
 
 
 
Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov – Nasjonal bestemmelse 
om lærertetthet i grunnskolen m.m. 
 
Høringsuttalelse fra Vestre Toten kommune: 
 
Innføre en nasjonal bestemmelse om lærertetthet 

Vestre Toten kommune er i utgangspunktet positive til nasjonale bestemmelser som 
bidrar til å sikre likhet og likeverd. 
 
Uavhengig av om en legger modell 1 (på skolenivå) eller modell 2 (på kommunenivå) 
til grunn, ligger lærertettheten i vår kommune i dag over de foreslåtte nivåene. Vi er 
derfor bekymret for at en lovfesting av minimumsgrenser på de nivåer som foreslås i 
høringsutkastet, vil få negative konsekvenser. Med dagens kommuneøkonomi er vi 
redd for lavere skolebudsjett med begrunnelse i at lærertetthet kan reduseres ned 
mot foreslått minimumsgrense. Vi tror altså at en slik bestemmelse kan svekke 
lærertettheten, og dermed skoletilbudet.  
 
Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever 

Vestre Toten kommune er positive til at det settes søkelys på minoritetsspråklige 
elevers behov for en individuell tilrettelegging av opplæringstilbudet. Vi ønsker å ha 
mulighet til å tilby særskilt norskopplæring i innføringsgrupper når dette er til 
enkeltelevens beste den første tiden han/hun bor i Norge.  
 
Vi er positive til at det legges til rette for at det i vedtaket om særskilt språkopplæring 
kan være mulig å gjøre 

 avvik fra læreplanverket, herunder fag- og timefordelingsplanen og 
kompetansemål  

 unntak for krav om vurdering 
 
Vi er imidlertid noe skeptiske til å knytte muligheten for avvik til den perioden eleven 
går i innføringsklassen. Vi ser heller ikke nødvendigheten av å innføre en grense for 
hvor lenge elever kan være i innføringsklassen. Vi er redd begge deler vil kunne føre 
til at elever blir lenger i innføringstilbudet enn det som er optimalt. Våre erfaringer 
tilsier at de fleste nyankomne elever så raskt som mulig bør inn i ordinære klasser, 
og at avvik fra dette må begrunnes i enkeltelevens særskilte behov for individuell 
tilrettelegging.  
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