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Høring – forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov – Kompetanseregler m.m. 
 
Skien kommune, skoleadministrasjonen, har følgende uttalelser til ovennevnte høring: 

• Innføre krav om kompetanse for undervisning i opplæringslova og privatskolelova. 
o Kompetansekrav for tilsetting og undervisning. 

Skien kommune, skoleavdelingen, har i en del år selv lagt til grunn sterke kompetansekrav for 
å kunne undervise i enkelte fag. Disse kravene har ikke bare vært gjeldende for ansettelse 
innenfor de enkelte årstrinn, men de har vært gjeldende for å kunne undervise i det enkelte 
fag. Mangelen på kvalifiserte lærere etter disse kompetansekravene har variert fra fag til fag, 
og det har ført til at skoler har måttet benytte lærere til å undervise i disse fagene uten de krav 
som kommunen har satt. 
Svar: 
Skien kommune støtter forslaget om kompetansekrav på henholdsvis 30 og 60 studiepoeng 
for barnetrinnet og ungdomstrinnet for de aktuelle fagene. Det synes også riktig å la de nye 
reglene om kompetanse for å undervise gjelde fra skolestart 2014, da de første studentene etter 
ny Læreutdanningslov da blir uteksaminert. 

o Midlertidig tilsetting.  
I enkelte tilfelle vil det ikke være mulig å få tak i lærere som fyller kompetansekravene. 
Elevene skal likevel ha sin undervisning. I slike tilfelle kan det være aktuelt å tilsette 
undervisningspersonale i midlertidig stilling. En slik midlertidig tilsetting vil være begrenset 
til resten av det aktuelle skoleåret. 
Det forelås at for undervisningspersonale som slik tilsettes midlertidig, kan kravet om 
kompetansekrav fravikes. Midlertidig tilsetting på slike vilkår kan være nødvendig for i det 
hele tatt å få tak i undervisningspersonale som kan ta undervisning. 
Svar: 
Skien kommune støtter det framlagte forslag om at kompetansekrav kan fravikes ved 
midlertidig tilsetting. Kommunen vil allikevel peke på nødvendigheten av til enhver tid å 
tilstrebe tilsetting av personale som fyller de kompetansekrav som er satt. 

o Skoler med ungdomstrinn med færre enn 60 elever og færre enn 5 lærerårsverk. 
Skien kommune har ikke slike skoler, men det er åpenbart at det kan bli vanskelig å dekke de 
kompetansekrav som er foreslått i denne høringen. Ved tilsetting i kommunen og ikke på den 
enkelte skole kan noe av dette avhjelpes ved at lærere med den nødvendige kompetansen kan 
undervise på mer enn en skole. 
Svar: 
Skien kommune kan støtte forslaget om fravikelse av kompetansekravet ved tilsetting på slike 
små skoler. Skoleeier må imidlertid tilstrebe å finne løsninger som kan ivareta kravet om 
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kompetanse. 
o Tilsetting på vilkår.  

Mange kommuner er i den situasjon at det søkes etter lærere med spesiell kompetanse. I slike 
tilfelle kan man komme i den situasjon at det ikke er mulig å få tak i personer med formell 
kompetanse, eller at personer er i ferd med å anskaffe seg den etterspurte kompetansen. Det er 
foreslått at det kan ansettes undervisningspersonale på vilkår om at påbegynt utdanning 
fullføres. For slik tilsetting kan ikke kravet om kompetanse være til stede. 
Svar: 
Skien kommune støtter forslaget om tilsetting på vilkår slik høringen beskriver. Skoleeier må i 
størst mulig grad sørge for at den som tilsettes slik, får undervise i det/de fag vedkommende 
har kompetanse i eller er i ferd med å opparbeide slik kompetanse. 

o Undervisningspersonale med kompetanse fra før endringer i lov og forskrift. 
I de aller fleste kommuner vil det være undervisningspersonale som har tilsetting i faste 
stillinger uten den kompetansen som disse forslagene inneholder. 
Svar: 
Skien kommune synes det er riktig å ta hensyn til allerede ansatte lærere i en periode om 
fortsatt å ha anledning til å undervise i fag de allerede underviser i. Det er uholdbart om denne 
ordningen skal ha ”varig” karakter. Det vil føre til en altfor langsom kvalitetsforbedring i 
skolen. Kommunen mener det bør innføres ordninger som fører til raskere endringer i positiv 
retning. I forhold til overgangsreglene mener vi at det bør settes en siste frist for at alle lærere 
skal ha nødvendig kompetanse i faget de underviser i, og at det før denne fristen gis gode 
videreutdanningstilbud til de lærerne som trenger økt kompetanse i fag de underviser i.  Det 
bør settes en endelig dato for når kompetansekravene skal gjelde alle. Den enkelte lærer må få 
avsatt tid og dekket utgifter til slik nødvendig videreutdanning (permisjon med lønn), og 
regningen må i størst mulig grad dekkes av Staten. En slik ordning vil gi skoleeierne et kraftig 
insentiv i forhold til å stimulere sine ansatte til å ta videreutdanning. Skoleeier vil ellers 
risikere å ha ansatte på sine lønningslister som ikke er kvalifisert til å undervise i sitt spesielle 
fag. 
Skien kommune har i noen år gitt slik oppfordring til lærerne, også med tilbud om økonomisk 
kompensasjon for å gjennomføre disse studiene. Den nye ordningen med fordeling av 
kompetansemidlene har imidlertid for vår kommune slått negativt ut med tanke på antall 
lærere som kan få tatt videreutdanning. I den gamle ordningen kunne kommunen gi tilbud om 
kompetanseheving til 3-4 ganger så mange lærere som i forhold til den nye ordningen. 
Ved nytilsetting i kommunen bør imidlertid søkere som innehar de formelle krav til 
kompetanse kunne prioriteres høyere enn lærere med lengre tjenestetid uten slik kompetanse. 
Dette betyr at forslaget om innhold i §10 – 1 tredje ledd må omarbeides noe, slik at det blir 
satt en endelig frist for når krav om kompetanse skal være innfridd. 

o Kompetansekrav til undervisningspersonalet ved private skoler. 
            Svar: 

Skien kommune mener at de samme krav til kompetanse bør gjelde for de private skolene som 
for de offentlige. 

o Kompetansekrav for undervisning i samisk. 
            Svar: 

Skien kommune mener at de samme krav til kompetanse bør gjelde for lærere som skal 
undervise i samisk som førstespråk. 
 
Skien kommuner velger ikke å svare på innstillingene som omhandler videregående skoler. 
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Politiattest.  
            Svar: 

Skien kommune, skoleadministrasjonen, støtter Departementets framlagte forslag til 
justeringer og nye bestemmelser i forhold til politiattest for arbeid i norsk skole, både 
grunnskole og videregående skole. 


