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         Oslo, 22.11.12 
 
 
 
Høring – Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning, trinn 8-13 
 
UNICEF Norge viser til brev av 31.08.12 der det bes om høringsuttalelser på forslag til 
forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning, trinn 8-13. Vi har følgende innspill: 
 
Bakgrunn 
De nye forskriftene om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13 peker på vesentlige 
krav som bør stilles mht innhold og læringsutbytte i de aktuelle lærerutdanningene og viser i 
den forbindelse blant annet til opplæringens/skolens verdigrunnlag og gjeldende lov- og 
planverk uten nærmere spesifikasjon. Med hensyn til det siste mener UNICEF Norge en bør 
være tydeligere når det gjelder forpliktelsen overfor prinsippene i FNs konvensjon om 
barnets rettigheter. 
 
Norske myndigheter har gjennom ratifikasjon og integrering av FNs barnekonvensjon i norsk 
lov en forpliktelse til å ”gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent 
både for voksne og barn”. Spesielt viktig er det at profesjoner som har med barn og familier å 
gjøre har kunnskap om konvensjonen og hvilke konsekvenser den får for deres arbeid.  
 
I sine avsluttende merknader fra siste rapportering, bemerker FNs barnekomité følgende: 
 
Spredning, opplæring og bevisstgjøring  
18. Komiteen gjentar sin tidligere anbefaling til parten om å videreføre og styrke den 
systematiske opplæringen av alle yrkesgrupper som arbeider med og for barn, herunder 
barnehagepersonell, helsepersonell, sosialarbeidere og håndhevere av lov og rett, og styrke 
bevisstheten om barns rettigheter i de politiske organer og i forvaltningen i kommunene. 
Komiteen anbefaler også at fyllestgjørende informasjon om barns rettigheter blir en del av 
pensum på høyskoler og universiteter for alle profesjoner som har med barn og familier å 
gjøre, og en del av skolenes læreplaner på alle nivåer. 
(29.01.10) 
 
Videre stiller barnekonvensjonens art. 29 krav til de overordnede prinsippene med 
opplæringen. Selv om formålsbestemmelsen i opplæringsloven til en viss grad tar inn over 
seg mye av innholdet i art. 29, mener UNICEF Norge det er grunn til å understreke 
betydningen av at en sikrer at de prinsippene som stadfestes i bestemmelsen inkluderes i 
både nasjonale opplæringsplaner og rammeplaner for lærerutdanningen. Det vises her 
særlig til FNs barnekomités generelle kommentar nr. 1 fra 2001. 
 
I NOVAs rapport Barn og unge rapporterer til FN (2008) som det blant annet vises til i 
Stortingsmelding 11 (2008-2009), står det: 
 
Omtrent halvparten av barn og unge i deltakerkommunene kjente til FNs barnekonvensjon. 
Flere enn det visste at de hadde rettigheter. Opplæringen og praktiseringen av barns 
rettigheter på skole og i fritida kan uten tvil forbedres. Undersøkelsen har avdekket store 
kommunale variasjoner. En viktig konklusjon å trekke er derfor at det ikke er noen faktisk 
sikring av at barn og unge i Norge får kjennskap til barnekonvensjonen, sine egne rettigheter 
og hvilken betydning den har for dem. Det kan være verdt å vurdere om 
menneskerettighetsopplæringen må integreres i skolen og være et gjentatt tema fra 
barnehage til høyere utdanning. 
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UNICEF gjorde i 2010 en undersøkelse blant ungdomsskoleelever i de nordiske landene 
som viser samme resultat som NOVAs rapport: 45,7 % av de norske elevene som ble spurt 
(1199 fra alle fylker) følte de vet lite eller ingenting om barns rettigheter. 
 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte bør barnekonvensjonen ha en sentral plass i 
lærerutdanningene slik at morgendagens lærere både gjennom sin kunnskapsformidling og 
samhandling med elevene og deres familier i større grad enn nå kan gi elevene kjennskap til 
- og erfaring med - barnekonvensjonens innhold og overordnede prinsipper om barns beste, 
ikke-diskriminering og retten til å bli hørt. 
 
Konklusjon og anbefaling 
UNICEF Norge foreslår at FNs barnekonvensjon nevnes eksplisitt under punktet om 
læringsutbytte i de ulike forskriftene, blant annet i forbindelse med opplæringens/skolens 
verdigrunnlag. 
 
Som et eksempel kunne dette forslagsvis få følgende formulering i Forskrift om rammeplan 
for praktisk-pedagogisk utdanning:  
 
Kunnskap 
-har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk 
for profesjonsutøvelsen, inkludert FNs konvensjon om barnets rettigheter. 
 
Ferdigheter 
-kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med 
gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø i tråd med 
barnekonvensjonens prinsipper om barns beste, ikke-diskriminering og rett til å bli hørt.  
 
Generell kompetanse 
-innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og 
utdanningspolitiske spørsmål med forankring i FNs konvensjon om barnets rettigheter. 
 
-eller i et eget punkt: 
 
-kan reflektere over og drøfte problemstillinger og dilemmaer knyttet til profesjonsutøvelsen 
og relevante prinsipper i FNs konvensjon om barnets rettigheter. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

       
 
Bernt G. Apeland      Ellen Sandøe 
Generalsekretær      Fagansvarlig, barn og unge 
 
 
 
 
 
PS.: Vi ber om at UNICEF Norge inkluderes som høringsinstans i fremtidige relevante 
høringer med e-postadressen mail@unicef.no . 
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