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Høringsuttalelse – forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov – 

 Kompetanseregler m.m. 

 

Aurskog – Høland kommune gir følgende tilbakemelding på departementets høring: 

 

 

2.4.1.  Kompetansekrav for tilsetting og undervisning 

Kompetansekravene i gjeldende § 10 – i med forskrifter gjelder kun for selve tilsettingen 

til undervisningsstilling, men regulerer ikke hvilke fag eller årstrinn en lærer skal 

undervise på.  

 

AHK er for at det knyttes kompetansekrav til undervisningen i tillegg til eksisterende 

krav om kompetanse for tilsetting.  

 

Vi er enige i at konkrete kompetansekrav for å undervise vil sikre elevene en 

undervisning av høyere faglig og pedagogisk kvalitet enn tidligere. Dette vil bidra til at 

de som underviser i bestemte fag har en høyere formalkompetanse i faget, og de har en 

spesialisert pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse rettet mot det aktuelle årstrinnet de 

underviser på. 

 

Dagens grunnskolelærerutdanning vil ha større fordypning enn det den tidligere 

allmennlærerutdanning vanligvis ga. For at lærernes pedagogiske spesialisering og faglig 

fordypning skal komme elevene til gode, må kompetansekravene knyttes til det å 

undervise i fag. 

 

Vi er enige i departementets forslag for ungdomstrinnet med krav om 60 relevante 

studiepoeng for å undervise i norsk/samisk og matematikk og 30 relevante studiepoeng 

for å undervise i øvrige fag. 

 

For barnetrinnet støtter vi kravet om 30 relevante studiepoeng for å undervise i 

norsk/samisk og matematikk.  Vi mener videre at lærere på barnetrinnet også bør ha 

formalkompetanse i alle fag de underviser i.  Det er på barnetrinnet grunnlaget legges i 

alle fag, både det faglige og motivasjon og inspirasjon til å bygge opp elevenes interesse 

for faget. En lærer som for eksempel underviser i musikk uten å ha kompetanse i faget, 

vil ikke ha samme mulighet til å fremheve faget egenart som en lærer med formal- og 

fagdidaktisk kompetanse i faget. 
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Vårt forslag er at kravet bør være minimum 15 relevante studiepoeng for å undervise i 

alle andre fag på barnetrinnet. 

 

Vi støtter kravet om kompetansekrav knyttet til undervisning. Dette bør innføres på alle 

 trinn og i alle fag. 

 

 

2.4.2 Midlertidig tilsetting 

Søkere som tilsettes i en midlertidig stilling, begrenset til resten av det aktuelle skoleåret 

bør ikke omfattes av kravene til kompetanse for undervisning. 

 

Vi støtter departementets syn på pkt 2.4.2. 

 

 

 

2.4.4. Unntak ved mangel på lærer med undervisningskompetanse 

Det bør være mulig å fravike kravet om fagkompetanse ved at enkeltlærere kan undervise 

i enkelte fag uten å ha tilstrekkelige kvalifikasjoner.  

Forutsetningen må være at skoleeier ikke har nok kvalifiserte lærere i faget. 

 

Vi støtter departementets syn på pkt 2.4.4. 

 

 

2..4.5 Tilsetting på vilkår 

AHK støtter departementets forslag om en ny bestemmelse som gir adgang til å tilsette på 

vilkår om at påbegynt utdanning fullføres. 

En slik tilsetting forutsetter at det ikke aktuell søkere som fyller alle kompetansevilkår og 

at lengden på tilsettingen er tidsbegrenset. 

 

Den som tilsettes på vilkår, kan fritas for kravet om kompetanse for undervisning, men 

skoleeier bør anstrenge seg slik at den som tilsettes på vilkår i størst mulig grad 

underviser i de fag vedkommende har kompetanse i eller er i ferd med å opparbeide seg 

kompetanse i. 

 

 

2.4.6. Undervisningspersonale med kompetanse fra før endringer i lov og forskrift. 

Ikrafttredelse. 

Vi er enige i at de nye lov- og forskriftskravene til kompetanse ikke gjøres gjeldende for 

lærere som har kompetanse som tilfredsstiller kravene fra før de nye bestemmelsene trer i 

kraft. 

 

Vi støtter departementets syn på at de nye bestemmelsene om krav om relevant 

kompetanse for undervisning bør tre i kraft fra og med skoleåret 2014. 
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5. Politiattest 

Aurskog-Høland kommune støtter departementets forslag om endringer i 

opplæringsloven i forhold til politiattest. 

Det betyr at vi er enige i å fastholde dagens ordning slik at seksuelle overgrep mot 

mindreårige fortsatt skal føre til ansettelsesforbud i grunnskole, skolefritidsordning og 

musikk- og kulturskole. For andre overtredelsers vedkommende er vi enige at 

angjeldende ansettelsesmyndighet selv må avgjøre hvilke konsekvenser lovbruddet skal 

få. 

Videre vil vi gå inn for forslaget om en ny bestemmelse om at politiattest kan kreves av 

den som ansettes i skolelignende aktivitetstilbud, dvs. aktivitetstilbud i regi av kommunen 

med karakter av opplæring. 

 

 

 

Med hilsen 

  

  

 Torunn Raths (s.)     May R. Ekseth 

 Enhetsleder grunnskole    org. – og opplæringskonsulent 

  

 

 

 

 


