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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer 
læring for elevene. Kunnskapsdepartementet gjennomfører derfor en pilotering av 
nye faglige karriereveier for lærere i form av lærerspesialister. I forbindelse med 
videreutdanningssøknadene fra lærere for skoleåret 2019/2020 kom det også inn   
søknader fra lærere i Ås kommune om å bli lærerspesialist.  

Inntil alle lærere, som skal undervise etter 1.8.2025, har tilstrekkelig fagkompetanse i 
de fagene de skal undervise i, så vil rådmannen anbefale at det ikke brukes 
ressurser på lærerspesialistutdanningen.  
 
 
Fakta i saken: 
Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer 
læring for elevene. Kunnskapsdepartementet gjennomfører derfor en pilotering av 
nye faglige karriereveier for lærere i form av lærerspesialister. Målsettingen er å gi 
lærere nye utfordringer og profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i 
klasserommet. 

Formålet med funksjonen som lærerspesialist er todelt. 
1. Den skal bidra til at dyktige lærere opplever gode faglige utviklingsmuligheter 

og ønsker å fortsette å undervise. 
2. Den skal også bidra til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og 

utvikling av skolen som lærende organisasjon. 

Lærerspesialistutdanningen er for lærere som ønsker en faglig karrierevei som lærer. 
Målgruppen for utdanningen er lærere som har minst 60 studiepoeng og minst tre års 
undervisningspraksis i faget eller fagområdet lærerspesialistutdanningen retter seg 
mot. 

I forbindelse med videreutdanningssøknadene fra lærere for skoleåret 2019/2020 
kom det også inn 4 søknader fra lærere i Ås kommune om å bli lærerspesialist. 
Utdanningen er på 60 studiepoeng på masternivå, over en periode på to år. 

Høsten 2019 var det mulig å delta i lærerspesialistutdanning i følgende fag: 
 Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring, 1.-4. trinn  
 Lærerspesialistutdanning i kroppsøving, 8.-13. trinn   
 Lærerspesialistutdanning i kunst og håndverk, 1.-10. trinn   
 Lærerspesialistutdanning i matematikk, 1.-10. trinn   
 Lærerspesialistutdanning i matematikk, 1.-7. trinn   
 Lærerspesialistutdanning i matematikk, 5.-10. trinn   
 Lærerspesialistutdanning i matematikk, 8.-13. trinn   
 Lærerspesialistutdanning i norsk (med vekt på lesing og skriving), 1.-10. trinn   
 Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse, 1.-10. trinn   
 Lærerspesialistutdanning i spesialpedagogikk, 1.-13. trinn 
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Finansering av studiene 
Staten finansierer studieplassene og bidrar med økonomisk støtte til studentene etter 
modell av vikarordningen for norsk og engelsk i Kompetanse for kvalitet (60 prosent 
statlig finansiering, det vil si et statlig bidrag på 204 000 kroner per 30 studiepoeng, 
totalt 408.000 kroner for å bli lærerspesialist). En lærer som tar 30 studiepoeng i 
løpet av et studieår, skal frigjøres fra sine ordinære arbeidsoppgaver med 37,5 
prosent av full stilling. Det vil si at det skal skaffes vikar til disse timene, noe som kan 
være problematisk da det ikke er enkelt å finne godkjente lærere til deltidsstillinger 
eller å kombinere disse timene med andre lærerstillinger. Det vil si at elevene kan få 
ikke godkjente lærere når deres faste lærer skal ta videreutdanning.  

Kostnader til reise, opphold, læremidler og liknende skal skoleeier dekke. 

Hvilke lærere kvalifiserer til spesialistutdanningen? 

 Godkjent lærerutdanning. 

 Minst 60 stp. i spesialiseringsfaget/fagområdet, med noen unntak.  

 Minst tre års undervisningspraksis i faget/fagområdet som 
spesialistutdanningen retter seg mot. 

