ved behov for alternativ og supplerende 

kommunikasjon (ASK) 
I denne saken er det kun gjort rede for konsekvenser av en eventuell nasjonal standard for 
lærertetthet. 
Vedlagt i saken ligger hele høringsnotatet, og Høringsfristen er satt til 3. januar 2012 
 
 
2. Sammendrag av innholdet 
Ved å innføre en nasjonal bestemmelse på lærertetthet i norske skoler, ønsker 
Kunnskapsdepartementet å bidra til bedre arbeidsforhold for lærere slik at det blir lettere å 
beholde seniorer i arbeid. De trekker også frem lærerens økte mulighet til å støtte elevene i 
deres læringsarbeid, og at dette vil bidra til å gjøre det enklere å legge til rette for kontinuerlig 
etter- og videreutdanning uten at det går for mye ut over opplæringen av elevene. 
 
I høringsnotatet poengteres det at det er lite dokumentert på effekt av økt lærertetthet knyttet 
til læringsresultat. Derfor er dette bare ett av flere tiltak som departementet vil bidra med for 
å bedre kvaliteten i skolen. Selve organiseringen må bidra til at læringsutbyttet blir bedre. 
Den gruppen det har vist seg å ha positiv effekt for, er der en har foreldre med lavt 
utdanningsnivå og for elever på de laveste trinnene (SØF 2008 og 2009). Forskning viser 
også at økt lærertetthet har svak effekt i de tilfeller at læreren viderefører samme 
undervisningsopplegg (Hattie 2009). Det har også svak effekt dersom det fører til redusert 
foreldreinvolvering og redusert egeninnsats hos eleven. En konsekvens av dette er at det må 
være en samtidig satsing på kompetanseheving av lærere, målretting av 
kompetanseutviklingsmidlene og styrking av hjem-skole samarbeidet. 
 
Norge har høy lærertetthet sammenlignet med andre OECD-land, men det er store forskjeller 
mellom skoler og kommuner. 
 
Skoleeier har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt, 
herunder det å stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige for at kravene skal 
kunne oppfylles. 
I opplæringsloven § 8.2 fastsettes følgende: 
 
”I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for 
sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til 
vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, 



 

 

basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og 
tryggleiksmessig forsvarleg.  
Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg 
ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen 
eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen.” 
Før 2003 fastsatte loven såkalte klassedelingstall. Da klassedelingstallene ble tatt ut av 
loven, fattet stortinget i tillegg et plenumsvedtak om at de tidligere klassedelingstallene skulle 
ligge til grunn som minstenivå for ressurstildelingen også etter at bestemmelsene om 
klassedelingstall ble opphevet, men bundet til skolenivå og ikke klasse/gruppenivå. 
 
For å beregne gjennomsnittlig gruppestørrelse, ser en på forholdet mellom elevtimer og 
lærertimer i ordinær undervisning. Det vil si alle undervisningstimer unntatt timer til 
spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk. For å komme frem til gjennomsnittlig 
gruppestørrelse deler en alle elevtimer i ordinær undervisning med antall lærertimer i ordinær 
undervisning. Det sies altså ingenting om størrelsen på en fast gruppe. 
 
Departementet legger frem to ulike modeller der modell 1 sikrer lærertettheten på den 
enkelte skole, og modell 2 sikrer lærertettheten i den enkelte kommune. Formålet er å sikre 
at de samlede lærerressursene står i forhold til antall elever på skolen eller i kommunen sett 
under ett. I modellene er det skissert ulike alternativer som også beregner behovet for antall 
nye lærere i årsverk på landsbasis. En ser at det kan være regionale og lokale forskjeller i 
hvor utfordrende det vil være å skaffe tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere dersom en ny 
ressursnorm innføres. 
 
Når det gjelder innføringstakt, foreslår departementet å starte på ungdomsskolenivå da de 
mener at behovene er størst der. 
 
Nedenfor skisseres ulike eksempler på kommunenivå (modell2) med en stipulering på hva 
behovet for nye årsverk lærere vil være. 
 
Eksempel 1:  
- 22 elever på 8.-10. trinn: om lag 77 årsverk  
- 20 elever på 5.-7. trinn: om lag 48 årsverk  
- 18 elever på 1.-4. trinn: om lag 199 årsverk  
Eksempel 2:  
- 21 elever på 8.-10. trinn: 231 årsverk  
- 20 elever på 5.-7. trinn: om lag 48 årsverk  
- 16 elever på 1.-4. trinn: om lag 913 årsverk  
Eksempel 3:  
- 20 elever på 8.-10. trinn: om lag 496 årsverk  
- 20 elever på 5.-7. trinn: om lag 48 årsverk  
- 15 elever på 1.-4. trinn: om lag 1 534 årsverk  
 
Departementet foreslår at reguleringen av en nasjonal bestemmelse om lærertetthet blir tatt 
inn som et nytt ledd i opplæringsloven §8-2. Nytt tredje ledd vil være: 
 
Alternativ 1: 
Klassene, basisgruppene og gruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk og 
sikkerhetsmessig forsvarlig. På årstrinnene 8 – 10 skal den enkelte skole samlet ikke ha en 
gjennomsnittlig gruppestørrelse som overskrider 20/21/22 elever per lærer, beregnet ved å 
dele antallet elevtimer på antallet lærertimer. Dette gjelder ordinær undervisning.  
 



 

 

Alternativt 2:  
Klassene, basisgruppene og gruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk og 
sikkerhetsmessig forsvarlig. På årstrinnene 8 – 10 skal den enkelte kommune i ordinær 
undervisning uansett ikke ha en gjennomsnittlig gruppestørrelse som overskrider 20/21/22 
elever per lærer, beregnet ved å dele antallet elevtimer på antallet lærertimer. 
 
 
3. Vurdering og konklusjon 
 
GSI (grunnskolens informasjonssystem) viser følgende gruppestørrelse for Strand kommune 
og skolene spesielt for inneværende år: 
 

  År Gr.størrelse 2 
Rogaland 2011-12 17,16 
Strand 2011-12 17,29 
Fjelltun skole 2011-12 18,79 
Jørpeland ungdomsskole 2011-12 17,08 
Nordre Strand skole 2011-12 13,31 
Resahaugen skole 2011-12 16,73 
Tau skole 2011-12 18,4 
Tau ungdomsskole 2011-12 16,56 
 
 
Tabellen viser at vi ligger innenfor det foreslåtte lovforslaget på ungdomsskolene. 
Barneskolene er innenfor det forslaget med lavest lærertetthet, eksempel 1. Alt etter hvilket 
lovforslag som blir vedtatt, vil det kunne få konsekvenser for de laveste trinnene. 
 
Strand kommune mener at tiltaket med et minstekrav til lærertetthet ikke bidrar til 
hovedmålsettingen om å bedre læringsresultatene i grunnskolen. Det er viktig for Strand 
kommune å ha lokal handlefrihet til å fordele ressursene, og til å vurdere hvilke tiltak som er 
nødvendige for å heve kvaliteten i vår skole. Vi støtter KS sin uttalelse og går i mot forslaget 
om å lovbestemme lærertettheten i skolen. Forslaget fra regjeringen forutsettes å være 
fullfinansiert. I likhet med KS påpeker Strand kommune at det vil være vanskelig å 
dokumentere at kommunens rammer faktisk er utvidet tilsvarende det den foreslåtte 
lovendringen vil koste.  
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