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Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning av lærere 2019/2020

Nye kompetansekravene for lærere i grunnskolen i kraft 01.08.15.
En fullstendig oversikt over de nye kompetansekravene og hvilke konsekvenser de har for Halden
kommune ble gitt i RS til Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 20.04.16.
I korthet handler det om at for å undervise i fagene norsk, 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.
For å undervise i fagene norsk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet, må den som skal undervise ha
60 studiepoeng som er relevante for faget. Dette kravet kommer i tillegg til tilsettingskravene. For andre
fag enn de som er nevnt ovenfor, kreves 30 relevante studiepoeng for å undervise i det enkelte fag, i
tillegg til tilsettingskravene.
De som var ferdig utdannet og kvalifiserte for tilsetting før 1. januar 2014, eller som senere har fullført
allmennlærerutdanningen, har dispensasjon fra kravet om 30 relevante studiepoeng frem til 1. august
2025.
Finansiering av videreutdanningen
Staten finansierer utviklingen av de studietilbudene som opprettes spesielt for strategien Kompetanse for
kvalitet, og tilbyr skoleeierne et visst antall finansierte studieplasser. Staten gir tilskudd til vikarutgifter
for at den enkelte lærer skal kunne frigjøres fra sine ordinære oppgaver, eller tilbyr et stipend for å delta
og gjennomføre videre-utdanning.
I vikarordningen er det statlige tilskuddet for 30 studiepoeng 240 000 kr i matematikk og naturfag, og
192 000 kr i andre fag. Lærere som deltar i vikarordningen og tar 30 studiepoeng, skal totalt frigjøres fra
ordinære arbeidsoppgaver tilsvarende 37,5 prosent av full stilling. Hvordan denne tiden fordeles i løpet
av studieåret, må avklares lokalt.
I stipendordningen gir staten et stipend på 110 000 kr til lærere som tar 30 studiepoeng. Det er ikke mulig
å få stipend for mer enn 30 studiepoeng i løpet av et studieår. Dersom en lærer tar færre studiepoeng, blir
stipendet nedjustert tilsvarende. Stipendet blir utbetalt til skoleeieren, som deretter utbetaler stipendet til
læreren.
I stipendordningen har læreren krav på fri til lesedager og eksamen i samsvar med avtaleverket mellom

arbeidsgiver og arbeidstaker.
Skoleeierne skal dekke kostnader til reise, opphold, læremidler og liknende for lærere i både vikar- og
stipendordningen. Studieturer til utlandet er ikke obligatorisk i noen av studietilbudene som er opprettet
for Kompetanse for kvalitet, og skoleeiere er dermed ikke forpliktet til å dekke kostnader til slike turer.
Deltakere på videreutdanning innenfor Kompetanse for kvalitet
Siden denne videreutdanningsordningen startet i 2012, har Halden kommune deltatt med i alt 111 lærere.
Etter at de nye kompetansekravene trådte i kraft, har 78 lærere gjennomført videreutdanning.
Ved søknadsfristen 2019, var det 44 lærere som søkte videreutdanning. Etter en prosess med involvering
fra rektorene, kommunalsjef og tillitsvalgte, ble 29 lærere prioritert, samtlige innenfor fagene norsk,
matematikk og engelsk. Disse er nå godkjent av Udir og tatt opp ved de aktuelle studiestedene.
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