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Høringssvar: Høring Forslag om endring i forskrift om rammeplaner for lærerutdanninger

Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener det er positivt at lærernes rolle og ansvar i forhold til seksuelle overgrep og vold 
mot barn og unge tydeliggjøres og forskriftsfestes i rammeplanene for de ulike lærerutdanningene. Det bidrar til å sikre 
barn og unges rettigheter. 

Vi savner en nærmere begrunnelse for hvorfor formuleringene foreslås som de gjør, en omtale av forholdet til lovverket– 
eks. opplysnings- og avvergeplikt, og om det følger utdypende merknader med forskriften. Dermed blir det vanskelig å 
vurdere om den foreslåtte forskriftsteksten er dekkende og hensiktsmessig.

Det sies at rammeplanen skal sikre en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning. Ut fra dette savner 
vi henvisninger til forskningsbaserte og profesjonsrettede dokumenter – utover BLDs tiltaksplan1, som kan underbygge 
de foreslåtte forskriftsendringene. Det ville også vært ønskelig at forskriftsendringene ble belyst  i forhold til den 
nødvendige tverrfaglige innsatsen på feltet. 

Kunnskapsmålene er likelydende bortsett fra at det for barnehagelærerutdanningen og lektorutdanning for trinn 8-13 
ikke er tatt med den siste delen: «…, og om barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv», som 
ellers er med for alle de andre utdanningene. Det er mulig det er en årsak til dette som ikke fremkommer av 
høringsforslaget. 
Vi er spørrende til hvorfor rettighetsformuleringen er ulik, og mangler for to av utdanningene. Å kjenne til barn og unges 
rettigheter er slik vi vurderer det en vesentlig kunnskap for alle som jobber med barn og unge. 

Ferdighetsmålene er likelydende for alle utdanningene: «kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder 
identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne 
iverksette nødvendige tiltak.»
Det er vanskelig å vurdere om dette er en presis nok formulering, uten å ha tilgang til evt. merknader til forskriften som 
utdyper hva man legger i å «…..raskt kunne iverksette nødvendige tiltak». Begrepet raskt kan være uheldig, da det ikke 
alltid vil være anbefalt å agere raskt i forhold til eks. seksuelle overgrep2.  Det å agere riktig kan være langt viktigere enn 
raskt. Vi ser eksempler på for rask agering som ødelegger bevis, at tiltak vanskeliggjøres, barnet utsettes for press fra 
overgriper/familie osv. Ut fra dette vil vi derfor foreslå en språklig endring i forskriftsteksten, og utdypning av hva som 
legges i begrepene riktig og nødvendig i merknader til forskriften.

Digitalt godkjent av forbundsleder, 09.12.2015 - 14:58:32



2

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By
Forbundsleder Kari Bugge

Fagsjef
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