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Høring Stoltenbergutvalgets NOU 2019:3
NOU 2019:3 Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og
utdanningsløp ble overlevert av utvalgsleder Camilla Stoltenberg til
Kunnskapsdepartementet den 4. februar 2019. Kunnskapsdepartementet sender med dette
utredningen på høring.
Bakgrunn
Det overordnede formålet med utvalgets arbeid skal være å bygge et nyansert og
balansert kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår.
Utvalgets arbeid skal gi lokale og nasjonale myndigheter et bedre grunnlag for å velge de
mest effektive virkemidler og tiltak for å motvirke uheldige kjønnsforskjeller i
skoleprestasjoner.
Om rapporten
Ekspertutvalget har hatt en bred gjennomgang av kjønnsforskjeller i hele utdanningsløpet.
Utredningen inneholder et kunnskapsgrunnlag som redegjør for mulige årsaker til
kjønnsforskjeller, og forslag til tiltak for å motvirke disse. Utvalget peker særlig på at flere
faktorer på individnivå kan bidra til elevens skoleprestasjoner. Samtidig mangler kunnskap
om hvordan kjønnsforskjeller på individnivå henger sammen med kjønnsforskjeller på
systemnivå. De overordnede målene for utvalgets forslag til tiltak er likevel å redusere
kjønnsforskjellene gjennom å bidra til en bedre barnehage, skole og utdanning for alle.
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Høringsprosessen
Kunnskapsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av forslagene i
ekspertutvalgets NOU 2019:3 Nye sjanser – bedre læring.
Kunnskapsdepartementet vil gjerne ha innspill til om kunnskapsgrunnlaget og forslagene til
løsninger og tiltak oppleves dekkende for både barnehage, grunnskole, videregående
opplæring og høyere utdanning. Departementet er også kjent med at flere kommuner/skoler
har satt i gang tiltak som har hatt god virkning på å redusere kjønnsforskjeller i
skoleprestasjoner og utdanningsløpet. Vi ber derfor om at dere beskriver slike tiltak og gjerne
legger med lenker til resultater eller ressurser som kan være interessante å dele med andre.
Det vil også være mulig å foreslå alternative forslag til tema eller tiltak.
Høringsfristen er fredag 3. mai 2019. Av hensyn til fremdriften ber vi om at høringsfristen
overholdes. Vi oppfordrer til å sende inn høringssvar så snart som mulig, slik at vi kan
begynne oppsummeringen av uttalelsene. Høringsuttalelser er offentlige etter
offentlighetsloven og blir publisert.
Høringsuttalelsene må avgis digitalt på følgende nettside:
https://hoering.udir.no/Hoering/v2/325
Vi ber høringsinstansene vurdere behovet for å videresende høringen til underliggende
etater/ virksomheter, medlemsorganisasjoner o.l. Alle som ønsker det er velkomne til å
sende inn høringsuttalelse. Vi ber kommuner, fylkeskommuner og større private
barnehageeiere om å koordinere eventuelle innspill fra sine barnehager og skoler i felles
høringsuttalelse. På samme måte ber vi universitet og høgskoler om å koordinere eventuelle
innspill fra ulike fakulteter og fagmiljøer.
Vi takker på forhånd for alle innspill som gis i høringen.
Med vennlig hilsen

Ann Helen Elgsæther (e.f.)
avdelingsdirektør
Hans Christian Heiervang
seniorrådgiver
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