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Formannskapets vedtak 14.06.2017 

Møteprotokollen fra LEVs behandling av saken ble lagt fram i møtet. 

Ida Lindtveit Røse (KrF) tok opp vedtaket fra LEV, tillegg til punkt 4:  
Kommunen mener også det bør vurderes å innføre sosial, kulturell og etisk kompetanse som en 
grunnleggende ferdighet i skolen.  
 

Votering: 

Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt 

 

 

Etter dette lyder Formannskapets vedtak slik: 
1. Oppegård kommune mener utkastet til ny, generell del av læreplanen ivaretar skolens formål 

på en god måte og at skolens samfunnsoppdrag presiseres og tydeliggjøres. Det er av stor 
betydning at den nye generelle delen blir integrert i kompetansemålene for fag, slik at ikke 
arbeidet med å sikre opplæring etter denne delen av læreplanverket blir separert og isolert 
fra fagene. 
 

2. Det er positivt at kritisk tenkning er beskrevet i et eget kapittel. Kritisk tenkning har betydning 
i forhold til demokrati og medborgerskap som er omtalt i del 2 i utkastet. Elevenes evne til 
refleksjon og kritisk tekning er en viktig del av det holdnings-skapende arbeidet med fag, i 
tillegg til at det bidrar til elevens dybdelæring. Dybdelæring og dens formål er godt belyst i 
høringsutkastet.  

 

3. Oppegård kommune ser positivt på sammenhengen mellom faglig og sosial læring, der sosial 
læring og utvikling skal skje gjennom arbeid i fagene og skolehverdagen forøvrig.  

 

4. Oppegård kommune støtter at de fem grunnleggende ferdigheter; lesing, skriving, regning, 
muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter er foreslått videreført og at de hører hjemme i 
alle fag. Kommunen ønsker å bemerke at digitale ferdigheter med fordel kunne fått større 
plass og vært mer utfyllende beskrevet. Fremtidens arbeidsmarked vil stille høye krav til 
arbeidstakers kompetanse og ferdigheter på det teknologiske og digitale feltet. Digital 
kompetanse er i dag en forutsetning for å kunne delta aktivt i samfunnet. Med alle de 
muligheter og utfordringer som den utstrakte bruken av sosiale medier fører med seg, burde 
også «digital dømmekraft» vært trukket frem i utkastet til ny generell del. 
 



Kommunen mener også det bør vurderes å innføre sosial, kulturell og etisk kompetanse som 
en grunnleggende ferdighet i skolen. 
 

5. Kommunen mener beskrivelsene av de tre tverrfaglige temaene «folkehelse og livsmestring», 
«demokrati og medborgerskap» og «bærekraftig utvikling» er med og danner et godt 
grunnlag for fremtidige fagplaner og undervisning.  

 

6. I kapitlet som omhandler læringsmiljøet, anbefaler kommunen at det blir mer fokus på 
samarbeid hjem-skole og hvilken betydning dette har i arbeidet med å skape gode 
læringsmiljøer. Samarbeid hjem- skole kunne med fordel være mer beskrevet i et eget 
delkapittel.   

 

7. Underkapittelet om profesjonsfellesskap og skoleutvikling er et nytt og viktig kapittel. 
Oppegård kommune mener det er positivt at overordnet del gir så sterke og tydelige signaler 
om et forpliktende felles ansvar.   

 

8. Høringsutkastet er skrevet i et ordrikt og noe byråkratisk språk. Dokumentet vil bli lettere 
tilgjengelig med et mer konkret språk.  

 

9. Den gjeldende, generelle delen av læreplanene for fag har ikke vært gjenstand for revidering 
etter innføringen av Kunnskapsløftet. Kommunen mener det er nødvendig å inkludere 
samfunnsendringene og nye kompetansebehov. Oppegård kommune slutter seg til 
høringsutkastet til ny «Overordnet del – verdier og prinsipper» og mener den vil være et 
viktig grunndokument i arbeidet med fornyelse av fagplaner. Forslaget til ny overordnet del 
ivaretar skolens samfunnsoppdrag og formål på en tilfredsstillende måte. 

 

10. Oppegård kommune støtter endringen av navn til «Overordnet del – verdier og prinsipper». 
Det er en riktig presisering av innholdet i dokumentet.  
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