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Til høringsinstansene: 
 
 
HØRINGSUTTALELSE VEDR ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVA – NASJONAL 
BESTEMMELSE OM LÆRERTETTHET I GRUNNSKOLEN 
 
Utdanningsforbundet Kåfjord mener: 
 

• En lovfestet ressursnorm i grunnskolen vil sikre at en minstestandard av grunnleggende 
opplæring. (Slik bestemmelsene for utregning av rammetimetallet gjorde) 
 

• Redusert antall elever pr. lærer er et egnet virkemiddel for at læringsutbyttet/kvaliteten i 
undervisningen blir styrket. Det øker lærerenes mulighet til å støtte elevene i deres 
læringsarbeid (tilpassa opplæring). 

 
• Variasjon mellom praktiske, relevante og teoretiske aktiviteter vil kjennetegne en god 

opplæring (sitat fra Stortingsmelding 22, 2010- 2011, Ungdomstrinnmeldinga). Med store 
elevgrupper kan det være en utfordring å få til en praktisk tilrettelegging. En nasjonal 
bestemmelse om lærertetthet vil sikre denne muligheten. 

 
• Det blir enklere å legge til rette for kontinuerlig etter- og videreutdanning uten at det går 

for mye ut over opplæringen til elevene. 
 

• Behovet for sosialpedagogiske ressurser i skolen har økt betraktelig de senere årene. Dette 
har innvirket på lærerne sin totale situasjon i form av økt arbeidsmengde. Vi ser det som 
nødvendig at andre faggrupper bringes inn i skolen, (helsesøstre, barnevernspedagoger, 
psykologer m.v.) som kan ivareta disse behovene og frigjøre tid for lærerne til pedagogisk 
arbeid. 

• Fådelte skoler. Det bør gjeninnføres kriterietall for aldersblandede grupper (elever i 
sammenslåtte klasser) som sikrer at gruppene ikke blir for store sett opp mot de overordnede 
krav til tilpasset opplæring. Opplæringslovas § 8-2; ”gruppene må ikke være større enn det 
som er pedagogisk forsvarlig” åpner for et skjønn som lett rammer kvaliteten i opplæringen i 
økonomisk pressede tider. 

 
• En normering må etter vår oppfatning være på skolenivå, men det forutsetter at kommunene 

er seg bevisst at behovet på den enkelte skole internt i en kommune vil variere og at noen 
elevgrupper og skoler krever økt lærertetthet. 
 
En nasjonal norm for lærertetthet vil gi oss en kvalitativt bedre skole. 
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