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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev
av 20. oktober 2010, referansenummer 201005135-/SRM. Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag har gjennomgått høringsbrevets endringsforslag. I det vesentligste
støtter Fylkesmannen departementets fremlagte forslag til endringer i
opplæringsloven og i privatskoleloven.

Kompetansekrav for undervisningspersonale
I forhold til Departementets forslag om å innføre krav om kompetanse også for
undervisning i opplæringsloven og privatskoleloven, avgir Fylkesmannen
følgende uttalelse:

Forslag til ny bestemmelse i opplæringsloven § 10-1 andre ledd første punktum,
krever at ansatte i undervisningsstilling må ha relevant kompetanse i de fagene
de skal undervise i. Andre ledd andre punktum, for ansatte i
undervisningsstilling på 1.-7. årstrinn, påkreves kun å inneha relevant
fagkompetanse i norsk/samisk og matematikk. Nevnte kompetansekrav kan
fravikes dersom unntakene opplistet i bestemmelsens tredje, fjerde og femte
ledd kommer til anvendelse.

Fylkesmannen mener det bør inntas krav om relevant fagkompetanse i
engelskfaget i tillegg til norsk/samisk og matematikk for ansatte i
undervisningsstilling på 1. - 7. årstrinn.

Fylkesmannen mener også at det, i tillegg til kompetansekravene nedfelt i ny §
10-1 andre ledd, vurderes ytterligere krav om spesialkompetanse for
undervisningspersonale som er ansvarlig for undervisning av elever med rett til
spesialundervisning.

Det er i høringsbrevet ikke spesielt kommentert ansattes kompetansekrav for
undervisning av elever med rett til spesialundervisning etter kapittel 5 i
opplæringsloven. Utgangspunktet er selvsagt at det gjelder de samme formelle
krav til undervisningskompetanse for ansatte som er ansvarlige for
spesialundervisning i grunnskole og i videregående skole som for andre ansatte i
undervisningsstilling. Selv om det ikke fremkommer uttrykkelig i lovteksten,
mener Fylkesmannen at det i alle fall bør kommenteres i forarbeidene at
kompetansekravene også i § 10-1 andre ledd også gjelder for ansatte i
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undervisningsstilling med ansvar for spesialundervisning i aktuelt fag. Dette for å
bevisstgjøre skoleeierne om dette. Elever med rett til spesialundervisning er en
elevgruppe med særlig behov for et opplæringstilbud hvor ansatte har faglig
fordypning i faget det undervises

Andre kommentarer
Det er et krav i Læreplanverket for Kunnskapsløftet om at elevene i arbeidet
med fagene skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i å kunne uttrykke seg
muntlig, skriftlig, å kunne lese, regne og å bruke digitale verktøy.

Fylkesmannen ser gjerne at det blir vurdert hvordan skolen skal kunne
imøtekomme disse kravene i læreplanen ved utarbeiding av egne forskrifter til
opplæringsloven § 10-1 om kompetansekrav for undervisningspersonale.
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