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Høring av forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen
som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny g enerell del av læreplanverket
for grunnopplæringen på høring.

Ny g enerell del og fornyelse av læreplanverket

Fagfornyelsen
Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal
fornyes i årene som kommer, jf. Meld. St. 28 (201 5 - 2016) Fag – Fordypning – Forståelse.
En fornyelse av Kunnskapsløftet og Strategi for fagfornyelsen . Fagfornyelsen skal gi gode
skolefag med relevant innhold, og progresjonen i opplæringsløpet og sammenhengen
mellom fag skal forbedres. For å legge bedre til rette for at elevene kan fordype seg og
få en god forståelse av det de lærer, skal prioriteringen i fagene bli tydeligere. Som et
ledd i denne fornyelsen skal en ny generell del utvi kles. Den skal erstatte dagens
Generell del, Prinsip per for opplæringen og Prinsipper for opplæringen – samisk .

Meld. St. 28 (201 5 - 2016) ble behandlet i Stortinget 1 1 . oktober 201 6 og Stortinget ga sin
tilslutning til innholdet i meldingen, jf. Innst. 1 9 S (201 6 – 2017). Stortinget understreket
at fornyelsen av læreplanens generelle del og fagfornyelsen skal sikre et verdiløft i
skolen gjennom bedre å innlemme verdiene i formålsparagrafen i opplæringen .

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-fagfornyelsen/id2537794/


Side 2

Ny g enerell del
Den nye generelle delen skal, når den er fastsatt, i første omgang gi føringer for
utviklingen av læreplaner for fag. Den nye generelle delen og fornyede læreplaner for
fag skal sammen utgjøre et fornyet læreplanverk som skal bidra til verdiløft et i skolen .
Endringene skal også samlet sett bidra til en bedre sammenheng i læreplanverket for
grunnopplæringen.

Nærmere om forslaget til ny g enerell del av læreplanverket
Ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble Generell del av læreplanverket for
grunnopplær ingen fra 1993 beholdt, blant annet fordi formålsparagrafen i
opplæringsloven ikke var endret. I 2008 fikk opplæringsloven ny formålsparagraf.

Rammene for fornying av Generell del er beskrevet i kapittel 3 i Meld. St. 28 (2015 -
2016). Dokumentet skal utdype verdigrunnlaget i formålsparagrafen og løfte fram
opplæringens brede lærings - og kunnskapssyn. Det skal, som i dag, ha status som
forskrift til opplæringsloven sammen med resten av læreplanverket.

Den nye generelle delen skal beskrive det forpliktende grunnsynet som skal prege og
støtte pedagogisk praksis i skolen. Alle som arbeider i opplæringen, skal la dette
grunnsynet prege planlegging, gjennomføring og videreutvikling av all opplæring fra
grunnskole t il videregående opplæring. Dokumentet skal gi føringer for opplæring i fag
og prinsipper for skolens praksis , og skal tydeliggjøre opplæringens ansvar for danning
og utvikling av elevenes helhetlige kompetanse.

Departementet foreslår at dokumentet skal he te Overordnet del – verdier og prinsipper .

Den nye delen av læreplanverket skal være felles for norsk grunnopplæring og for
samisk grunnopplæring.

Dokumentet skal også gjelde for skoler godkjent etter lov om frittstående skoler
(friskoler). Friskoler s om har fått godkjent en egen tilsvarende del der skolens
verdigrunnlag beskrives , er unntatt.

Høringen
Kunnskapsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av
utkastet som høres , herunder forslaget til navn på dokumentet.

Gjelden de Generell del er lik for den norske og den samiske skolen, mens den samiske
skolen i dag har egne Prinsipper for opplæringen. For øvrig har den samiske skolen et
parallelt læreplanverk. Sametinget ber derfor om høringsinstansenes syn på hvorvidt
forslag til den overordnede delen i tilstrekkelig grad synliggjør samiske elevers
urfolk s rettigheter, og om dokumentet er et godt grunnlag for opplæring i samisk skole
og for samiske elever i ordinær norsk skole. Utkastet som sendes på høring, oversettes
til nordsamisk og vil bli publisert på regjeringen.no så snart det er klart.
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Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringen til underliggende
etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner o.l. Alle som ønsker det , er velkomne til å
sende inn hø ringsuttalelse. Vi gjør oppmerksom på at alle skoler har fått tilsendt
høringen. Det anmodes om at kommunene og fylkeskommunene koordinerer
eventuelle innspill fra sine skoler i en felles høringsuttalelse. Departementet vil
understreke at også andre enn de m som står på listen over høringsinstanser, er
velkomne til å uttale seg i høringen.

Høringsfrist er 12. juni 2017 . Av hensyn til framdriften ber vi om at høringsfristen
overholdes.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen. n o Vi ber om at høringsuttalelser
sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på:
www.regjeringen.no/id2542076 . Høri ngsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven.

Det blir arrangert fem høringskonferanser våren 2017.

Med hilsen

Johan Raaum (e.f.)
ekspedisjonssjef

Borghild Lindhjem - Godal
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

http://www.regjeringen.no/
http://www.regjeringen.no/id2542076
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