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Innplassering i kategori for femårig integrert lærerutdanning og
videreutdanningsemner tilknyttet integrert lærerutdanning

I behandlingen av statsbudsjettet for 2011 ble det besluttet at de nye
grunnskolelærerutdanningene fra 2011 skulle innplasseres i kategori D i
finansieringssystemet, jf. Innst. 12 S (2010-2011) og Prop. 1 S (2010-2011). Dette
gjennomføres med økning av langsiktig og strategisk bevilgning over en fireårsperiode, og
med uttelling i kategori D når de aktuelle studiepoengene avlegges, normalt to år senere.

For den 5-årige integrerte læreutdanningen har Kunnskapsdepartementet tildeltnye
studieplasser i 2009 og 2011 i kategori D i langsiktig og strategisk bevilgning, og med
uttelling i kategori D i utdanningsinsentivet to år senere.

Departementet vil i forbindelse med budsjettet for 2013 endre innplassering for
eksisterende studietilbud i 5-årig integrert lærerutdanning slik at alle institusjoner med
slike tilbud får uttelling for avlagte studiepoeng i kategori D. Endringen for eksisterende
studieplasser vil kun gi økt uttelling for avlagte studiepoeng i utdanningsinsentivet, det
legges ikke opp til endring i finansiering av den langsiktige og strategiske bevilgningen.

Det vises videre til Stortingets behandling av St. meld. nr. 44 (2008-2009)Utdanningslinja,
jf. Innst. 192 S. (2009-2010), og vedtak om at studiepoeng avlagt på videreutdanninger skal
rapporteres i samme kategori som filsvarende grunnutdanning.

Departementet ber om at institusjonen melder inn eventuelle
videreutdanningsprogrammer som oppfyller følgende kriterier:
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1.Videreutdanning for lærere som tilbys kandidater med lærerutdanninger innplassert
i kategori D (grunnskolelærerutdanninger, tidligere allmenlærerutdanning,
integrert 5-årig lærerutdanning, PPU, faglærerutdanninger i formgiving, kunst,
håndverk ved Hi0A/HiT)

Videreutdanningen må omfatte didaktikk og praksis. Det er med andre ord ikke
tilstrekkelig at et studieprogram/emne tas av lærere for å være omfattet av
kategorihevingen.

Førskolelærerutdanning, andre faglærerutdanninger og yrkesfaglærerutdanning
videreføres i kategori E. Følgelig er videreutdanningsprogrammer knyttet til disse
utdanningene ikke omfattet av hevingen og skal ikke meldes inn.

Departementet understreker at programmer må oppfylle alle kriteriene for å bli hevet til
kategori D.

Institusjonene trenger ikke å melde inn programmer/emner som allerede er innplassert i
kategori D, eller som er meldt inn direkte til DBH i forbindelse med prosessen for VU-
emner tilknyttet grunnskolelærerutdanningene, jf. brev sendt til GLU-tilbydere datert 7.
desember 2011.

Programmer/enkeltstående emner meldes inn direkte til departementet i eget brev eller
per e-post til tnk@kd.dep.no. Det er viktig at oversikten inneholder program/emnekode
og programnavn slik dette fremgår i DBH, samt en kort beskrivelse som tar utgangspunkt
i kriteriene ovenfor.

Frist for å rapportere settes til 20. februar 2012.
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