
 

 

 

 
Postadresse Kontoradresse Telefon* Plan- og 

administrasjonsavdelingen 

Saksbehandler 

Postboks 8036 Dep Akersgt. 59 22 24 90 90 Camilla Børresen 

Tjelflåt 

22242411 

NO-0030 Oslo Org no.  

postmottak@bld.dep.no http://www.bld.dep.no/ 972 417 793  

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet 

Pb. 8119 Dep 

0032 OSLO 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

13/4160 15/4395-      29.03.2016 

 

Høring - Forskrifter om rammeplan for 5-årige grunnskolelærerutdanninger 

 

Vi viser til brev av 21.12.15 vedrørende ovennevnte sak. 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har følgende innspill til høringen: 

 

Vi viser til § 2 i både forskrift om rammeplan for grunnskoleopplæring for 5.-10. trinn og for 

1.-7. Under kunnskap er følgende beskrevet: "kandidaten har kunnskap om barn og unge i 

vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og 

unge, barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv og om hvordan 

skolen i samarbeid med foresatte og eksterne instanser kan ivareta elever med særlige behov". 

BLD vurderer at kunnskap om barn som utsettes for omsorgssvikt inngår under "kunnskap om 

barn og unge i vanskelige livssituasjoner", men mener likevel at omsorgssvikt bør omtales 

særskilt. På denne bakgrunn foreslår vi at følgende teks inntas: "herunder kunnskap om barn 

og unge som lever under omsorgssvikt".  

 

Det samme gjelder under omtalen av ferdigheter, der det omtales følgende: "kan identifisere 

særskilte behov hos elever, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På 

bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak". Vi 

foreslår at følgende tekst inntas: "herunder identifisere tegn på omsorgssvikt". Videre viser vi 

til § 4 i begge forskriftene, der følgende er beskrevet: "Dette gjelder blant annet arbeid med 

tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter og kompetanser, bruk av IKT i arbeid med fag, 
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samiske emner, det flerkulturelle og flerspråklige aspektet, profesjonsetikk og kunnskap om 

vold og seksuelle overgrep mot barn og unge".  Vi foreslår at følgende tekst inntas: "kunnskap 

om barn og unge som lever under omsorgssvikt".  

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Helga Berit Fjell (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Camilla Børresen Tjelflåt 

 rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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