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Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og NLA om praksis for 

lærerskolestudenter - spørsmål om redegjørelse 

  
Utdanningsetaten (UDE) viser til brev fra likestillings- og diskrimineringsombudet datert 20.04.2021. 

 

Osloskolen skal være kjennetegnet av mangfold og inkludering, både for de ansatte og elevene.  

Osloskolen har mange lærere, skoleledere og andre medarbeidere med ulik religiøs tilknytning. UDE ser 

dette mangfoldet som en styrke. Arbeidssøkere til, eller ansatte i Osloskolen skal selvfølgelig ikke 

diskrimineres på bakgrunn av verdisyn eller religion. 

  

For å kunne redegjøre i denne saken mener UDE det er sentralt å beskrive bakgrunnen for hvordan 

lærerutdanningene får rekruttert praksisskoler. I Oslo er det mange lærerutdanninger som holder til og 

som ønsker praksis hos skolene i byen. UDE er i jevnlig dialog og samarbeid gjennom ulike innganger 

med blant annet NMBU, UiO, OsloMet og NLA. Med OsloMet og NLA har også UDE inngått 

intensjonsavtaler om utvikling av kvalitet i praksis og på campus. Likestillings- og 

diskrimineringsombudet har tidligere fått oversendt intensjonsavtalen mellom UDE og NLA.  

 

Et av motivene for samarbeider mellom UDE og lærerutdanningene er selvfølgelig at vi ønsker å 

rekruttere så mange av studentene til lærerjobber i Osloskolen. Dette er også et sentralt incitament for 

dialogen mellom UDE og NLA, trolig for begge parter.  

 

For å rekruttere praksisskoler tar lærerutdanningene direkte kontakt med aktuelle skoler i Oslo, og 

skolene står fritt til å velge hvilke lærerutdanninger de takker ja til å ta imot studenter fra. Så vidt UDE er 

kjent med er dette også tilfelle i resten av landet. Skolen og lærerutdanningen inngår deretter en 

samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen tar utgangspunkt i standardavtaler som lærerutdanningene 

utarbeider for sin lærerutdanning. Avtalen er gjensidig oppsigbar fordi det kan være flere faktorer som 

gjør at skolen ikke har kapasitet til å videreføre avtalen, og fordi lærerutdanningene kan ha behov for å si 

opp eller bero skoler som ikke kan levere på de faglige rammebetingelsene lærerutdanningene ønsker.  

 

For lærerutdanningene avhenger aktualitet av hvilken type lærerutdanning de tilbyr, og hvilke trinn og 

fag det er behov for at lærerstudentene får praksis i. For skolen avhenger det også av at de har lærere 

som ønsker å være praksislærere. I rekruttering av praksisskolene vil altså praksislærers ønske, 

kompetanse og trinn de underviser på være avgjørende. At praksislærere kan bruke argumentasjon 
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knyttet til religiøst grunnlag og NLAs verdisyn kan stemme. Praksislærer står likevel fritt til å ta dette 

valget, ingen kan pålegges å være praksislærere.  

 

Slik UDE kjenner situasjonen er grunnen til at skoler har sagt opp avtaleforholdet til NLA er at rektor ikke 

klarer å få rekruttert lærere ved sin skole til denne oppgaven knyttet til NLA. UDE er ikke kjent med at 

det er rektorer som har sagt opp avtalen når skolen har lærere som ønsker å være praksislærere for 

NLA.  

 

UDE har hatt jevnlig dialog med NLA knyttet til saken. Likestillings- og diskrimineringsombudet spør om 

det har vært formuleringer i samarbeidsavtalen mellom NLA og skolen som har vært utfordrende. En av 

rektorene på skolene som har valgt å trekke seg på grunn av utfordringer med å rekruttere lærere tok 

blant annet tatt initiativ til å endre en ordlyd i avtalen. Dette skjedde i dialog med NLA februar d.å.  

 

Etter dette er setningen om felles identitet som lærerutdannere tatt ut av avtalen. Både NLA og UDE 

støtter denne endringen. Det har likevel ikke bidratt til at skolene gir tilbakemelding om at de klarer å 

rekruttere lærer, slik at de kan videreføre avtalen de hadde med NLA.  

 

UDE ønsker å synliggjøre ovenfor alle skolene i Oslo at vi vektlegger samarbeidet med NLA som 

verdifullt. Det er likevel problematisk å fremheve samarbeidet med en enkelt lærerutdanning ovenfor 

skolene, fordi andre lærerutdanninger også ønsker seg mer innpass hos skolene og har også behov for 

å rekruttere flere skoler og praksislærere.  

 

UDE vil derfor gjøre en henvendelse til alle skolene og synliggjøre behovet NMBU, UiO, OsloMet og 

NLA har for utplassering av studenter i praksis. UDE mener at dette vil gi en videre signaleffekt om at 

alle lærerutdanningene er viktige for Osloskolen, og sentrale for videre rekruttering av lærere.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Brynhild Farbrot Line Andreassen 

divisjonsdirektør avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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