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

__ 
  

Det vises til brev 20.10 fra Kunnskapsdepartementet. Universitetet i Agder har følgende innspill: 
 
Utvidede kompetanseregler: 
Vi er enige i utvidelsen av kompetansekrav fra å gjelde tilsetting til også å gjelde undervisning. 
I tillegg spør vi om det også bør det settes et kompetansekrav for å undervise i engelsk på 1-7 trinn. 
Når det gjelder vikarer, mener vi det nødvendigvis må stille seg annerledes Vi har merket oss 
betegnelsen "relevante studiepoeng”, og vi er usikre på fortolkningen. 
 
Ikrafttredelsen: 
De første GLU-kandidatene er ferdige 2014 - noen i 2013 hvis de har fått innpasset tidligere studier. 
Ikke alle ALU-kandidater er ferdige i 2013. Vi mener det er gode grunner til å koble ikrafttredelse til 
utdanningstype i stedet for til årstall. Eksempelvis vil ALU-studenter som av ulike grunner har 
"heng", og som blir ferdige i 2015, ikke inneha den kompetansen vi lovet dem ved opptaket. 
 
Politiattest: 
Vi bifaller at antallet lovovertredelser på politiattestene blir utvidet. Men det er problematisk at 
konsekvensene av eventuelle anmerkninger skal avgjøres av ansettende myndigheter. Vi frykter at 
akutte behov for lærere vil kunne overskygge alvorlige merknader. Vi undres hvordan 
lærerutdanningene skal forholde seg til dette. Kan en student med anmerkninger om for eksempel 
vold sendes ut i praksis? Hvem skal gi klarsignal? Hvis praksisskolene sier nei til å gi studenten 
praksis, kan da være riktig å la vedkommende får opptak? Vi mener at forholdsvis nye anmerkninger 
på politiattesten bør blokkere for opptak i lærerutdanninger. 
 
Tilsetting på vilkår: 
UiA vil støtte opp om departementets forslag til ny paragraf om tilsetting på vilkår, med den klare 
begrensningen at dersom utdanningen ikke fullføres innen avtalt tidsfrist, faller grunnlaget for 
tilsetting bort ved fristens utløp. Men for at lærekandidater i grunnskole og videregående skole som 
ikke har endelig avsluttet sin utdanning på tilsettingspunktet, skal kunne lykkes i å fullføre sin 
lærerutdanning, må det etableres et gjensidig og forpliktende samarbeid mellom skoleeier og 
lærerutdanningsinstitusjon for å få dette til. 
 
Privatskolelova og rett til utvidet opplæringstid i private videregående skoler: 



 

 

 Det er ikke tilfredsstillende at elever med særskilt språkopplæring og spesialundervisning i en 
privatskole ikke får den samme retten til to års ekstra videregående opplæring som i en offentlig 
videregående skole. UiA vil støtte departementets forslag om lovendring som innebærer at 
opplæringslova § 3-1 femte ledd om rett til inntil to år ekstra videregående opplæring så langt det 
passer også skal gjelde for elever i private videregående skoler. 
 
 
Med hilsen 
Universitetet i Agder  
Avdeling for lærerutdanning 
 
Birte Simonsen, dekan. 
 
 
 
 
 
 


