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Innspill til høringsutkast ”Organisering av skoleåret på tredje trinn 

studieforberedende utdanningsprogram” fra programområde Idrett. 

 

LFF har i forbindelse med denne høringen hatt en intern høring blant sine 

117 skoler med idrettsfag og har kommet frem til disse innspillene som vi 

står samlet bak. 
 

Innspill mot forslag 1 : 

Elever ved studieforberedende utdanningsprogram idrett har i dag 35 timers 

undervisningsuke. Det innebærer en gjennomførbar og overkommelig arbeidsbelastning. 

En ytterligere økning på i underkant. 2 timer pr. uke vil være svært uheldig med tanke på 

totalbelastningen for elever på vårt programområde. 

Det er viktig å være oppmerksom på at dette i tillegg er elever som ofte har 

ettermiddags- og kveldsaktiviteter i forbindelse med treninger/samlinger, 

kamper/konkurranser og trenervirksomhet i lokalmiljøet. 

 

Økningen i antall undervisningstimer vil føre til utviding av skoledagen, dette kan igjen 

gi utfordringer med tanke på transport til fra skolen. Programområde idrett har i dag 

mange distriktselever som har lange skoledager når en inkluderer reisetid. En ytterligere 

utviding av skoledagen vil bli ekstra utfordrende for denne elevgruppen. 

 

 

Innspill mot forslag 2 : 

Forslag  2 kan mulig være med på å løse noen av de utfordringene vi har i forbindelse 

med russefeiringen i eksamenstiden.  

Likevel vil vi  fraråde  denne løsningen, da det vil være svært arbeidskrevende og 

belastende for både lærere og elever om standpunktkarakterene i skriftlege fag skal 

settest før 25.april. Kravene til dokumentasjon vil neppe være av mindre omfang selv 

om skoleåret blir kortere. Fagene på 3.året på studieforberedende er i stor grad 

modningsfag, der det ikke er likegyldig hvor lang tid elevene har på å tilegne seg stoffet.  
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