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Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 20.10.2010 med vedlagt høringsnotat med 

forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. 

 

Høringsnotatet inviterer til en respons på fem ulike områder knyttet til ”forslag til 

endringer i opplæringslov og privatskolelov”.  

HSH har valgt å komme med innspill til to av områdene: ’Kompetansekrav for utdanning’ 

og ’Innføre rett til utvidet opplæringstid i private videregående skoler i privatskolelova’. 

 

Kompetansekrav for utdanning 

HSH deler departementets understreking av sammenhengen mellom kompetansekrav for 

undervisning og kvalitet i skolen. Vi deler derimot ikke det etter vår mening 

endimensjonale syn på kunnskap som legges til grunn, men vil fremheve at kunnskap og 

kompetanse bygges på flere arenaer og gjennom ulike arbeidsformer. Dette er i høyeste 

grad også relevant for de som jobber med undervisning. 

 

HSH mener at det videre arbeidet med kompetansekrav for utdanning ikke bare knyttes 

opp mot studiepoeng i formell høyere utdanning, men må åpne opp for at  

1) lærere kan få verdsatt og godkjent læring fra arbeidslivet på lik linje med 

tradisjonell studiepoengproduksjon, og  

2) at andre yrkesgrupper kan være en integrert del av en skoles 

undervisningspersonale. 

 

Etter vår mening vil dette bidra til å heve kvaliteten i skolen, gjennom å bringe 

arbeidslivets arbeidsformer og kultur inn i skolen som en del av læringsmiljøet. Dette kan 

gi gevinster i form av mer virkelighetsnær undervisning, kobling til reelle og realistiske 

problemstillinger, og bidra til at den tradisjonelle læreren får mulighet til å se sin faglige 

kompetanse i et bredere perspektiv. 

Et konkret forslag kan være å opprette lærer II stillinger etter mønster fra UH-sektorens 

professor II stillinger. 
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Rett til utvidet opplæringstid i private videregående skoler 

HSH vil gi honnør til departementet for å ta tak i denne problemstillingen, og vi mener 

departementet kommer med et godt og konstruktivt forslag som vi gir vår støtte. 

Retten til utvidet opplæringstid er en ordning som betyr utrolig mye for det enkelte 

individ, ikke minst for de aller svakeste. På bakgrunn av informasjon vi har fått, ønsker vi 

å rette oppmerksomheten på praktisering av retten. Det kan se ut til at de pedagogiske 

ressursene til alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er blitt strammet betydelig 

inn. 

Vi ber derfor departementet om å følge opp sitt positive forslag om endring i 

privatskolelova § 3-3 fjerde ledd, med å iverksette tiltak for å sikre at retten får det 

innhold og omfang som er nødvendig jfr. intensjonene.  
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