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Utdanningsdirektoratet 

 

Høring – endring av krav til kompetanse ved tilsetting i undervisningsstilling, 

Grunnskolelærere 

 
Vi viser til direktoratets høringsbrev av 27.04.2012. 
 
Innledning 

I Norsk Lektorlags høringssvar om forslag til endringer i opplæringslova og privatskolelova, 
kompetansekrav for undervisning mm. presiserte vi at også grunnskoler i sine personalplaner og 
tilsettinger må ta hensyn til hvilken kompetanse de har behov for til undervisning i ulike fag. 
Når man søker undervisningsstilling i videregående skole, søker man stillinger utlyst etter fag, 
og det er en selvfølge at man ikke tilsettes hvis man ikke har kompetanse i de aktuelle fagene. 
Norsk Lektorlag mener at også grunnskolen må følge disse prinsippene og forutsetter at dette 
kommer klart til uttrykk i Forskrift til opplæringsloven § 14-9  når det første ordinære kullet i 
den nye grunnskolelærerutdanningen uteksamineres. 
 
Forslag til forskriftsendring i opplæringsloven § 14-9 

Norsk Lektorlag støtter direktoratets forslag til nytt fjerde ledd i § 14-9 i forskrift til 
opplæringsloven som en overgangsordning for noen kandidater som blir uteksaminert fra den 
nye grunnskolelærerutdanningen våren 2012. Vi har imidlertid følgende tillegg og presiseringer: 
Studenter som har startet allmennlærerutdanning senest høsten 2006, skal innen 5 år etter 
fullført allmennlærerutdanning gjennomføre videreutdanning, slik at de får minst 60 relevante 
studiepoeng i tilsettingsfaget. Skoleeier må følgelig utarbeide en plan for videreutdanning, og 
det må innføres sanksjoner mot skoleeiere som ikke følger opp planen for videreutdanning. 
I siste avsnitt i forslag til nytt fjerde ledd i § 14-9 står det : ”Grunnskolelærere som blir ferdig 

utdanna fra og med våren 2012, vil ha gyldig kompetanse for å kunne bli tilsatt i 

undervisningsstilling på samme måte som allmennlærere.”  Her må det presiseres at de som har 
grunnskolelærerutdanning for 1. – 7.trinn, ikke skal undervise på 8, 9 og 10.trinn. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Gro Elisabeth Paulsen ( sign. ) 
Leder 
Norsk Lektorlag 
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