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Høringsuttalelse knytet til forslag om endringer i bestemmelsene om krav til relevant 
kompetanse i undervisningsfag i opplæringsloven 

 
Utvalg for kultur og oppvekst i Sandnes kommune har behandlet saken i møte 08.12.2014 
sak 82/14  
 
Utvalget fattet følgende vedtak 

 
Vedtak  
Utvalg for kultur og oppvekst avgir følgende høringsuttalelse knyttet til forslag om endringer i 
bestemmelsene om krav til relevant kompetanse i undervisningsfag i opplæringsloven:  
 
Utvalg for kultur og oppvekst deler regjeringens syn om at lærernes kompetanse har stor 
betydning både for elevenes læringsmiljø og læringsresultater. Der er derfor nødvendig med et 
kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling i skolen. Utvalget er av den oppfatning at 
lovendringen om relevant kompetanse fra 2014, styrker fagkompetansen i skolen.  
 
Utvalget kan derimot ikke støtte regjeringen i forslaget om at kompetansekravene nå skal gjøres 
gjeldende for alle lærere i skolen. Som regjeringen viser, vil dette føre til et omfattende behov for 
videreutdanning av lærere som i dag har godkjent kompetanse for å undervise i skolen. Bare 
innenfor fagene norsk, engelsk og matematikk vil 35 000 lærere måtte gjennomgå 
videreutdanning.  
 
Gjennomføringen av videreutdanningsprogrammet vil være en sterk belastning for mange 
skoler. Det er i dag vanskeligheter med å skaffe lærere med godkjent utdanning. Fra mange 
hold pekes det på økende lærermangel i årene som kommer. I en slik situasjon vil et omfattende 
program for videreutdanning av lærere, føre til at lærere med godkjent pedagogisk utdanning, 
men manglende faglig fordypning etter de nye bestemmelsene, blir erstattet av lærere som 
verken har godkjent pedagogisk utdanning eller faglig fordypning. Det er ikke ønskelig. Ikke 
minst av hensyn til elevene. 2  

 



Kommunen er gjennom bestemmelsen i opplæringsloven § 10-8 pålagt å sørge for at skolene 
har riktig og nødvendig kompetanse. Hvilken kompetanse den enkelte skolen mangler, vil 
variere fra skole til skole. Kommunen har derfor behov for å kunne målrette videreutdanningen 
av lærere ut fra sine behov. Et omfattende program for videreutdanning i norsk, engelsk og 
matematikk, vil kunne gjøre det vanskelig for kommunen å sørge for tilstrekkelig kompetanse i 
andre fag. Det vil ikke være kapasitet, praktisk og økonomisk, til både å gjennomføre 
videreutdanning i norsk, engelsk og matematikk og andre fag.  
 
Etter utvalgets mening er det nødvendig å redusere antallet lærere som må gjennomføre 
videreutdanning i engelsk, matematikk og norsk. Mange av lærerne som må gjennomføre 
videreutdanning, vil opp til 20 års undervisningserfaring i fagene. Etter utvalgets mening bør lang 
undervisningspraksis kunne kompensere for manglende formell fordypning.  
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skolefaglig rådgiver  
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Høringsuttalelse fra Sandnes kommune knytet til forslag om endringer i 
opplæringsloven og læreplanen for faget religion, livssyn og etikk (RLE)  
 
Utvalg for kultur og oppvekst behandlet saken i møte 08.12.2014 sak 81/14.  Utvalget fattet 
følgende vedtak: 
 
Utvalg for kultur og oppvekst støtter høringsforslaget fra Kunnskapsdepartementet 
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SAKSPROTOKOLL 

 
Høringsuttalelse knyttet til forslag om endringer i Opplæringsloven og 
Privatskoleloven om rett til å ta avgjørelsen på barnets vegne når 
barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet. 
 

 
Utvalg for kultur og oppvekst har behandlet saken i møte 08.12.2014 sak 83/14 

 
Møtebehandling 
 

Votering 
 
Rådmannens innstilling datert 21.11.2014 ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 

Utvalg for kultur og oppvekst i Sandnes kommune gir sin tilslutning til forslag om endringer 
i opplæringsloven og privatskoleloven om endringer som vil gi barneverntjenesten 
myndighet til å ta beslutninger knyttet til fosterbarns skolegang. 
 
Utvalget for kultur og oppvekst i Sandnes anmoder i tillegg om at det gjøres tilsvarende 
endringer i Opplæringslov vedrørende beslutninger for barnehagebarn under omsorg av 
barneverntjenesten.     

 
 
 

 
 
 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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