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Vedrørende høring på forslag til forskrifter om rammeplaner for nye 

lærerutdanninger rettet mot trinn 8 - 13 

 
De faglige rådene er ført opp som høringsinstans for høringen om forslag til forskrifter 

om rammeplaner for nye lærerutdanninger rettet mot trinn 8–13. Faglig råd for 

naturbruk ønsker å gi en / følgende høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet om 
rammeplaner for nye lærerutdanninger rettet mot trinn 8 – 13. 
 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--forskrift-om-
rammeplaner-for-lar.html?id=698284 
 

Utdanning av yrkesfaglærere 
Faglig råd for naturbruk er positiv til at det er økt fokus på en profesjonell og kompetent 

lærerkvalitet gjennom lærerutdanningen. Rådet er imidlertid bekymret for at de 

foreslåtte forskrifter ikke gir ønsket kvalitetsøkning, med den foreslåtte innstramming i 
opptakskrav. Forslagene viser liten respekt for verdien av yrkesutdanning, og dette kan 

bidra til en økende teoretisering av yrkesutdanningene. Faglig råd er kjent med at det 

kan være krevende å rekruttere lærere til yrkesfaglige retninger mange steder i landet. 

En innstramming av opptakskrav vil gjøre det lite sannsynlig å få rekruttert en 
yrkesfaglærer som også har fagbrev. 

 

En akademisering av yrkesfaglærerutdanningen vil ikke føre til bedre yrkesfaglærere. En 
god yrkesfaglærer bør ha yrkesutdanning fra videregående skole og erfaring fra praktisk 

utøvelse av yrket. Krav om yrkesutdanning kan ikke erstattes av ”3-årig relevant 

profesjonsrettet bachelorutdanning”, slik det legges opp til i forslaget. Fagskole må 
fortsatt være relevant utdanning for yrkesfaglærere. 

 

Forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13 

Forslag til forskrift inneholder ikke informasjon om opptakskrav. I selve høringsbrevet 
står ”Kandidater med fagbrev skal kun vurderes for opptak til 3-årig 

yrkesfaglærerutdanning”, men det synes usikkert hvordan en realkompetansevurdering 

kan gi uttelling. 
 

Følgende likeverdige opptakskrav til yrkesfaglærerutdanning må være:  

 Fag-/svennebrev eller annen fullført yrkesutdanning i videregående skole, samt 
generell studiekompetanse.  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--forskrift-om-rammeplaner-for-lar.html?id=698284
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--forskrift-om-rammeplaner-for-lar.html?id=698284
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 Alternativt realkompetansevurdering bl.a. basert på lengde og innhold i praksis 

fra yrkeslivet.  

 
 

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for 

trinn 8-13 
De foreslåtte overgangsordninger må gjøres permanente. Det må fortsatt være to veier 

til opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag: 

 Fag-/svennebrev eller annen fullført yrkesutdanning i videregående skole, 
generell studiekompetanse, 2 års relevant yrkesteoretisk utdanning utover 

videregående skoles nivå og 4 års yrkespraksis (læretid kan inngå i yrkespraksis). 

 Fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorutdanning og minimum to års 

relevant yrkespraksis.  
 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Petter Nilsen 
Leder, faglig råd for naturbruk 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent av det faglige rådet. 
 
 
 