 
 
Videreutdanning av lærere 
Ås kommune hadde 29 søkere på videreutdanning for skoleåret 2019-2020. Innenfor 
Ås kommunes økonomiske ramme på 450.000,- per år til videreutdanning av lærere, 
ble 20 søknader godkjent av skoleeier, 9 ble avslått. Av de 20 søknadene ble 
ytterligere 1 søknad avslått av Utdanningsdirektoratet, grunnet oversøkning på 
studiet. Altså har Ås kommune inneværende år 19 lærere på videreutdanning. Disse 
19 får da kompetanse i ett fag. Flere av disse lærerne trenger videreutdanning i flere 
fag. 
Ås kommune gjennomfører jevnlig kompetansekartlegging på skolene, for oversikt 
over behovet for videreutdanning. Neste kompetansekartlegging gjennomføres 
høsten 2019. 
 
 
Vurdering: 
Våren 2019 ble alle søknadene i Ås kommune om å bli lærerspesialist avslått. I Ås 
kommune, som i de fleste andre kommuner, er det fremdeles mange lærere som 
mangler relevant fagkompetanse for å undervise i det faget han/hun underviser i. 
Fram til 1.8.2025 har de som før 1.1.2014 oppfylte regelen for tilsetting i 
undervisningsstilling, dispensasjon fra kravet om relevant fagkompetanse i det faget 
de underviser i. Skolene forsøker ved nyansettelser, og lykkes i stor grad, å få ansatt 
lærere som fyller fagkompetansekravene.  Nyutdannede lærere fyller de nye 
kompetansekravene til ansettelser.  
 
Litt avhengig av skolenes størrelse, så klarer skolene å ha mellom 1 og 4 lærere i 
videreutdanning samtidig. Lærerne søker enten på stipendordning (kr 116.000 per år 
som de får på toppen av lønnen) eller vikarordning som dekker 37,5% stilling. Det er 
avsatt kr 450.000 i Ås kommune til videreutdanning av lærere. Dette dekker opp 
kommunens utgifter til ca 20 lærere i videreutdanning.  
 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/vikarordning/
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Inntil alle lærere, som skal undervise etter 1.8.2025, har tilstrekkelig fagkompetanse i 
de fagene de skal undervise i, så vil rådmannen anbefale at videreutdannings-
midlene forbeholdes denne gruppen og at det ikke brukes ressurser på 
lærerspesialistutdanningen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Skal kommunen bruke ressurser på å utdanne lærerspesialister så må det settes av 
nye kommunale midler til dette, ca kr 102.000,- fordelt på 2 år (ifølge 
Utdanningsdirektoratets finansieringsmodell gjeldende for 2019). Deretter påløper 
det en kommunal andel av økt lønn for lærer med spesialistfunksjon i pilotperioden. 
Det er ikke avgjort hvor lenge pilotperioden skal vare. Kommunen kan søke om støtte 
til dette fra Utdanningsdirektoratet. Kommunen må da bidra med en egenandel på 
1/3 av kostnadene, dvs.18.000,- per år. På grunn av læreres 
kompetanselønnssystem vil enkelte i tillegg ha krav på høyere lønn grunnet økt 
kompetanse.  
 
Det er også en forutsetning at skolene klarer å ha enda flere i permisjon i deler av 
stillingen. En lærerspesialistutdanning tar 2 år. Kommunens økonomiske situasjon og 
skolenes kapasitet gjør at rådmannen ikke ser at det er midler til å utdanne 
lærerspesialister på toppen av videreutdanningen av lærere.  
 
Alternativer: 
Det avsettes kommunale midler til å utdanne noen lærerspesialister. En faglig 
vurdering må i så fall ligge til grunn ved valg av fag. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon og skolenes kapasitet til å ha 
flere i videreutdanning, så anbefaler rådmannen at Ås kommune ikke prioriterer 
utdanning av lærerspesialister. Dette vurderes imidlertid igjen når skolene i Ås har 
lærere med tilstrekkelig fagkompetanse.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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