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Svar på høring - forslag til endringer i opplæringsloven og 

privatskoleloven - Kompetansekrav for å undervise i fag - 

Barneverntjenestens rett til å ta avgjørelser - RLE-faget 

Buskerud fylkeskommune vil med dette avgi sitt høringssvar. Høringen har vært jobbet med 
administrativt i utdanningsavdelingen og ble politisk behandlet av Hovedutvalget for 
utdanningssektoren 9.12.14. 
 
Buskerud fylkeskommune har følgende høringssvar innenfor temaet Kompetansekrav for å undervise i 
fag: 
Hovedmålet i Buskerud fylkeskommunes overordnede plan for videregående opplæring, 
Kunnskapsskolen i Buskerud, er "å maksimere læring og minimere frafall". Det kreves innsats på 
mange områder for å oppnå hovedmålet, men gode lærere er helt avgjørende. Solid fagkompetanse er 
et viktig fundament for å utøve lærergjerningen på en trygg og god måte. En faglig trygg lærer vil ha 
best forutsetninger for å gi god og variert undervisning som understøtter ulike elevers læring optimalt. 
 
Det er et viktig grep at kravet om relevant kompetanse i økt grad gjøres gjeldende for fagene norsk, 
samisk, norsk tegnspråk, matematikk og engelsk i grunnskolen. Disse fagene inneholder 
grunnleggende ferdigheter som all annen utdanning bygger på. 
 
Buskerud fylkeskommune støtter at lovverket endres slik at kravet om relevant kompetanse gjelder 
flest mulig lærere. Buskerud fylkeskommune ser en klar sammenheng mellom økt krav om relevant 
kompetanse, og ordningen med videreutdanning. Det er viktig at Kunnskapsdepartementet ser 
nærmere på økonomisk virkning av lovendringen, slik at lovendringen er gjennomførbar for 
skoleeierne. 
 
Med vennlig hilsen 
Lene Jensen  
seksjonsleder  
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