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Høringssvar – på forslag til endring i forskrift om rammeplan for
grunnskolelærerutdanningen

Viser til Høring – endring i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene, datert
22.5.2015. Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold har
mottatt overnevnte brev, og ønske r med dette å gi en tilbakemelding i form av et høringssvar.

Først av alt ønsker HBV å vise til en unøyaktighet i omtalen av tidligere rammeplaner for
allmennlærerutdanning. Både i den nevnte høringen, og i forskrift om rammeplan for
grunnskolelærerutdann ing (Forskrift om rammeplan for GLU) §6 omtales «tidligere rammeplaner for
allmennlærerutdanning». HBV ønsker i denne forbindelse å vise til brev fra Kunnskapsdepartementet
til alle institusjoner med lærerutdanning for barnehage og grunnskole, datert 24.11 .2009 (med
referansenummer; 200807232 - /TOF). Her vises det til et høringsbrev av 20. november 2008; «Høring
– endring av forskrift for allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen». Endringen gjelder
for §8 i Overgangsordninger som «avgrenser gyldig heten til tidligere rammeplaner for studenter som
startet studiet før høsten 2003. De tidligere rammeplanene gjelder nå for disse studentene bare fram til
1. august 2011.» På bakgrunn av denne avgrensningen, har HBV ikke skrevet ut vitnemål til studenter
p å rammeplaner før 2003 etter denne datoen. Vi regner derfor med at når det i Forskrift om rammeplan
for GLU §6 henvises til tidligere rammeplaner for allmennlærerutdanning, så gjelder det kun
rammeplan fra 2003 og senere (2005).

HBV har forholdt seg stren gt til Forskrift om rammeplan for GLU §6, og har informert og veiledet
rektorer, samt tidligere og aktive studenter i forhold til denne paragrafen. Flere studenter har de siste
årene vært i kontakt med høgskolen for å ferdigstille utdanningen sin, og er bl itt veiledet ut fra at de
må være ferdige til desember 2015. Dette har resultert i at enkelte studenter har sett at dette har vært
vanskelig å gjennomføre og derfor startet på nye utdanninger, andre har tatt permisjon fra jobb for å
fullføre studiet på den ne begrensede tiden, mens andre igjen har fått avslag på fullføring med
begrunnelse at tiden var for knapp til å få gjennomført det som gjenstod. Enkelte studenter har funnet
løsninger som innebærer høye studieavgifter, fordi frist for søknad til ordinære studier er utgått.

HBV viser til konsekvensene av at studenter får ulik beskjed i forhold til denne overgangsordningen,
og manglende mulighet for likebehandling. Det vil ikke være mulig å kontakte alle de studentene som i
løpet av de siste fem årene har f ått beskjed om å fullføre innen desember 2015.



 
 
Rammeplan for allmennlærerutdanningen fra 2003, har en oppbygging med to år obligatoriske fag, og 
to år valgbare fag. Siste kullet som ble tatt opp etter denne rammeplanen var kullet høst 2009. Våren 
2011 gikk de obligatoriske emnene for siste gang. HBV har, etter eget regelverk, da plikt til å tilby 
disse emnene inntil ett år, med andre ord tom. våren 2012. Etter denne tid, har de aktuelle studentene 
måttet ta alternative emner, dersom det har vært mulig, og søkt om å få innpasset disse i utdanningen. 
  
I høringsbrevet fra KD skrives det i femte avsnitt at departementet ønsker å åpne for «at institusjonene 
kan tilby eksamen etter rammeplanen for allmennlærerutdanningen i ytterligere to år. Vi understreker 
at denne endringen ikke gir studenten en rett til å ta eksamen etter tidligere rammeplan. Endringen gir 
kun en adgang for institusjonene til å tilby slike eksamener i det aktuelle tidsrommet.» Lenger nede i 
samme høringsbrev står det; «Dersom ingen andre tilbyr eksamen i dette emnet, fordi de ikke har 
studenter som mangler eksamen i det, plikter den institusjonen der studenten er tatt opp å sørge for at 
studentene får oppfylt rettighetene sine». Her ønsker HBV en presisering, ettersom det gis to 
motstridende beskjeder til utdanningsinstitusjonene. 
 
Som det fremkommer av tidligere argumentasjon, synes HBV at dette forslag til endring kommer alt 
for sent. Innen høringsfristen er utløpt, er siste semester etter gjeldende forskrift allerede igangsatt. 
HBV ønsker allikevel å vise forståelse med de studentene som på grunn av deltidsutdanning, eller 
forsinkelse i progresjon, bør kunne å ha mulighet til å fullføre sine utdanninger. Vi foreslår derfor at en 
slik endring i §6 skal begrenses til å gjelde for studenter tatt opp 2009, alternativt også for andre 
studenter tatt opp til deltidsstudium i allmennlærerutdanning. 
 
 
Med hilsen  
for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 
Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap 
 
 
 
Kristin Barstad  
Dekan Vibeke Bredahl 
 Rådgiver 
 
         
 
 
          
 

 

  


	Høringssvar – på forslag til endring i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen

