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

 
NITO viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev datert 20.10 2010, og har følgende innspill: 
 
NITO er positiv til at kompetansekravene til lærerne styrkes, og er enig i at kompetansekravet skal 
være likt for privat og offentlige skoler. NITO støtter og at kompetansekravet ikke skal gjelde de som er 
i undervisningsstilling i dag. Dette er etter vårt syn nødvendig for å kunne gjennomføre tiltaket. Det er 
imidlertid noen punkter NITO vil bemerke: 
 
Det legges i forslaget opp til at alle skal ha spisskompetanse i det faget de skal undervise i. Dette er 
positivt, men etter NITOs syn ikke mulig med de læreplanene vi i dag har på yrkesfaglig program. Det 
er få som har en spisskompetanse i mer enn en til to fagretninger. Dagens lærerplaner på yrkesfag, 
spesielt vg1 nivå, har svært mange fagretninger som yrkesfaglæreren skal dekke. Yrkesfagene er i 
kontinuerlig utvikling, med stadig strengere kvalitetskrav, nye materialvalg og konstruksjonsmetoder. 
For å kunne følge denne utviklingen er det klare begrensninger i hvor mange yrkesfag/fagretninger en 
person kan ha spisskompetanse på. På bakgrunn av dette anbefaler NITO at yrkesfaglig programfag 
bør bli vesentlig smalere, d.v.s. med færre fagretninger enn det er i dag, og at de yrkesfag som bli lagt 
til samme program har stor tilknytning til hverandre.  
 
I forslaget er det en målsetting å få høyere kompetanse hos personer som skal undervise i skolen. 
Samtidig fastslår man at krav til kompetanse for undervisning ikke vil ha vesentlig økonomiske eller 
administrative konsekvenser. NITO mener dette er urealistisk, og at høyere kompetanse for 

undervisningspersonale i skolen må gi høyere lønnskostnader. 
 
NITO ønsker ikke å kommentere om innføring av skjerpede kompetansekravene for 
undervisningspersonell i videregående opplæring skal gjennomføres fra 2012 eller 2014. NITO antar 
imidlertid at skoleeierne vil få store utfordringer med å finne personer med tilstrekkelig kompetanse til å 
undervise på yrkesfag, slik læreplanene ser ut i dag. NITO oppfordrer derfor til at det i kommende 
kompetansekrav gis mulighet til å gjøre realkompetansevurderinger. 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 

Marit Stykket 

President 

Jens Rasmussen 

Leder NITO skole fagforum 
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