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Stavanger kommune viser til høringsbrev og høringsnotat med forslag til endringer i opplæringsloven
og privatskoleloven når det gjelder:

• Innføring av krav om fagkompetanse for undervisning i de enkelte fag
• Innføring av bestemmelser i opplæringsloven om fylkeskommunal norsk videregående

opplæringstilbud i utlandet
• Innføring av rett til utvidet opplæringstid i private videregående skoler i privatskoleloven
• Endring av bestemmelsene i opplæringsloven og privatskole1oven om politiattest, bl.a. ved

bestemmelser om politiattest for skolelignende aktivitetstilbud
• Endring av bestemmelsene i opplæringsloven om tilsyn som en oppfølging av genere1le

endringer i tilsynsordning i kommuneloven.

Stavanger kommune legges ønsker å avgi uttalelse til kulepunktene 1, 4 og 5, dvs de som angår
kommunen som skoleeier:

Krav om fagkompetanse
Stavanger kommune er positive til regjeringens forslag om å stille krav om faglig fordypning i de

fag lærere underviser i. Undersøkelser viser at det er en sammenheng me1lom lærernes formelle
kompetanse og elevenes resultater, og styrket fagkompetanse vil gi økt kvalitet i læringsarbeidet..

Stavanger kommune er av den oppfatning at det bør stilles krav om fordypning tilsvarende 60
studiepoeng for undervisning i alle fag på ungdomsskolen, ikke bare i hovedfagene. Man bør også ha
som ambisjon at det på sikt skal stilles tilsvarende krav til undervisningen av de yngste elevene.

Kravet om høy fagkompetanse må ses i sammenheng med muligheten til å organisere funksjonelle
stillinger. Som departementet påpeker vil det kunne være vanskelig å ivareta kravet om
fagkompetanse for små kommuner og små skoler. Det er fornuftig at loven legger opp til romslige
muligheter for dispensasjon og for lokal tilpasning, og vi slutter oss til departementets forslag her.



Stavanger kommune vil peke på at økte krav til lærernes formelle kompetanse gir store utfordringer i
forhold til rekruttering og kompetanseheving. Det er derfor viktig at det fremover satses på både
rekruttering av lærere med den etterspurte kompetansen og videre- og etterutdanning av de lærerne
som allerede er i skolen i dag.

Endelig vil Stavanger kommune understreke at det også er et behov for styrketpedagogisk
kompetanse  hos lærere — vurderingskompetanse, klasseledelse, læringsstiler/læringsstrategier og

lignende. Fremover vil det være viktig å drøfte hvordan en skal sikre et tilfredsstillende
kompetansenivå på disse områdene.

Bestemmelsene om  politiattest
Stavanger kommune er enig i departementets forslag om at seksuelle overgrep mot barn fortsatt skal

føre til ansettelsesforbud i grunnskole,  fritidsordning  og musikk- og kulturskole. Stavanger kommune
støtter også forslaget om at ansettelsesforbudet utvides til å omfatte "skolelignende aktiviteter".
Dette vil få konsekvenser for tilsettinger til vår sommerskole  og  til "Fiks ferrige ferie". Når det
gjelder de andre lovovertredelsene som etter politiregisterloven blir anmerket på politiattesten støtter
Stavanger kommune departementets forslag om at det bør være opp til den  enkelte
ansettelsesmyndighet selv å avgjøre hvilke konsekvenser slike anmerkninger skal få. Slike
anmerkninger bør ikke automatisk medføre ansettelsesforbud.

Kravet om politiattest begrunnes i hensynet til barns sikkerhet, og det er viktig å sikre seg at også
personer som tidligere har vært bosatt i utlandet, har en vandel som gjør dem skikket til å ha arbeid i
grunnskole, skolefritidsordning, musikk- og kulturskole samt "skolelignende aktiviteter". Stavanger
kommune er likevel skeptisk til å la botid alene være avgjørende. Det er fremdeles noe uklart hva
som ligger i dette forslaget og hvilke konsekvenser det vil medføre. Stavanger kommune er skeptisk
til å anvende et så generelt kriterium som kan medføre at en stor gruppe mennesker utelukkes fra å ta
arbeid innefor dette feltet bare begrunnet med manglende botid.

Bestemmelsene i opplæringsloven om tilsyn
Kommuner og andre skoleeiere skal gjennomføre skolevirksomheten i samsvar med bestemmelsene i
lov og forskrift. Som følge av dette er det naturlig at det i loven gis en klar hjemmel for
lovlighetstilsyn, både med kommunepliktene og med andre plikter etter opplæringsloven.

Men kvalitet er ikke bare fravær av lovbrudd. Stavanger kommune mener at Staten kan være en
viktig samarbeidspartner for skoleeiere i arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen. Det er derfor
ønskelig at Statens rolle som veileder og rådgiver for kommunene blir styrket i årene fremover. For å
symbolisere dette, foreslår Stavanger kommune at rekkefølgen på §§14-1 og 14-2 blir endret slik at §
14-1 handler om statlig veiledning og § 14-2 handler om statlig tilsyn.
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