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Høring, forskrift til ny lov om voksenopplæring 

Norges Bondelag avgir høringssvar til disse punktene i forslag til forskrift: 

 

§ 3 Definisjoner, a) Kurs 

Vi mener at ”samlinger” er et dårlig begrep her og foreslår i stedet ”opplæringsøkter” eller 

”kursøkter” (Forklaring: En todagers samling (eller kurs) kan innholde mange 

opplæringsøkter men det er ukorrekt å si at et todagers kurs innholder flere samlinger.) 

 

Vi ser ingen pedagogisk grunn for å ha en fast øvre grense på ”maksimalt 30 deltakere”. 

Hvis godkjent studieplan legger til rette for godt opplæringsutbytte trengs ingen øvre 

grense. 

 

§ 4 Krav til minste aktivitetsnivå og rapportering 

Vi mener at ”minst 40.000 timer” er et greit aktivitetsnivå. 

 

§ 8 Kriterier for statstilskudd til studieforbund 

Vi etterlyser informasjon om prosentvis fordeling av statstilskuddet på de tre 

komponentene; grunntilskudd, opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd. Hvis dette 

ikke skal framgå av forskriften må det likevel beskrives hvordan fordelingen skal 

bekjentgjøres. 

 

Vi etterlyser informasjon om hvordan vekting er tenkt mellom antall gjennomførte 

kurstimer og antall deltakere ved fastsetting av opplæringstilskuddet. Antall timer må 

vektes mye høyere enn antall deltakere. 

 

Vedrørende forutsetninger for at kurs skal telle mener vi at: 

a) Kurset må bestå av minst 8 kurstimer fordelt på en serie opplæringsøkter, disse må 

fordeles på minst to kursdager. Dette begrunnes i at vi får signaler om at potensielle 

deltakere som ønsker kurs for faglig oppdatering ikke deltar fordi 12 timer er for 

lang tid. Vi ser også at det er godt mulig å få til faglig gode kurs på 8 – 12 timer. 

For å få et godt læringsutbytte bør timene være fordelt på minst to kursdager. 
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Vedrørende forutsetninger for at deltakere skal telle mener vi at: 

a) Deltaker må fylle minst 14 år i kalenderåret. Dette begrunnes i at skolestart ellers 

går etter fødselsår, ikke etter fødselsdato. 

 

Det er viktig at deler av opplæringen må kunne foregå på nett men vi mener at merknaden 

”elektroniske møter der alle deltar samtidig” er for begrensende. Man må her, på lik linje 

med i fysiske møter, kunne la deltakerne arbeide i mindre grupper eller individuelt deler av 

kurstiden. Dette bør være begrunnet i godkjent studieplan. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Harald Velsand  Solveig Skogs  
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