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HØRING OM ENDRINGER I RLE-FAGET M.M - FORSLAG TIL ENDRINGER I 

OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN   

 

 

Stavanger kommune viser til høringsbrev og høringsnotat med forslag til endringer i 

opplæringsloven og privatskoleloven. Stavanger kommune avgir følgende høringsuttalelse 

til forslaget:  

 

1.    Stavanger kommune er opptatt av kvalitetsutvikling i skolen, og er enig i at styrket 

fagkompetanse hos lærere er et viktig virkemiddel for å oppnå økt kvalitet i 

læringsarbeidet.  

  

2.  Stavanger kommune vil påpeke at en av norsk skoles fremste utfordringer fremover 

er å beholde og rekruttere kompetente lærere. I en slik situasjon kan det virke uheldig 

å endre ett lovverk med tilbakevirkende kraft på en måte som gjør at en rekke 

kommuner, skoler og enkeltlærere formelt sett defineres til å «ikke være gode nok». 

Dette kan skape ett unødvendig negativ fokus. Med mindre det tilføres svært store 

ressurser, for raskt å lukke det eventuelle gapet mellom reell formell kompetanse, og 

de formelle krav til kompetanse, risikerer man å skape en negativ oppfattelse av 

enkeltlærere, skoler og skolesystem. Stavanger kommune ber departementet vurdere 

om man ikke kan oppnå den ønskede effekt med mer positivt rettede tiltak. 

  

3.  Stavanger kommune finner på dette grunnlag det ikke rimelig å endre 

lovbestemmelsen om relevant kompetanse i undervisningsfag slik at det kan innføres 

krav for alle lærere. Departementets forslag innebærer at alle lærere som fullførte sin 

utdanning før 1. januar 2014, ikke lenger vil være unntatt kravet om relevant 

kompetanse i undervisningsfag i § 10-2 første ledd. 

  

4.  Økte krav til lærernes formelle kompetanse må anses som ivaretatt gjennom 

opplæringslovens §10-8: «Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig 

kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal ha eit system som gir 

undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver i skoleverket 

høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege 
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og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med 

utviklinga i skolen og samfunnet.» 

  

5.  Stavanger kommune forutsetter at tilbudet om videreutdanning gjennom 

«kompetanse for kvalitet» har tilstrekkelig kapasitet og gode ordninger for den enkelte 

lærer og for skoleeier, slik sikre at krav iht. Opplæringsloven § 10-8 kan ivaretas. 

  

6.  Stavanger kommune foreslår å videreføre opplæringsloven § 10-2 tredje ledd andre 

punktum. 

  

7.  Stavanger kommune har forståelse for at det vil kunne være vanskelig å ivareta 

kravet om fagkompetanse for alle kommuner og alle skoler. Likevel er Stavanger 

kommune enig i at den særskilte unntaksordningen for skoler med små ungdomstrinn 

bør falle bort. Dette behovet må anses ivaretatt gjennom den generelle 

unntaksmuligheten. 

  

8. Endelig vil Stavanger kommune understreke at det, parallelt med at det bygges økt 

fagkompetanse i skolen, også er et behov for styrket pedagogisk kompetanse hos 

lærere – vurderingskompetanse, klasseledelse, læringsstiler/læringsstrategier og 

lignende. Fremover vil det være viktig å drøfte hvordan en skal sikre et 

tilfredsstillende kompetansenivå også på disse områdene. 

 

9. Formannskapet støtter departementets forslag om å legge kristendom til tittelen på 

faget RLE slik at navnet blir KRLE, og endre tilsvarende i læreplanen for religion, 

livssyn og etikk. 
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