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ORIENTERING OM STATUS KNYTTET TIL KOMPETANSEKRAV FOR 
UNDERVISNINGSSTILLINGER I GRUNNSKOLEN  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Helse-, oppvekst- og kulturutvalget ba i møtet 27.02.2017 rådmannen om en orientering om status 
knytta til kompetansekrav for undervisningsstillinger i grunnskolen. 
 
I august 2015 ble kap. 14, Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning, i forskrift til opplæringsloven 
endra. Med lovendringa ble følgende krav til kompetanse for undervisning for grunnskolen gjort 
gjeldende for alle fast ansatte lærere, uansett når de måtte ha fullført sin utdanning og hvor lenge de 
har vært ansatt: 

 På barnetrinnet: 30 relevante studiepoeng for å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, 
matematikk eller engelsk 

 På ungdomstrinnet: 60 relevante studiepoeng for å undervise i norsk, samisk, norsk 
tegnspråk, matematikk eller engelsk. 

 
Etter vedtak i Stortinget 12.desember 2016 gis den som har fullført lærerutdanninga før 1. januar 
2014 dispensasjon fra å oppfylle krava for tilsetting i undervisningsstilling fram til 1. januar 2025. 
Dette betyr at lærere utdanna før 1. januar 2014 fortsatt er formelt kvalifisert til å undervise i faga 
som er omfatta av de nye kompetansekrava fram til 1. januar 2025. Overgangsordninga gjelder 
både for lærere og for kommunene.  
 
Status for Skaun kommune for lærere som underviser i fag med kompetansekrav i dette skoleåret, 
fordelt på antall studiepoeng i faget: 
 
Barnetrinnet: 
 
Fag Minst 30 stp i faget 0-29 stp i faget  Sum lærere som underviser i faget 1. – 7. årstrinn 

Norsk 56 12 68 

Samisk 0 0 0 

Norsk 
tegnspråk 

0 0 0 

Matematikk 47 12 59 

Engelsk 13 29 42 

 
 
Ungdomstrinnet: 
Fag Minst 60 stp 

i faget 
30-59 stp i 
faget  

0-29 stp. i 
faget 

Sum lærere som underviser i faget 8. – 10. 
årstrinn 



Norsk 11 1 0 12 

Samisk 0 0 0 0 

Norsk 
tegnspråk 

0 0 0 0 

Matematikk 10 4 0 14 

Engelsk 17 0 0 17 

 
 
I Helse, oppvekst og kulturutvalget 03.05.2016 sak 18/16 ble det orientert om endringene i 
opplæringsloven. Ut i fra status ble det gjort en prioritering fra skoleeier for deltakelse på 
videreutdanning gjennom strategien Kompetanse for kvalitet på følgende studietilbud; 
 

• Norsk/ lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 

• Matematikk / regning som grunnleggende ferdighet 

• Engelsk 

• Skoleledelse 

 

Siden 2014 har 27 lærere fullført videreutdanning i Skaun kommune i de prioriterte fag. For 

kommende skoleår opplever vi rekordstor pågang i forhold til ønske om videreutdanning. 

Rådmannen har mottatt søknader fra 38 lærere (30% av ansatte lærere), som er prioritert og 

videresendt til Utdanningsdirektoratet. Kommunen vil motta svar om hvor mange som får 

innvilget sin søknad i mai 2018 for skoleåret 2018/2019. I tillegg til de prioriterte fag er det 

også stadig flere lærere som ønsker økt formell kompetanse knytta til bruk av IKT i skolen. 

 

Tallene viser at Skaun kommune fremdeles har en vei å gå for at alle lærere skal fylle 

kompetansekrava, og at planen for kompetanseheving må følges tett i årene fram mot 

2025. Noe av utfordringa vil løse seg ved naturlig avgang av lærere. Det er positivt at 

rådmannen mottar stadig flere søknader om videreutdanning. Dette gjør at kommunen har 

mulighet til å innfri krava i tråd med lovverket innen 2024.  
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