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Innføring av Kunnskapsløftet – om fag- og timefordeling for grunnopplæringen,
tilbudsstruktur mm.
Kunnskapsløftet innføres høsten 2006 både i grunnskole og i videregående opplæring.
De bestemmelser om fag- og timefordeling og tilbudsstruktur som skal gjelde fra og med
skoleåret 2006-2007 går fram av vedleggene til dette rundskrivet.
En førsteutgave av rundskrivet med vedlegg ble lagt ut på Kunnskapsdepartementets nettsider
07.04.06 som rundskriv F-009-06. Dette trekkes nå tilbake og erstattes helt ut av rundskrivet
her. Det erstatter også kapitlet om fag- og timefordeling innen grunnopplæringen i den trykte
midlertidige utgaven av Læreplaner for Kunnskapsløftet fra september 2005. Det er ikke
foretatt store reelle endringer fra F-009-06. Det er presisert at det skoleårene 2006-2007 og
2007-2008 er adgang til å disponere timer avsatt til programfag til valg også til fag i
videregående opplæring. Fagoversiktene innen videregående opplæring er ajourførte, enkelte
andre formuleringer er gjort klarere og vedlegg 2 er redigert noe annerledes.
Vedlegg 1 til rundskrivet inneholder først generelle bestemmelser som gjelder hele
grunnopplæringen. I kapittel 2 er det tatt inn egne bestemmelser for grunnskolen knyttet både
til den ordinære nasjonale fag- og timefordelingen og til spesielle fag- og timefordelinger.
Bestemmelser knyttet til fag- og timefordelinger for de ulike utdanningsprogrammene innen
videregående opplæring er tatt inn i kapittel 3. I kapittel 3 er også navn på og omfang av
programfag innen videregående opplæring beskrevet sammen med bestemmelser som gjelder
de enkelte fag.
I vedlegg 2 er den fastsatte inndeling av utdanningsprogram i årstrinn og programområder for
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Vg1 og Vg2 innen videregående opplæring tatt inn sammen med et foreløpig forslag til
struktur i Vg3. Strukturen i Vg3 vil bli fastlagt høsten 2006.
I vedlegg 1 er det flere steder henvist til forskrift til opplæringsloven. Den nye forskriften
som det her er tale om, vil først bli vedtatt senere på sommeren. Dette innebærer at de omtalte
bestemmelsene ennå ikke er tilgjengelige verken på departementets nettsider eller på Lovdata.
Rundskrivet med vedlegg legges ut elektronisk på Kunnskapsdepartementets nettsider
http://www.regjeringen.no/kd. Lenker til opplæringsloven, forskrift til loven, læreplaner og
andre aktuelle rundskriv vil bli laget.
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