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Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om
godkjenningsordning for personer med utenlandsk lærerkompetanse

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i
bestemmelsene om krav for tilsetting av lærere med kvalifikasjoner fra andre land i
forskrift av 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven. Forslagene innebærer
forskriftsfesting av Utdanningsdirektoratet som sentral instans i Norge for godkjenning
av lærere med kvalifikasjoner fra andre land. Høringsnotatet omhandler videre forslag
til hvordan direktiv 2005/36/EF kan gjennomføres på grunnopplæringens område.

Høringsnotat og forslag til forskriftstekst er lagt ut på departementets internettside på
følgende adresse:
h : www.re 'erin en.no nb de d dok oerin er aa hoerin .html?id=1977

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene
vurdere om det er nødvendig å forelegge saken for underordnede organer som ikke er
særskilt nevnt på listen.

Høringsinstansene bes spesielt uttale seg om Utdanningsdirektoratet i forbindelse med
behandling av godkjenningssaker også bør vurdere språkferdigheter i norsk hos
søkere som ikke er norsktalende, eller om dette som i dag skal vurderes av tilsettende
myndighet i hver enkelt tilsettingssak.

Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen 29. februar 2008.

Uttalelsene bes sendt elektronisk til ostmottak@kd.de no. På grunn av sakens
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fremdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

Departementet vil for øvrig vise til at Kunnskapsdepartementet den 17. desember 2007
sendte på høring forslag til forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet
med hjemmel i barnehageloven.

J han Raåum (e.f.)
spedisjonssjef e

Hem Johansen
avdelingsdirektør

Vedlegg: Liste over høringsinstanser
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Høringsinstanser:
Akademikerne
Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Høyskolene
IMDI
KIM
Kommunene
KS
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
Norges Ingeniørorganisasjon
Norsk Lektorlag
Norsk Naturforvalterforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)
Norske Siviløkonomers Forening
NOKUT
OMOD
Skolenes Landsforbund
Samnemda for Norsk Folkehøgskolelag og Norges Kristelig Folkehøgskolelag
Unio
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet
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