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Høringsuttalelse angående forslag til endringer i Opplæringsloven – krav om 
relevant kompetanse i undervisningsfag 
 

Utdanningsforbundet Bærum støtter departementets syn om at en faglig kompetent lærer 
har stor betydning for elevenes læring.  
 
Vi støtter også synet på behov for videreutdanning av lærerne, men vi ser at behovet for 
videreutdanning og faglig kompetanse strekker seg utover undervisningsfagene 
matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk. Praktisk-estetiske fag og 
kunnskapsfag som naturfag og samfunnsfag er viktige fag i skolen, og lærerne bør gis 
anledning til å videreutdanne seg i disse fagene også. Utdanningsforbundet Bærum mener 
man må styrke etter- og videreutdanningstilbudet til lærerne ytterligere, og at det må 
omfatte flere fag enn de som berøres i høringsnotatet. Vi mener at lærere bør oppfordres 
til å videreutdanne seg – i større grad enn det gjøres i dag.  
 
Utdanningsforbundet Bærum ser at videreutdanning av en stor andel av lærerkollegiet vil 
gi et løft for hele organisasjonen og at det kan bidra til større faglig fokus. De fleste lærere 
ønsker etter- og videreutdanning, men det bør ikke være en forutsetning for å fortsette 
yrkeslivet som lærer.  
 
Utdanningsforbundet Bærum ber departementet vurdere særskilt kvaliteten på 
utdanningsinstitusjonene og om disse er i stand til å gi et godt studietilbud til et stort antall 
erfarne lærere. Vi støtter en utvidelse av videreutdanningstilbudet, men understreker 
viktigheten av at videreutdanningstilbudet er tilrettelagt og tilpasset lærere med mange års 
realkompetanse i faget. Vi er også bekymret for skolens læringsmiljø og organisering 
dersom mange lærere skal ta videreutdanning samtidig. En dyktig lærer kan ikke erstattes 
av en vikar.  
 
Utdanningsforbundet Bærum mener det er viktig å ta hensyn til den enkelte lærers 
realkompetanse. Vi har dyktige lærere som har utviklet sin kompetanse og fagkunnskap 
gjennom år med undervisning – og med gode resultater. Vi mener det er urimelig å presse 
disse til å ta videreutdanning for at de skal være kvalifiserte til å fortsette i en jobb de har 
mestret og hatt i flere tiår. Allmennlærere i dagens skole har vært kvalifiserte til å 
undervise i alle fag i kraft av sin utdanning. Utdanningsforbundet Bærum mener det vil 
være urimelig å gi denne tilbakevirkende kraft.   
 
Vi mener at unntaket i Opplæringslovens § 10-2 ikke skal fjernes. Men at det bør komme 
inn en sterkere oppfordring om å ta videreutdanning og gode muligheter for å gjøre dette.  
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