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Svar på høring om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger
Skoleeierforum Rogaland består av skolesjefene eller tilsvarende med avgjørelsesmyndighet på
kommune- og fylkeskommunenivå. I tillegg til KS Rogaland er alle fylkets kommuner og fylkeskommunen
medlem av Skoleeierforum Rogaland, som har som formål å medvirke til best mulig grunnopplæring i
Rogaland og til best mulig organisering av samarbeidet i sektoren.
Skoleeierforum Rogaland ønsker å gi et felles svar på høring om forskrifter om rammeplan for femårige
grunnskolelærerutdanninger.
Generelt ser en at de nye forskriftene til rammeplaner for de femårige grunnskolelærerutdanningene i
stor grad ivaretar ambisjonene i mandatet fra departementet. Vi vil likevel, både med utgangspunkt i
innretning og prioriteringer i forslaget til forskrift og med henblikk på det videre arbeide med å
konkretisere forskriftene, peke på følgende:
1. Det er avgjørende viktig at helt sentrale profesjonskompetanser ivaretas på en integrert og
helhetlig måte gjennom arbeidet med retningslinjer og konkretisering av forskriftene, fram til det
som endelig blir praktisert ved UH-institusjonene. Dette gjelder blant annet klasseledelse,
ivaretakelse av et trygt klasse- og skolemiljø, kompetanse i anvendelsen av læreplanene og lokalt
læreplanarbeid, og god vurderingspraksis.
2. Det pågår i departementet et arbeid med utgangspunkt i NOU 2015:8 Fremtidens skole.
Skoleeierforum Rogaland forutsetter at departementet sikrer samsvar mellom endringer i
læreplanverket og de nye femårige grunnskolelærerutdanningene. Uavhengig av dette finner vi
grunn til å stille spørsmål ved om dimensjoner knyttet til utvikling av elevenes kreativitet,
samhandling og metakognisjon er tilstrekkelig ivaretatt i forslaget til forskrift.
3. Utviklingen av læringsteknologi gir i akselererende grad muligheter som vi må ta i bruk på gode
måter i skolen. Vi ser at dette er ivaretatt i forskriften, men stiller spørsmål ved om dette bør få
en enda tydeligere posisjon. Digital lærerkompetanse er også et område som må sikres ivaretatt
fram til den endelige praksis fra utdanningsinstitusjonene. Dette gjelder både en generell digital
lærerkompetanse og den integrerte faglige bruken av digitale verktøy.
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