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1. NASJONAL BESTEMMELSE OM LÆRERTETTHET I GRUNNSKOLEN
2.  INNFØRINGSTILBUD TIL NYANKOMNE MINORITETSSPRÅKLIGE

ELEVER

Vefsn kommune støtter forslaget om en nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen.

Formålet med lovforslaget er å sikre at alle elever får et kvalitativt godt skoletilbud uansett

hvor de måtte bo og uavhengig av antall elever som får spesialundervisning eller særskilt

norskopplæring. En nasjonal bestemmelse vil føre til at behovet for spesialundervisning og

særskilt norskopplæring ikke kan redusere den ordinære undervisningen, noe som støtter opp

om regjeringens satsing på tidlig innsats og tilpasset opplæring.

Det er svært mange faktorer som påvirker læringsutbyttet til elevene. Det er derfor viktig å

være klar over at en nasjonal bestemmelse om lærertetthet ikke nødvendigvis fører til økte

faglige elevprestasjoner, men bestemmelsen kan legge et godt grunnlag for likeverdig

opplæring og vil medføre at store forskjeller mellom kommunene og skolene utjevnes.

Vefsn kommune ønsker å resisere føl ende:

• Lærertetthet bør beregnes ut fra modell 1 — på skolenivå.

• Det støttes at ungdomstrinnet prioriteres først, for så å følge opp med barnetrinnet.
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• En nasjonal norm om lærertetthet må medfølges av økt satsing på lærerutdanning og

tiltak som motiverer og styrker rekrutteringen til læreryrket. Her vil det være særlig

viktig med rekruttering i distriktene.

• Normen anbefales beregnet etter følgende gruppestørrelse (eksempel 2);

o 21 på 8.-10.trinn

o 20 på 5.-7.trinn

o 16 på 1.-4.trinn

• Det legges til grunn for en nasjonal norm at lærertetthet fullfinansieres av staten.

Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Vefsn kommune støtter opp om at kommunene kan gi særskilt innføringstilbud til nyankomne

minoritetsspråklige elever.

Det er riktig å sette en grense for hvor lenge en elev kan være i innføringsklasse eller i

mottaksskole. Vi mener at denne grensen i hovedregel bør være inntil to år.
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