
 
 
 
 
 
 
 
Oslo 7. september 2015 
 

– Et ran av lærernes kompetanse 
 
Lærere som «har mistet sin undervisningskompetanse» har krav på 
fullfinansiert videreutdanning, krever Skolenes landsforbund (SL). 
 
Alle som jobber i skolen skal i løpet av ti år ha ekstra kompetanse innen matte, engelsk 
og norsk. For lærere i barneskolen stilles det krav om minimum 30 studiepoeng, mens 
lærere i ungdomsskolen må ha minst 60 studiepoeng.  
 
– Det betyr at mange lærere mister kompetanse for å undervise, selv om de har 
undervist flere tiår i faget. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen raner kompetansen 
mange lærere har i de fagene de liker best. Det er helt på trynet, sier leder i Skolenes 
landsforbund (SL), Anne Finborud. 
 
Nylig ble den nye strategiplanen for videreutdanning av lærere undertegnet, også av 
SL.  
 
– SL har i strategiplanen presisert at det må være en selvfølge at lærere som ikke 
lenger oppfyller kompetansekravene til undervisning etter den nye forskriften må 
få slik «oppdatering» fullfinansiert, sier Anne Finborud. 
 
I strategiplanen står det klart og tydelig at læreren må dekke 25 prosent av det 
videreutdanningen koster selv. Et høyst urimelig krav, mener Anne Finborud.  
 
– Da vi tok opp problemstillingen viste Kunnskapsdepartementet til at dette 
spørsmålet hørte hjemme i andre fora. Derfor ønsker vi å få til et møte med 
partene så raskt som mulig. Vi godtar ikke at statsråden avviser å betale 
utdanningen for lærere som har tjent skolen i årevis, sier Anne Finborud.  
 
Forbundslederen viser til hovedtariffavtalen, der det står at arbeidstakere som må heve 
kunnskapsnivået skal få «permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter.»  
 
SL viser til gjeldene tariffavtale og har anmodet KS om å innkalle partene til et møte, 
med sikte på et felles initiativ overfor kommunene slik at de vet hvordan de skal oppfylle 
kravene i opplæringsloven.  
 

Kontakt: 
Anne Finborud, leder i SL, mobil: 4142 7900, e-post: af@skolenes.no 
Geir Granås, forbundssekretær, mobil: 9174 3268, e-post: gg@skolenes.no  
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