
Lærerløftet starter nå  

- blir Nordtrønderske kommuner med? 

 

Aldri før har Staten gitt tilbud om videreutdanning til så mange lærere. 
  
Vi har et felles ønske om at skolen skal være et sted der elevene skal trives og lære godt. Da 

trenger vi lærere som kan sine fag og som vet hvordan de skal formidle dem. Dette mener vi er 

nøkkelen til at elevene skal lære mer. 1. februar åpnet søkersystemet til videreutdanning for 

skoleåret 2014/2015 gjennom Kompetanse for kvalitet. Med det er tidenes satsing på 

videreutdanning i gang.  

 

Videreutdanningen er regjeringens aller viktigste bidrag til å gjøre gode lærere enda bedre. 

Gjennom Kompetanse for kvalitet står vi som parter sammen for at statens videreutdanningstilbud 

skal være relevant og treffe flest mulig lærere, skoleledere og rektorer.  

 

I år er det større muligheter enn noen gang til å bli med.  

 

For det første økes antall plasser betydelig. Økningen gjelder først og fremst fagene matematikk 

og naturfag, i tillegg til et nytt tilbud om regning som grunnleggende ferdighet.  

Videre dekkes en større andel av kommunenes kostnader til vikarer i vikarordningen. Grunnsatsen 

øker, og statens andel av vikarutgiftene økes fra 50 til 60 prosent. I matematikk og naturfag 

dekkes 75 prosent, det vil si alle kommunens vikarkostnader. Lærerne bidrar med 25 prosent 

gjennom egen arbeidsinnsats.  

 

For å sikre bedre fleksibilitet og redusere behovet for vikarer, er det innført en ny stipendordning. 

Denne kan lærere søke som alternativ til vikarordningen.  Her prioriteres fortrinnsvis matematikk 

og naturfag. I år kan 450 lærere få 100 000 kr i stipend for å ta 30 studiepoeng i de prioriterte 

fagene. Ordningen gir lærerne større muligheter til selv å bestemme hvordan de ønsker å bruke 

midlene, enten til frikjøp eller som ekstra lønn. Skoleeier skal godkjenne søknader og prioritere ut 

fra lokale behov. 

 

Informasjon om tilbudene og søkersystemet finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside. 

Skolene skal også ha fått et eget magasin med studiekatalogen. Søknadsfristen for lærerne er 15. 

mars, og innen 15. april skal skoleeierne ha godkjent søknadene.  

 

I fjor fikk 1850 lærere på landsplan innvilget søknad om videreutdanning. I år er antallet plasser 

økt til 2600. I tillegg kommer de 450 stipendene. Nord-Trøndelag hadde 60 lærere på 

videreutdanning gjennom den statlige ordningen i 2013. Vi håper tallet blir langt høyere i 2014! 

Vi ønsker at dette skal bidra til å gi lærerne flere muligheter, elevene bedre undervisning og 

skoleledere og skoleeiere mulighet til å tenke helhetlig om kompetanseutvikling. Bli med på 

lærerløftet i Nord-Trøndelag! 

  

 

 


