
 

 

Høring – forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov – 
Kompetanseregler m.m.  

Høringsuttalelse fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 
 
Generelt er FUG enig i de fem punktene som er nevnt i innledningen i 
høringsdokumentet. Vi er glad for at det nå er forslag om å innføre krav om 
kompetanse for undervisning i opplæringslova og privatskolelova (kap. 2), innføre 
bestemmelser om politiattest ved skolelignende aktivitetstilbud samt endre 
bestemmelsene i opplæringslova og privatskolelova om politiattest i forbindelse 
med ny politiregisterlov (kap. 5) og endre bestemmelsene i opplæringslova om 
tilsyn som følge av ny tilsynsordning etter kommuneloven (kap. 6). 
 
FUG ser og på statistikken at det er en overvekt av studenter som ønsker å gå 
på 5. – 7. trinn spesialisering, og vi ser at det kanskje er på sin plass med tiltak 
for å øke søknaden til 1. -7. trinns spesialisering. Vi kan ikke komme dit at det 
ikke er godkjente lærere igjen på de laveste trinnene, spesielt med tanke på 
forskning og dokumentasjon som viser hvor viktig det er med tidlig innsats.  
 
Vi viser ellers til nedenstående kommentarer. 
 
Når det gjelder forslag om å innføre krav om kompetanse for undervisning i 
opplæringslova og privatskolelova (kap 2), er FUG glad for at dette blir 
gjennomført. Vi er likevel spent på hva som skjer med midlertidig tilsatte og 
kanskje mest i små skoler med færre enn 60 elever. Forskning viser vel at både 
midlertidig tilsetting og tilsetting uten kompetanse er mest utbredt i små skoler og 
skolemiljø. Vi er derfor helt enig i forslaget til tekst der departementet foreslår at 
midlertidige ansettelser skal begrenses til ut det aktuelle skoleår. Det er også 
viktig at den enkelte skoleeier bestreber seg på å tilsette kvalifiserte lærere. FUG 
har registrert en utbredt bruk av assistenter og andre uten pedagogisk 
kompetanse til undervisning. Dette gjøres for å spare penger. Vi mener at et mål 
med den foreslåtte endringen må være å hindre bruk av disse til undervisning 
(det er nok av andre oppgaver i skolen). 
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FUG mener at dersom det blir ansatt personer som ikke har undervisnings-
kompetanse eller relevant faglig kompetanse, må skoleeier ha en oppfølgings-
plan for veiledning og skolering i ansettelsesprioden.   
 
FUG vil også kommentere spørsmålet om nye kompetansekrav knyttet til 
undervisningen i de enkelte fag, bør innføres på alle trinn og i alle fag. Dette 
mener FUG må gjennomføres. På denne måten får vi sikret at alle barn og 
ungdommer i Norge får en kvalitetsmessig, god og likeverdig utdanning, uansett 
hvor de vokser opp og går på skole. Men som departementet også nevner, må vi 
innføre gode overgangsordninger.  
 
Når det gjelder midlertidig tilsetting er FUG stort sett enig med departementets 
vurderinger. Vi ser at ordningen utvides til å gjelde både fagutdanning og 
pedagogikk. FUG ønsker at fagutdanningen skal være på plass også før 
midlertidig ansettelse. Dette for at undervisningen skal bli interessant og faglig 
god.   
 
Vi er enige i departementets vurderinger om at ordningen kan innføres tidligere 
og innen 2012 for videregående opplæring, da det her bare er noen få eller ingen 
endringer fra nåværende ordning.  
 
Når det gjelder utvidet bruk av politiattest ser og FUG nødvendigheten av dette 
og støtter forslaget. FUG ønsker ikke å frata personer som har sonet sin straff  
mulighet til å komme ut i arbeidslivet igjen, men siden det handler om arbeid med 
barn, vil vi spesielt påpeke at personer som er dømt for pedofili, overgrep mot 
barn og vold mot barn ikke bør få jobbe i skole eller SFO.  
 
Vi vil bemerke at bruken av utenlandsk arbeidskraft i visse tilfeller kan 
vanskeliggjøres. FUG ønsker ikke å hindre at utenlandsk arbeidskraft med god 
faglig og pedagogisk kompetanse får arbeid i Norge. Dette krever derfor nøye 
oppfølging av skoleeier, og det er viktig at det blir utarbeidet gode rutiner for 
dette.  
 
Når det gjelder økonomiske forhold, tror FUG at det kan bli store konsekvenser 
for noen kommuner og fylkeskommuner, spesielt på videregående opplæring der 
vi mange steder har små skoleanlegg som har mange tilbud for at ungdommen 
skal kunne bo hjemme. FUG vil derfor anbefale departementet å følge nøye med 
de ulike kommuner og fylkeskommuner om hva som blir brukt til drift av 
skoleanlegg og opplæring. 
 
6.5 Forslag til lovtekster  
Tilsyn m.m. 
FUG er stort sett enig, men vi ser faren i en utvidet rett til 
“informasjonsinnhenting”. Vi håper ikke at denne retten kan misbrukes av 
skoleeiere som ønsker å “kontrollere”  skolene og se hvordan disse ligger an 



 

 

nasjonalt og internasjonalt. Etter FUGs mening får vi ikke en bedre skole ved at 
elevene testes mer og mer og settes opp i mot hverandre. 
 
Forslag til lov om endringer i opplæringslova og privatskolelova 
FUG er enig i at opplæringsloven også etter søknad kan gjelde i utlandet. 
 
Endret § 10-6 Mellombels tilsetjing 
Her mener FUG at det bør presiseres i lovteksten at midlertidig tilsetting kun 
gjelder inneværende skoleår til og med 31. juli. 
 
Ny § (i kap 10) Tilsetjing på vilkår 
Her mener FUG at det må stå at tilsetting gjelder i maks 3 år. På den måten 
hindrer en spekulasjoner i å utvide denne tilsettingen. I dag er det ingen 
problemer å fullføre en utdanning, uansett hvor en er i verden.  
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

             
 
Loveleen Rihel Brenna   Ingebjørg Johannessen 
Leder i FUG     seniorrådgiver 
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