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Unios høringssvar til forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Nasjonal 
bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m 
 
Unio viser til brev datert 4. oktober 2011 med departementets høringsnotat som inneholder 
forslag om å innføre nasjonale bestemmelser om lærertetthet i grunnskolen, lovbestemmelse om 
særskilte innføringstilbud for minoritetsspråklige elever og lovbestemmelser om opplæring ved 
behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. 
 
Unio mener det er svært viktige forslag departementet nå legger fram og at de kan bidra til å 
oppfylle regjeringens løfter fra Soria Moria II, der det går fram at regjeringen vil ”legge til rette for 
flere lærere gjennom styrket kommuneøkonomi og ved å endre opplæringsloven for å sikre en 
maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole.”  
 
 
Angående forslaget om nasjonale bestemmelser om lærertetthet i grunnskolen 
 

• Regler som sikrer en minste lærertetthet handler at alle skoler må ha rett til en sikkerhet 
for en minste lærertetthet dersom de skal kunne gi elevene et tilbud om likeverdig 
opplæring. Vi er enige med departementet i at en nasjonal bestemmelse om lærertetthet 
vil bidra til å sikre likhet og likeverd og være med på å rette opp de store forskjellene det 
er mellom ulike kommuner og ulike skoler når det gjelder lærertetthet. 

 
• Unio er enig i at lærertettheten reguleres ved at det settes en maksimumsgrense for 

beregnet gjennomsnittlig gruppestørrelse. Vi støtter at lovfesting av en minimumsressurs 
knyttes til beregnet gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning, dvs. 
Gruppestørrelse 2 i GSI. Bakgrunnen for at det må være riktig å legge til grunn ressurser 
til ordinær undervisning er at ressurser til spesialundervisning og særskilt norskopplæring 
er individuelle rettigheter som er regulert i lovverket. Disse ressursene vil variere for mye 
mellom skoler til at de kan legges inn i en standardisert minsteressurs. 

 
• Unio mener det er avgjørende at lovfesting av minsteressurs for lærertetthet fastsettes på 

skolenivå. Hver enkelt skole trenger størst mulig forutsigbarhet for lærerressurser som 
grunnlag for planlegging av den pedagogiske aktiviteten. Vi er enige med departementet i 
at å lovfeste skoleeiers plikt til å sørge for en minimumsressurs på den enkelte skole vil 
være et mål som er reelt og synlig for elever, foreldre og lærere. 
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• Unio mener at en nasjonal bestemmelse om lærertetthet må innføres i hele grunnskolen 

samtidig. Trinnvis innfasing vil svekke formålet med reformen fordi det åpner for flytting av 
ressurser fra ett trinn til ett annet for å oppfylle lovens krav. Som nevnt mener vi at det er 
avgjørende at lovfesting av minsteressurs for lærertetthet fastsettes på skolenivå. Unio 
kan subsidiært akseptere en gradvis innføring av en nasjonal bestemmelse om 
lærertetthet. Denne opptrappingen må lovfestes samtidig med at nasjonal bestemmelse 
om lærertetthet vedtas. Dersom det ikke gjøres på den måten frykter vi at en opptrapping 
ikke vil skje. Det bør legges inn i lovteksten fra hvilke datoer opptrappingen skal skje. En 
eventuell gradvis innføring bør tas trinn for trinn og starte med ungdomstrinnet. 

 
• Unio mener at ressursnivået i en nasjonal standard for lærertetthet minst må tilsvare 

Eksempel 3 i høringsbrevet med 20 elever på 8. – 10. trinn, 20 elever på 5. – 7. trinn og 
15 elever på 1. – 4. trinn.  

 
 
Angående forslaget om innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever 
 

• Unio mener det er en utfordring å finne gode og balanserte løsninger mellom integrering i 
et klassefellesskap hvor elevene vil kunne ha mangelfulle språklige ferdigheter i norsk, og 
en mer segregert løsning i form av innføringstilbud som i større grad kan tilpasses det 
språklige nivået eleven er på. Det er en stor utfordring for elever som kommer til Norge 
sent i skoleløpet både å skulle lære seg et nytt språk og å skulle følge opplæringen på sitt 
alderstrinn. Mange av disse elevene kan ha svak eller manglende grunnopplæring fra 
hjemlandet, og ha kort botid i Norge. Det vil derfor være avgjørende for videre skolegang 
og senere yrkesdeltakelse at opplæringen blir tilpasset den enkelte elevs bakgrunn og 
kompetanse på best mulig måte. 

 
• For Unio er det avgjørende å finne en ordning som er til det beste for elevene. Etter en 

samlet vurdering slutter vi oss til at skoleeier får anledning til å etablere innføringstilbud for 
sent ankomne språklige minoriteter. Unio vil primært anbefale en ordning med 
innføringsklasser på nærskolen der elevene kan være tilknyttet en ordinær klasse i for 
eksempel praktisk-estetiske fag. Vi ser samtidig at det noen steder vil være 
hensiktsmessig å etablere innføringsskoler hvor det er samlet stor faglig kompetanse og 
hvor personalet har kompetanse innen flerkulturell forståelse.   

 
• Unio støtter forslaget om at opplæringsloven § 15-2 endres slik at fylkesmannen blir 

klageinstans på vedtak om særskilt språkopplæring i videregående opplæring, på samme 
måten som fylkesmannen er det på vedtak i grunnskolen. 

 
• Østbergutvalget la stor vekt på at elever som benytter seg av et innføringstilbud ikke skal 

bruke av retten til videregående opplæring, men at tilbudet skal regnes som et ”år 0.” Unio 
støtter Øsbergutvalgets vurdering og mener dessuten at innføringstilbudet må være frivillig 
for elevene. Unio mener også at det bør være mulig å ta Vg1 over to år hvis eleven 
trenger lengre tid på å tilegne seg fagene i Vg1. Departementet drøfter i 
høringsdokumentet om det bør være en rett for eleven og en korresponderende plikt for 
skoleeier å tilby innføringstilbud for denne elevgruppen. Unio mener at det bør innføres en 
plikt for skoleeier i opplæringsloven til å etablere tilbud om innføringsklasse eller 
innføringsskole dersom den sakkyndige vurderingen peker på et slikt behov.               
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Angående forslaget om opplæring ved behov for alternativ og supplerende 
kommunikasjon (ASK) 

 
• Unio er enig med departementet i at forslaget innebærer en presisering av gjeldende 

rett, men at det likevel er ønskelig å tydeliggjøre dagens rettigheter i lovverket. Vi 
støtter på denne bakgrunn forslaget om at det gjøres eksplisitt i opplæringsloven at 
elever som har behov for ASK, har rett til egnede kommunikasjonsformer og 
nødvendige kommunikasjonshjelpemidler i opplæringen og at disse elevene også har 
rett til nødvendig opplæring i å bruke ASK.   

 
• Unio vil ellers peke på at det er et stort behov for grunnleggende kunnskap om ASK i 

pp-tjenesten og blant undervisningspersonalet. 
 

For øvrig vil vi vise til mer utfyllende høringssvar fra Unios medlemsforbund, 
Utdanningsforbundet. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Unio 
 
 
 
Ingjerd Hovdenakk Åshild Olaussen 
sekretariatssjef seniorrådgiver 
 
 

http://www.unio.no/

