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Høringsuttallelse fra faglig råd for teknikk og industriell produksjon - 

forslag til endring av opplæringslova og privatskolelova 
 

Vi viser til høringsbrev fra departementet, datert 20.10.2010 og forslagene til endringer i 

opplæringslova og privatskolelova, selve høringsnotatet og lovforslaget. 

 

Rådet støtter endringsforslagene til lovendringen og har særlig drøftet forslaget om å innføre krav om 

kompetanse for undervisning. 

 

Begrunnelse: 

Innenfor TIP er det svært mange fagområder. Det er derfor naturlig at en eller få lærere som ansettes 

ikke kan ha tilstrekkelig kompetanse innen alle undervisningsområdene. Faglig råd TIP er opptatt av at 

vi ikke fortsetter å gi opplæring bare innenfor de fagene som den enkelte lærer har utdanning i ved 

ansettelse. 

 

Rådet er av den oppfatning at undervisning i yrkesfagene må representere flere kompetanser, slik at 

elevene kan få kjennskap til – og kunnskap om andre fag enn det læreren selv har sin utdanning i. 

Dette er viktig både for å gjøre eleven bedre i stand til å velge hvilket fag de skal satse på etter Vg1 og 

det er viktig for å få en best mulig opplæring i Vg2. 

 

Det er nødvendig at læreren kjenner faget og yrket de gir opplæring i, både for å forberede elevene for 

livet ute i bedrift og for å øke engasjementet og motivasjonen i faget. 

 

Faglig råd TIP tar ikke stilling til hvordan dette skal skje (det kan f.eks skje ved å rendyrke fag ved 

enkelte skoler, bruke lærere med forskjellige kompetanser som utfyller hverandre ved flere skoler i 

samme fylke eller at elever har deler av opplæringen ved en annen skole enn der de går fast - eller en 

blanding av dette. Det kan skje ved utstrakt bruk av hospiteringsordninger og ved målrettet 

gjennomføring av etterutdanning for undervisningspersonalet), men rådet vil påpeke at dette er viktig 

for å få en mer relevant opplæring som kan redusere frafall og manglende fullføring innen TIP-fagene. 
 

 

 

Med vennlig hilsen  

  

  

  

Tone Kjersti Belsby Unni Teien 

Råsleder rådssekretær 

 

 

 

 

 


