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Utrede, vurdere og utarbeide forslag til
forskriftsendringer om fritak fra fag i videregående
for å sikre et ikke-diskriminerende regelverk
1. desember 2017 – oversende vurderinger og utkast til
høringsbrev til KD
1. februar 2018 – sende forslag til forskriftsendringer på
høring
15. juni 2018 – oversende oppsummering av høringen
og Udirs tilrådning til KD
Oppdraget skal gjennomføres innenfor eksisterende
budsjettramme.

Bakgrunn for oppdraget:
Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN) har desember 2016 uttalt at kravet om andre
fremmedspråk i studieforberedende utdanningsprogram i vgo virker diskriminerende for visse
elever med dysleksi. LDN fant at forskrift til opplæringsloven § 1-10 er i strid med
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5. LDNs uttalelse følger vedlagt oppdragsbrevet.
Departementet må følge opp uttalelsen fra LDN. På kort sikt er det etablert en fritaksordning
for vurdering for elever med dysleksi eller spesifikke språkvansker, ref.
saksbehandlingsinstruks fra 3. april 2017. Det har vært kontakt mellom Udir og KD om
behovet for å utrede endringer av forskriften.
I tillegg er det behov for å vurdere om forskriften til opplæringsloven skal endres for på en
mer varig måte å følge opp uttalelsen til nemnda. Det må sikres at regelverket og systemet
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ikke virker diskriminerende. Samtidig ønsker vi å gi skoler og skoleeiere beskjed om at elever
med funksjonsnedsettelser først og fremst gjennom støtte og tilrettelegging skal nå sine mål
og sitt potensiale.

Beskrivelse av oppdraget:
Utdanningsdirektoratet bes om å utføre følgende:
1) Utrede hvilke forskriftsendringer som best følger opp uttalelsen fra LDN og siker at krav til
bestemte fag i videregående opplæring ikke virker diskriminerende.
2) Forelegge vurderinger og utkast til høringsbrev for departementet. (frist 1.12.2017)
3) Sende forslag til forskriftsendring på høring. (frist 1.2.2018)
4) Oppsummere høringen og gi en tilrådning til departementet. (frist 15.6.2018)

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres:
Utredningen skal ha et videre perspektiv enn bare andre fremmedspråk og elever med
dysleksi. Også andre fag og andre målgrupper der krav til bestemte fag kan virke
diskriminerende skal tas med i vurderingen. Det er samtidig et viktig hensyn at skoleeiers plikt
til å tilpasse opplæringen og sikre individuell tilrettelegging for elever med
funksjonsnedsettelser ikke undergraves.
Direktoratet skal trekke inn relevante fagmiljøer og brukere i arbeidet med oppdraget.
Arbeidet bør også bygge på nasjonal og internasjonal forskning og erfaringer med tilsvarende
ordninger i andre land.
Utredningsarbeidet må dessuten ses i sammenheng med arbeidet med fagfornyelsen og andre
relevante endringsprosesser i videregående opplæring.
Departementet tar sikte på at ev. forskriftsendringer kan tre i kraft 1. august 2018, men imøteser
Udirs vurdering av ikrafttredelsestidspunkt som en del av utredningen.
Departementet ber om at det utarbeides en overordnet framdriftsplan med milepæler innen 1.
juli 2017. Framdriftsplanen må inneholde møtepunkter med departementet.
Oppdragsbrev 13-17 skal gjennomføres innenfor eksisterende budsjettramme.
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