
                                          
 

                                                                                                                                             Oslo, 11.12.09 
 

 

Til 

 

Det Kongelige Kunnskapsdepartement 

 

 

Høring – Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven – 

Foreldresamarbeid, grunnkompetanse, Utlysningsplikt, Rettskrivning. 

 

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 11.09.09 hvor vi inviteres til å gi en 

høringsuttalelse om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. 

 

NSLF har hatt høringsnotatet ute til høring i våre fylkeslag og vår høringsuttalelse baserer seg 

på innspill fra disse. 

 

Plikt til foreldresamarbeid for private skoler. 

  Norsk Skoleledeforbund støtter departementets forslag om å innføre en ny bestemmelse i     

  privatskoleloven som lovfester en plikt for skolen til å sørge for foreldresamarbeid. Vi er  

  enige i at det bør være en tilsvarende plikt for de private skolene som for de offentlige, og at  

  det må tas hensyn til lokale forhold i organiseringen av dette foreldresamarbeidet. 

 

 

  Kompetanse på lavere nivå. 

  Gjeldende rett, opplæringsloven § 3-3, sier i dag: ”Den videregående opplæringa skal føre  

  fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lågare nivå”. 

 

  Norsk Skolelederforbund støtter departementets forslag om å erstatte begrepet ”kompetanse  

  på lågare nivå” i opplæringsloven § 3-3 med begrepet ”grunnkompetanse”. Vi mener at  

  begrepet grunnkompetanse bedre vil synliggjøre at dette nivået er en formell sluttkompetanse  

  for overgang til arbeidslivet etter videregående opplæring og et bedre uttrykk for at den  

  opplæringen som fører fram til en slik kompetanse er del av opplæringsordningen for  

  videregående opplæring, og vil kunne danne grunnlag for videre påbygging til både  

  studiekompetanse og yrkeskompetanse. 
 

 

  Unntak fra plikt til utlysning av stillinger for deltidsansatte med fortrinnsrett. 

 I følge opplæringsloven § 10-4 kan utlysning unntas når arbeidsgiver skal tilby stillingen til 

arbeidstakere med fortrinnsrett i forbindelse med oppsigelse pga virksomhetens forhold. 

Tilsvarende unntak fra utlysningsplikten foreligger ikke når arbeidsgiver skal tilby stillingen 

til deltidsansatt arbeidstaker som har fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven § 14-3. 

Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av 

fortrinnsrett ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. 

 

Norsk Skolelederforbund støtter departementets forslag om at kravet til utlysning ikke skal 

opprettholdes der en stilling skal tilbys en ansatt som har fortrinnsrett som deltidsansatt. 

 



 

Oppdatering av § 9-4 vedrørende lærebøker og andre læremidler. 

Departementet foreslår å endre § 9-4 annet ledd slik at det klart fremgår at norske lærebøker 

skal være i overensstemmelse med offisiell rettskrivning, lærebøker i nynorsk etter 

læreboknormalen og lærebøker i samisk etter gjeldende rettskrivningsnormer. Det foreslås 

videre at bestemmelsen gis tilsvarende anvendelse for digitale læremidler. Siste endring er at 

det foreslås at både ordlister og ordbøker til skolebruk skal godkjennes av Språkrådet. 

 

Den første endringen er av rent teknisk karakter da det ikke lenger finnes en læreboknormal 

for bokmål, kun for nynorsk. Ordet Språkrådet er erstattet av ordet Norsk språkråd, og i 

tillegg ønsker departementet at de samme kravene skal gjelde for digitale hjelpemidler. 

 

Norsk Skolelederforbund støtter forslaget. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Norsk Skolelederforbund 

 

Solveig Hvidsten Dahl                                              Øyvind Tveitstul 

Forbundsleder                            Spesialrådgiver 


