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Høringsbrev - Nasjonale retningslinjer for 3-årig yrkesfaglærerutdanning 
(YFL) 
 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) ved Nasjonal fagstrategisk enhet for lærerutdanning 

(UHR-LU) sender med dette forslag til nasjonale retningslinjer for treårig 

yrkesfaglærerutdanning på høring. 

 

Det er lagt opp til kort høringsfrist i denne saken, kun 4 uker, og høringsfristen er satt til 

fredag 23. februar 2018. 

 

Høringssvar sendes UHR på e-post postmottak@uhr.no 

 

Svarene blir fortløpende lagt ut på høringens nettside:  

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/nasjonale_retningslinjer/nasjonale_retningslinjer_for_l

ererutdanningene/pagaende_horinger/horing-retningslinjer 

 

Nasjonalt råd for lærerutdanning (fra 1.1.2018 UHR-LU) har fra 2014 hatt ansvar for å 

revidere og utvikle nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene i Norge. Nasjonale 

retningslinjer skal gi forpliktende kvalitetsstandarder for god lærerutdanning og skal revideres 

i tråd med kunnskapsfeltets utvikling. Retningslinjene skal bidra til utvikling av 

lærerutdanningene som profesjonsutdanninger, til faglig utvikling innenfor 

lærerutdanningsfeltet og til styrking av kvalitet, helhet og sammenheng i lærerutdanningene. 

 

Premisser som ligger til grunn for arbeidet med nasjonale retningslinjer er å: 

• bidra til å bringe fagmiljøene sammen i en konstruktiv utvikling av utdanningene 

• gå ut over teksten i forskriften og presisere denne 

• gi rom for utdanningenes egenart og institusjonelle særpreg 

 

Til orientering:  

Fram til 2013 har de nasjonale retningslinjedokumentene for fem av lærerutdanningene hatt 

en innledende fellesdel. Da arbeidet med revisjon av retningslinjene startet i 2014 ble det 

bestemt å utsette en eventuell revisjon av denne fellesdelen. Under Lærerutdannings-

konferansen i april 2017 ble det klart at alle åtte programgruppene i retningslinjearbeidet så 

det positive i at man samarbeidet om en felles og profesjonsdefinerende tekst på 

retningslinjenivå for alle åtte lærerutdanningene. Et forslag til slik tekst ble utarbeidet av en 

arbeidsgruppe høsten 2017, og teksten sendes snart på høring. Fellesteksten skal, når endelig 

versjon er vedtatt av UHR-LU i oktober 2018, plasseres som et innledende kapittel i de da 

ferdig reviderte, nasjonale retningslinjedokumentene for alle åtte lærerutdanningene. 
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Om arbeidet med revisjon av de nasjonale retningslinjene for 3-årig 

yrkesfaglærerutdanning: 

Forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8–13 ble fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet i 2013. Som for de øvrige lærerutdanningene, fikk NRLU fra 2014 

ansvaret for at gjeldende versjon av nasjonale retningslinjer for 3-årig yrkesfaglærerutdanning 

skulle revideres i lys av forskriften fra 2013. Det ble oppnevnt en programgruppe som består 

av følgende medlemmer: Kurt Einar Stokke, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder), Klara 

Rokkones, NTNU, Clas Dale, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Liv 

Elisabeth Rygg, Høgskolen i Volda, Turid Kalleberg Mydland, Utdanningsforbundet, Olaug 

Bergset, KS og Siv Irene Dahl Eriksen, NSO. Sekretær for programgruppen har vært Morten 

Isnes, Høgskolen i Oslo og Akershus. 

 

Programgruppen etablerte også egne faggrupper for de to fagene profesjonsfaget (PF) og 

yrkesfaget (YF). Samlet sett har gruppen hatt representasjon fra begge institusjoner som tilbyr 

YFL på nasjonalt nivå NTNU og HiOA inklusive studentrepresentanter. 

 

I høringssvaret ønsker programgruppen spesielt tilbakemelding på følgende fem 

spørsmål: 

1. Utdanningen kvalifiserer til arbeid som lærer for trinn 8-13 i grunnutdanningen: 

Ivaretar retningslinjene hele dette løpet i sine beskrivelser, og især trinn 8-10? 

 

2. Er retningslinjene og læringsutbyttebeskrivelsene i tråd med forsknings- og 

utviklingsfronten på området/temaet yrkesfaglærerutdanning, og åpne nok til å gi 

rom for den dynamikken som er i dagens arbeidsliv? 

 

3. Er retningslinjene hensiktsmessig utformet og formulert for institusjonenes arbeid 

med utforming av undervisning, arbeidsformer, vurderings- og eksamensformer? 

 

4. Gir retningslinjene et grunnlag for utdanningsinstitusjonene til å utvikle en 

helhetlig lærerutdanning med utgangspunkt i en yrkesfaglærers oppgaver og 

funksjoner? 

 

5. Er det tematikk som er spesielt viktig for utviklingen av YFL, som mangler? 

 

 

For spørsmål vedrørende høringen, ta kontakt med uhr-lu-sekretariat@uhr.no 

 

Høringssvar sendes UHR på e-post postmottak@uhr.no 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

  

Svenning Bjørke Trine Grønn 

Leder av UHR-Lærerutdanning (UHR-LU) seniorrådgiver 

 

  
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR  

 

Vedlegg: 

Høringsversjon-Nasjonale retningslinjer YFL_jan 2018 
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