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Til Kunnskapsdepartementet 
 
  

Skolelederforbundets innspill knyttet til videre 

arbeid med videreutdanning for lærere 

 
Vi viser til møte i KD 15. februar om videre arbeid med videreutdanning for lærere. Vi 

meldte i møtet at vi skulle komme tilbake med våre innspill skriftlig. 
 
Skolelederforbundet mener først og fremst at det er fornuftig at regjeringen avvikler 

ordningen med «avskilting» av lærere. Dette har vi spilt inn tidligere. Vi mener at lærere 
trenger god kompetanse i fagene de skal undervise i. Men vi vil fortsatt hevde at 
realkompetanse i noen tilfeller må erstatte formell kompetanse. Vi har tatt til orde for at 
små skoler og små kommuner vil få store utfordringer med å dekke opp alle fag og sikre seg 
riktig og nødvendig kompetanse når alle lærere etter hvert vil få en smalere fagkrets på 
grunn av den nye fem-årige lærerutdanningen. Vi ønsker ikke nødvendigvis allmennlæreren 
tilbake, men i noen situasjoner kan det være nødvendig at lærere underviser i fag de ikke har 
formell kompetanse i. Dette er selvsagt ikke en helt ønsket situasjon. Vi er derfor glade for at 
den gode ordningen med videreutdanning for lærere fortsetter. Dette er også viktig for å 
rekruttere og beholde lærere. Skolelederforbundet er opptatt av det er gode ordninger for 
lærere. Lærere med god og bred kompetanse er basen for å rekruttere de beste til 
lederposisjoner i skolen. 

 
Vi ser også at det kan være nødvendig å utvide tilbudet noe og legge mer vekt på andre fag 

enn matematikk, norsk og engelsk, selv om disse fagene selvfølgelig skal få sin rettmessige 
plass i videreutdanningstilbudet. Vi mener at de pågående prosessene i skolen, hvor det 
blant annet er tillyst en ungdomsskolereform, må gi retning for tilbudet av 
videreutdanningsfag. Det er på trappene med en mer praktisk rettet ungdomsskole. Dette 
må få betydning for fagtilbudet. Dessuten mener vi overgangene mellom de ulike 
skoleslagene er kritiske. Derfor er det behov for å øke skolenes kompetanse slik at elevene 
kan ta modne og riktige valg med tanke på egen utdanning for et fremtidig yrke. På grunnlag 
av dette mener vi at yrkesrettledning og rådgivning må styrkes som tilbud fra høyskoler og 
universitet. 

 
Vi mener at det er kommuners og skolers behov som langt på vei må være styrende for de 

tilbud som gis.  Dette krever en solid kartlegging i forkant av innmeldte behov. Likevel må en 
ta hensyn til læreres egne ønsker om videreutdanning da vi mener dette er en viktig 
motivasjonsfaktor for å ta mer utdanning. Det er viktig at det er et likeverdig tilbud over hele 
landet. Dette for å sikre at også mindre sentrale strøk får tilgang til et godt tilbud.  

 
Til slutt ønsker vi å fremheve betydningen av et fortsatt godt og faglig sammensatt tilbud 

til skoleledere. Forskningsrapporten fra UIT, (Skolelederforbundets lederundersøkelse 2021, 
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Hva betyr lederskap i skolen? Kirkhaug,) peker på behovet for å utvide bredden i  
opplæringens faglige innhold. Vi er fornøyde med det grunnleggende akademiske innholdet i 
rektorskolen slik den er nå, men vi mener at tilbudet kan videreutvikles og forbedres slik at 
det dekker den hverdagen lederne står i på en bedre måte. Derfor er vi er særs fornøyde 
med at vi får være delaktige i utviklingen og evalueringen av tilbudene. Vi ønsker fortsatt å 
bidra der hvor vi kan. I denne forbindelsen ønsker vi igjen å minne om at ledere ikke nyter 
godt av ordningen lærere har med enten vikar eller stipend. Skolelederforbundet mener det 
absolutt er på tide at også ledere får kompensert for den tiden og de kreftene de legger ned 
i nødvendig videreutdanning. 

 
  

 

Oslo, 18. februar 2022 

 

Trygve Beyer-Olsen 
Politisk rådgiver 
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