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<beskrivelse av bidrag til saken>

Orientering om videreutdanning for lærere i grunnskolen i Halden

Sammendrag av saken:
I 2015 vedtok regjeringen nye kompetansekrav til lærere som underviser i fag i grunnskolen:
For å undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk på barnetrinnet må den
som skal undervise ha 30 studiepoeng som er relevante for det aktuelle fag, i tillegg til å oppfylle
tilsettingskravene. Kravet om formell kompetanse for å undervise i engelsk er nytt fra 1. august 2015.
Kravene til kompetanse er de samme på alle årstrinn på barnetrinnet.
For å undervise i de samme fagene i ungdomsskolen, er kravet 60 studiepoeng.
Innen 2025 skal alle lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk i grunnskolen, oppfylle
kompetansekravene.
I RS til Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 09.05.18 ble det redegjort for ordningen Kompetanse
for kvalitet, som er en statlig tilskuddsordning som skal sette kommunene i stand til å oppfylle
kompetansekravene.
Halden kommune har siden ordningen ble innført, benyttet seg av den i stadig større omfang.
Inneværende skoleår er det 22 lærere i Haldenskolen som tar videreutdanning innenfor ordningen. Fordi
kommunene har digitalisering av skolen som et satsingsområde, ble søkere innenfor dette fagfeltet
prioritert.
For skoleårene 2019/20 og fram mot 2025, må videreutdanning i norsk, matematikk og engelsk
prioriteres. Søknadsportalen er åpen i perioden 1.februar til 1.mars, og lærere som mangler studiepoeng i
disse fagene, er oppfordret til å søke.
Det er startet et arbeid med å revidere kommunalavdelingens kompetanseplan. En viktig del av planen vil
være en kartlegging av kompetansen til samtlige lærere som underviser i fagene, og på bakgrunn av
denne legge en strategi for hvordan kompetansekravene skal oppfylles innen 2025.
Som tidligere år, vil det bli lagt fram en RS for utvalget når årets søknadsprosess er gjennomført. Ny og
revidert kompetanseplan vil også bli lagt frem for utvalget.
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