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

Vi viser til høringsnotat datert 20. november. Kreftforeningen ønsker med dette å komme med noen
kommentarer til departementets forslag til endringer som gjelder kompetanseregler for lærere i grunnskolen
og videregående skoler.

Godt forslag

Kreftforeningen støtter forslaget om å skjerpe kravene til lærernes fagkompetanse knyttet til undervisning, og
ikke bare i forbindelse med tilsetting av lærere slik regelverket er i dag. Vi tror at kompetansekrav knyttet til
selve undervisningen vil kunne bedre både lærernes forutsetninger for å gi undervisning og elevenes
læringsutbytte. Vi støtter forslaget om minimumskompetanse til undervisning i ungdomsskolen og
videregående skole og at dette skal gjelde i alle fag.

Minimumskrav til kompetanse i Mat og helse og Kroppsøving

Læring og helse henger sammen. Legger vi til rette for at barn og ungdom kan ha gode vaner, lærer de også
mer. Skolen bidrar til helse både gjennom opplæringen, særlig fagene Mat og helse og Kroppsøving, og
gjennom et positivt og helsefremmende læringsmiljø.

Vaner etableres i barne- og ungdomsårene, og skolen er en viktig arena for å bidra til utjevne sosial ulikhet i
helse. Undersøkelser viser at det å få god undervisning i kroppsøving, og opplevelse av mestring og trivsel i
disse timene, gjør at man fortsetter å være fysisk aktiv som voksen. Mat og helse faget skal gi elevene
praktiske og teoretiske ferdigheter i å etablere et sunt og variert kosthold. Dette er derfor lærdom som har
stor betydning for at elevene i framtiden kan tar vare på seg selv og egen helse, og i ytterste konsekvens
kan være aktive i arbeidslivet.

Vi mener det bør knyttes minimumskrav til kompetanse for undervisning også i fagene Mat og helse og
Kroppsøving. Kompetente lærere er avgjørende for at elevene skal få opplæring i tråd med læreplanen, på
en måte som engasjerer elevene og som gir godt læringsutbytte.

Kreftforeningen foreslår derfor å innføre kompetansekrav på minimum 30 studiepoeng knyttet til
undervisning i Kroppsøving og Mat og helse også på barnetrinnet.

Vi vil også benytte anledningen til å minne om behovet for daglig fysisk aktivitet og gode måltider i skolen.
Fysisk aktivitet og god tid til å spise - inkludert gratis skolefrukt - er viktig for det psykososiale læringsmiljøet
og har stor betydning for elevenes konsentrasjon og skoleprestasjoner.

Med vennlig hilsen
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