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 Høring om etablering av Sentre for fremragende utdanning (SFU) 

 

Skolenes landsforbund viser til departementets høringsbrev av 18.09.09, og har følgende 

kommentarer: 

 

Skolenes landsforbund er enig i viktigheten av hovedområdene for sentrenes virksomhet: 

 

 Å heve kvaliteten i utdanning og undervisning 

 Å gi grunnlag for utvikling og innovasjon 

 Å spre god praksis 

 

Vi støtter også målet for ordningen; at det er viktig å fremheve betydningen av gode 

læringsmiljøer og øke bevisstheten om betydningen av samspillet mellom lærere og studenter. 

Vi er også enig i at statusen for den delen av høyskolers og universiteters virksomhet som 

dreier seg om utdanning og undervisning bør heves gjennom å styrke kvaliteten.  

 

Arbeidsgruppens mandat som bl.a. sier at et overordnet mål er: .. å stimulere til utvikling og 

innovasjon i læringsmåter og pedagogisk tilrettelegging, heve den faktiske kvaliteten og 

signalisere at undervisning og forskning er sidestilte oppgaver for universiteter og høyskoler.”  

kan også Skolenes landsforbund slutte seg til. 

 

Videre er Skolenes landsforbund opptatt av at det for profesjonsutdanningene er svært viktig 

med kvalitet i samarbeidet med praksisfeltet. 

 

Skolenes landsforbund kan likevel ikke gå inn for forslaget om å etablere sentre for 

fremragende utdanning. 

 

Skolenes landsforbund er opptatt av at hver skole og hvert studie skal være fremragende. Vi 

kan ikke se at det er hensiktsmessig å etablere egne sentre for å oppnå dette. Vi tror snarere at 

slike sentre kan virke elitistiske, og at de kommer på bekostning av å heve kvaliteten, 

grunnlaget for utvikling og innovasjon og spre god praksis innen alle studier på alle 

universiteter og høyskoler .  

 

Skolenes landsforbund er spesielt redd for at SFU vil komme til å stjele midler fra 

regionaliseringen av lærerutdanningen. Vi er opptatt av at alle regioner skal ha fremragende 

lærerutdanning. 

 

Skolenes landsforbund anbefaler med dette at det ikke opprettes et eget ”studium” for Sentre 

for fremragende utdanning.  

 

Med hilsen 

SKOLENES LANDSFORBUND 

Stein Grøtting /s/       Brit Langvik /s/ 

Forbundsleder        Forbundssekretær 
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Tlf: 23 06 13 62, Fax: 23 06 13 83 
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