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Høring – Nasjonale retningslinjer for treårig faglærerutdanning i
praktiske og estetiske fag
Skolenes landsforbund ønsker ordet pedagogikk inn i faglærerutdanningen. Dette ordet er erstattet
med profesjonsfag. Ordet pedagogikk har lange røtter i lærerutdanningen, og faget er en bærebjelke
i en pedagogisk utdanning.
Når det gjelder krav til praksisopplæringen (6.2), ser vi at det kan bli vanskelig å finne nok
praksislærere med videreutdanning i praksisveiledning (min 30 stp) i grunnskolen. Dette fordi
praksisen skal være minimum åtte timer per uke. Dersom praksisveilederen ikke har dette antallet
timer med undervisning i faget, må det kunne være greit at en annen faglærer også tilbyr sine
undervisningstimer. Det er vanligvis et godt og nært samarbeid mellom faglærerne på skolene, og
veiledningsbiten må kunne gjøres i fellesskap, eller med et samarbeid mellom flere faglærere og
praksislæreren som har det nødvendige antall studiepoeng i praksisveiledning.
Angående 6.3 anser Skolenes landsforbund det viktig å kunne planlegge og delta på foreldremøter
og utviklingssamtaler med elever. Dersom det er meningen at kandidaten skal være med på dette,
handler det om hvilken tid praksisen er på i året. Her kreves det at utdanningsinstitusjonene er i nær
kontakt med praksisskolen, slik at foreldremøter og utviklingssamtaler er samtidig med at
kandidatene er ute i praksis.
Punktene som omhandler kunnskap og ferdigheter er gode, vi har ingen merknader til dem.
Til sist vil vi nevne jobbmuligheter i grunnskolen. For fagene dans og drama/teater er mulighetene
for jobb i grunnskolen svært små, ettersom dette ikke er fag i grunnskolen. En treårig
faglærerutdanning blir her for snever. Det er også meget vanskelig å få jobb i en MDD-linje med kun
bachelor, der trengs som regel master. Disse kandidatene får imidlertid jobb i kulturskolen.
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