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Høring - Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov – 
kompetanseregler m.m. 
 

Faglig råd for restaurant- og matfag har behandlet høringen i sitt møte 15. 
desember 2010, sak 59.6.10. 
 
Faglig råd for restaurant – og matfag vil understreke at vi deler vurderingene i 
St.meld. nr.31 (2007-2008) Kvalitet i skolen der det påpekes at læreren er den 
faktoren som påvirker elevenes læring, mestring og gjennomføring sterkest. 
Læreren må ha god faglig og metodisk kompetanse, beherske god 
klasseledelse, kunne legge til rette for et godt og trygt læringsmiljø og dermed 
motivere elevene til faglig og personlig utvikling i tråd med 
formålsbeskrivelsene i opplæringsloven. 
 
Dette kan oppnås: 

 Dels ved å styrke grunnutdanninga, så vel faglig som metodisk 

og pedagogisk 

 Dels ved å legge til rette for etter- og videreutdanning som 

styrker den enkelte lærers formelle og reelle kompetanse ut fra 

de lokale behov 

Videregående opplæring 
For den videregående skoles vedkommende er eksisterende forskrift etter vårt 
syn tilstrekkelig dersom fylkeskommunene og tjenestestedene praktiserer den 
i tråd med intensjonen. I høringsnotatet heter det at ”Tilsvarende må det i 
forhold til yrkesfag vurderes om det er behov for særskilte ordninger, særlig 
for den gruppen lærere som i dag kan tilsettes uten krav til studiepoeng.” Vi vil 
understreke og kommentere noen pkt. som må følges opp på en bedre måte 
enn i dag. 
 

1. Vi anser den treårige yrkesfaglærerutdanninga som hovedmodell for å 

bli yrkesfaglærer, vi håper den fremover vil satses på, og tilføres 
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stimulering, som for eksempel stipendordninger. I forhold til dagens 

behov for yrkesfaglærere ser vi et fortsatt behov for rekruttering 

gjennom annen relevant og godkjent faglig fordypning sammen med 

praktisk- pedagogisk utdanning.  

2. En bred satsing på etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere må på 

plass, et langsiktig og varig tilbud som imøtekommer behovet for 

relevant kompetanse 

3. I forhold til ansettelse i videregående opplæring mener vi at rektorer 

bør satse på yrkesfaglæreren med den tre - årige utdanningen. Vi 

ønsker at vi fremover unngår situasjoner der det ansettes 

yrkesfaglærere uten at de har de formelle krav fremfor de med godkjent 

tre - årig yrkesfaglærerutdanning. Lærerutdanningsinstitusjonene 

opplever i liten grad å bli kontaktet i forhold til behov for yrkesfaglærere 

rundt omkring i landet, her tror vi det er et potensial til å få flere 

yrkesfaglærere rundt i landet. Flere enn forventet er villig til å flytte på 

seg hvis de får en fast stilling. Utlysningstekster i forhold til å få 

godkjente yrkesfaglærere må tilfredsstille kompetansekravene, det 

holder ikke å utlyse stillinger med kun krav om fagbrev. Gjennom en 

slik praksis vil vi ikke lykkes med oppbygging av kompetanse og 

utvikling av gode yrkesfaglærere. 
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