
Postadresse
Pb. 9191 Grønland
0134 OSLO

r UTDANN1NGS
FORBUNDET

Kumiskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Plikt til foreldresamarbeid i private skoler

Kompetanse på lavere nivå

Besøksadresse E-post/Internett
Hausmanns gate 17 post@utdanningsforbundet.no
0182 OSLO umw.utdanningsforbundet.no

Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler

23.11.2009 09/01134-2 Per Arne Sæther

Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon

Avdeling for 200904464-/SRM 62 24142079
utdanningspolitikk

K!
24 NOV 2309

i2„Dod---t(-1,6t1-1(f'

Høring - Forslag til endringer i opplæringslova og
privatskolelova - foreldresamarbeid, grunnkompetanse,
utlysingsplikt, rettskrivning

I opplæringslova § 13-3d er det lovfestet en plikt for kommunen og fylkeskommunen til å
sørge for foreldresamarbeid både i gmnnskolen og i videregående opplæring. Organiseringa av
samarbeidet skal ta hensyn til lokale for hold. Det er også en lovhjemmel i paragrafen for at
departementet kan gi nærmere forskrifter.

I høringsdokumentet foreslår departementet en tilsvarende plikt for eierne av private skoler.
Utdanningsforbundet støtter forslaget om å lovfeste plikt til foreldresamarbeid også i
privatskolelova. Vi er enige i at departementet må ha en hjemmel til å gi forskrifter på samme
måte som i opplæringslova. Utdanningsforbundet mener det må tas inn i lovteksten at plikten
gjelder både for grunnskoler og videregående opplæring, slik det er i den tilsvarende
bestemmelsen i opplæringslova. Det er ikke tilstrekkelig at dette bare slås fast i en merknad.

Utdanningsforbundet støtter forslaget om å endre betegnelsen "kompetanse på lågare nivå" i
opplæringslova til "grunnkompetanse". Det er viktig at lova synliggjør at denne kompetansen
er en formell sluttkompetanse som er et reelt grunnlag for overgang til arbeidslivet etter
videregående opplæring. Endringen uttrykker klart at ordningen med kompetansebevis er en
del av videregående opplæring. Betegnelsen "grunnkompetanse" uttrykker også at det er mulig
med en seinere påbygging til både studiekompetanse og yrkeskompetanse. Det er mange med
kompetansebevis som benytter denne muligheten etter at videregående opplæring er fullført
første gang.

Unntak fra plikt til utlysning av stillinger for deltidsansatte med fortrinnsrett

Utdanningsforbundet er enig i forslaget om å gjøre unntak fra utlysningsplikten i
opplæringslova § 10-4 når arbeidsgiver ønsker å tilby stillingen til deltidstilsatte som har
fortrinnsrett til stilling etter arbeidsmiljølova § 14-3. En rar da samme regler for deltidstilsatte
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med fortrinnsrett som for andre tilsatte med fortrinnsrett arbeidsmiljølova § 14-2 og 15-7.
Utdanningsforbundet mener § 10-4 i opplæringslova bør vise særskilt til kravet i
arbeidsmiljølova § 14-3 punkt 2 om at fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er
kvalifisert for stillingen

Oppdatering av § 9-4 vedrørende lærebøker og andre læremidler

Departementet foreslår i høringsnotatet endringer i opplæringslova § 9-4 annet ledd. Etter
forslaget skal det gå klart fram at norske lærebøker skal være i overensstemmelse med offisiell
rettskrivning. Nynorskutgavene skal følge læreboknormalen. Dette er tekniske endringer fordi
dagens lov har en feilaktig henvisning til mållova. Dessuten finnes det ikke lenger noen
læreboknormal for bokmål. Det foreslås også tekniske endringer i fjerde ledd der en setter inn
det som nå er det offisielle navnet på  Språkrådet.  Det foreslås også å ta inn ordet  ordbøker  i
tilegg til ordet  ordlister  fordi en god del av disse hjelpemidlene i dag kalles ordbøker.
Utdanningsforbundet har ingen merknader til disse forslagene. Vi støtter forslaget om at
samiske lærebøker og læremidlers rettskrivning må omtales i lovbestemmelsen og er enig i at
samiske utgaver skal være i samsvar med gjeldende rettskrivningsnormer.

Det foreslås videre å utvide bestemmelsen slik at kravene til rettskrivningen i lærebøker også
skal omfatte digitale læremidler. Utdanningsforbundet er enig i forslaget. Vi mener at
definisjonen av hva som menes med lærebøker i § 9-4 andre ledd, fjerde punktum i forslaget
til lovtekst, må suppleres med en definisjon av hva som menes med digitale læremidler i tråd
med det som nevnes i merknaden til lovforslaget.
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