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Hva betyr kompetanse i de nye læreplanene?

Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre 
utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og 
situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk 
tenkning.

(Kilde: Meld. St. 28 2015–2016 Fag – Fordypning – Forståelse, s. 28)



Krav til lærernes kompetanse

• I 2017 ble kravet om at ansatte som skal undervise må ha relevant kompetanse i de 
fagene de skal undervise i, forsterket. 

• For å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk på 
barnetrinnet kreves det at vedkommende har minst 30 studiepoeng som er 
relevante for faget.

• For å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk på 
ungdomstrinnet kreves det at vedkommende har minst 60 studiepoeng som er 
relevante for faget. 

• For å undervise i andre fag på ungdomstrinnet kreves det minst 30 studiepoeng 
som er relevante for faget. Dette gjelder imidlertid ikke for valgfagene, 
utdanningsvalg og arbeidslivsfag. 

• Kommunen som skoleeier har fram til 1. august 2025 mulighet til å gi dispensasjon 
fra kravet.



Rektorene melder om at det er mer utfordrende 
å rekruttere lærere enn før

Vi har utfordringer når det 
gjelder rekruttering av 

lærere til til kommunen. Fra 
å ligge på 70 - 80 søkere 
på en hovedutlysning for 

noen år tilbake, ser vi at vi 
de siste par årene har 

havnet nede på ca 20 - der 
bare halvparten er 

kvalifisert

Vi ser også at det er 
verre å rekruttere til 
enkelte små skoler. 
Dette har nok med 
beliggenhet å gjøre

Vi er dessuten bekymret over 
at elevtallet i kommunen går 

forholdsvis raskt nedover. 
Dette vil påvirke situasjonene 
på skolene. Noen skoler vil 
måtte redusere bemanning 
og kan miste kompetanse 

gjennom det



Hva sier elever i Indre Fosen om god læring?

Læringsarbeidet 
må være preget 
av praksisnære 

oppgaver og tema 
som betyr noe for 

oss 

Vi lærer best når vi 
samarbeider, for da kan 

vi lære av hverandre

Læringsarbeidet må 
ikke bli for lærebokstyrt. 
Det er viktig at det blir 
mer aktivitet, undring 

og utforsking enn 
informasjon 

Elevmedvirkning er 
kjempeviktig, både i 
undervisningen og 

ellers. Det betyr noe å 
bli sett og å bli lyttet til 

Gode lærere involverer 
oss både i planlegging, 
i timene og i vurdering 

av læring



Nå ønsker vi innspill fra deg!

Hvordan kan vi lære på en bedre måte i 
undervisningen enn vi gjør i dag?

Gå inn på www.menti.com og bruk koden som er oppgitt nedenfor.

Du kan skrive inn 1 – 3 innspill. Alle innspill er anonyme.

Takk for ditt bidrag!

http://www.menti.com/
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