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FORELØPIG SVAR – HØRING; FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG 
PRIVATSKOLELOV - KOMPETANSEREGLER M.M. 
 
Det vises til høringsskriv av 20. oktober i fjor i anledning ovennevnte sak.  Høringsnotatet 
legges frem til politisk behandling, henholdsvis i Opplæringsutvalget 1. februar og i 
Fylkesutvalget den 15. samme måned.  I påvente av den politiske behandlingen avgis 
administrativ uttalelse som samsvarer med fylkesrådmannen fremlagte forslag i sakens 
anledning: 
 
” 
Rogaland fylkeskommune støtter i det alt vesentlige departementets vurderinger og tiltrer 
av den grunn forslag til endringer i opplæringsloven og i privatskoleloven slik de 
fremkommer i høringsnotatet av 19. oktober 2010 med følgende merknad: 
 
Slik Rogaland fylkeskommune ser det, vil skjerpede krav til kompetanse for undervisning 
være svært viktig for å øke kvaliteten i grunnopplæringen og ved det bedre gjennom-
føringen i videregående opplæring.  Det kan likevel diskuteres om antall studiepoeng er 
det eneste kriteriet for vurdering av kompetanse i denne sammenheng.   
 
Rogaland fylkeskommune ber departementet vurdere å ta inn i loven en mulighet for rektor 
til å vurdere enkelte læreres realkompetanse som grunnlag for undervisning i fag der 
vedkommende ikke har tilstrekkelig antall studiepoeng. 
 
Rogaland fylkeskommune ber departementet også gi skoleeier en rett til å bestemme 
hvorvidt en utdanning er kvalifiserende for undervisning i et bestemt fag i tilfeller der det 
ikke er en entydig sammenheng mellom faget slik det fremstår i grunnutdanningen og 
faget slik det er undervist på høgskole og universitet. 
 
Alle lærere trenger god kompetanse i fagene de underviser i, om det er norsk, matematikk, 
musikk, engelsk eller andre fag. Stilles det like eller tilsvarende krav for alle fag, vil dette 



 

kunne medføre at det for en periode åpnes for mer bruk av unntak ved tilsetting.  Slik 
fylkeskommunen vurderer det, er dette likevel et viktig signal å gi om hvilket 
kompetansenivå man forventer lærere har for å kunne undervise i alle fag i skolen.  
 
Økte krav til lærernes formelle fagkompetanse vil utlede store utfordringer i forhold til 
kompetanseheving og rekruttering.  Det vil derfor være viktig i tiden fremover at det også 
satses på videre- og etterutdanning av lærere som allerede er i skolen.   Ytterligere statlig 
satsing på etter- og videreutdanningsfeltet vil være en klar forutsetning om kvalitets-
hevingen skal la seg gjennomføre i alle deler av landet. ” 
 
Saksprotokoll fra den politiske behandling vil bli ettersendt så snart den foreligger.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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