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Rådets mandat 
Dette er et dokument som rådet har vedtatt, men som stadig vil tas opp til diskusjon for eventuelle 

endringer i tråd med rådets mandat og endringer i (sosiale) mediers kommunikasjonsform og 

struktur.  

Formål 
Lærerprofesjonens etiske råd skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste 

for barn, unge og voksne. Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform. Rådet 

skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om lærerprofesjonens etiske ansvar og verdier, i samfunnet, 

i profesjonen og i lærerutdanningene. Rådet skal løfte fram profesjonsetiske utfordringer i faglige, 

pedagogiske og politiske sammenhenger der det er relevant for profesjonen. Rådet skal uttale seg 

fritt og være et rådgivende organ for profesjonen i prinsipielle etiske spørsmål. Rådet skal bidra til 

debatt, og øke forståelsen for profesjonens unike bidrag i samfunnet. 

 

Oppgaver 
Lærerprofesjonens etiske råd skal løfte profesjonsetiske spørsmål av prinsipiell karakter inn i 

profesjonen og i samfunnsdebatten, ved for eksempel å: 

 løfte fram og uttale seg om spørsmål fra profesjonen som er av prinsipiell karakter  

 på selvstendig grunnlag uttale seg om profesjonsetiske spørsmål i utdanningssektoren 

 skrive kronikker, artikler og holde foredrag, og foreslå relevante forskningsbaserte artikler til 

utdanningsforskning.no (Utdanningsforbundets forskningsformidling på nett) 

 være en ressurs i lærerutdanningenes arbeid med profesjonsetikk 

 gi råd til Utdanningsforbundet om innhold til kurs for medlemmer og tillitsvalgte 

 gi Utdanningsforbundet forslag til revideringer i Lærerprofesjonens etiske plattform 

 

 

Formålet med kommunikasjonsstrategien 
For å oppfylle dette mandatet vil rådet bruke dette dokumentet som et strategisk virkemiddel for å 

nå Lærerprofesjonens etiske råds mål på kort og lang sikt. Kommunikasjonsstrategien er et 

overordnet dokument som gir føringer og tydeliggjør ansvar og roller knyttet til rådets arbeid og 

rådets interne og eksterne kommunikasjon i perioden 2016-2019.  

 Rådets mandat og Lærerprofesjonens etiske plattform skal ligge til grunn for all 

kommunikasjon internt og eksternt. 

 Kommunikasjonsstrategien gjelder for alle medlemmene i rådet og er førende for all 

kommunikasjon innad og utad.  

 Kommunikasjonsarbeidet i rådet skal være tydelig, målrettet og prosessorientert. 

  Det skal være rom for mangfold og diskusjon.  

 Rådet har en egen logo som skal benyttes når rådet uttaler seg, slik at rådets uttalelser og 

presentasjoner skal ha en felles, gjenkjennelig profil. 
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Hvordan kommuniserer rådet og rådsmedlemmene  
 

Følgende føringer ligger til grunn for offentlige uttalelser fra rådet og rådsmedlemmene: 

 Rådet uttaler seg hovedsakelig i saker av prinsipiell karakter og som kan ha generell interesse 

i profesjonen og/eller samfunnet.  

 Rådet legger vekt på å respektere opphavsrettigheter og den enkeltes personvern samt 

unngå krenkelser av privatlivets fred. 

 Når en uttalelse er underskrevet med «Lærerprofesjonens etiske råd» og logo er benyttet, 

har teksten/presentasjonen vært behandlet av rådet som helhet. Slike tekster vil også være 

signert av leder og/eller nestleder i rådet. 

 Når en tekst/presentasjon er underskrevet med «På vegne av Lærerprofesjonens etiske råd» 

samt rådsmedlemmers fulle navn har rådet delegert ansvar for uttalelsen til aktuelle 

rådsmedlemmer. Dette skal være avtalt med leder/nestleder på forhånd. 

 Når en tekst/presentasjon er undertegnet med rådsmedlems navn, tittel og «Medlem av 

lærerprofesjonens etiske råd» uttaler vedkommende seg på selvstendig grunnlag. Her bør 

det foretas en skjønnsmessig vurdering om teksten skal forelegges leder/nestleder på 

forhånd. 

 

Eksterne kommunikasjonskanaler  
Lokalpresse, fagpresse og rikspresse, samt sosiale medier. Uavhengig av kanal skal kommunikasjonen 

være kunnskapsbasert, nyansert, brukervennlig, ha gjenkjennelig profil og et godt språk.  

 

Nettsider 

En nettside er vår viktigste og prioriterte eksterne kanal. Den skal være oppdatert, brukervennlig og 

gi lett tilgang til informasjon og innmelding av saker: http://www.laereretikk.no/ 

 

Henvendelser til rådet 
Rådet ønsker at saker som meldes inn i hovedsak skal meldes via rådets nettside. Saker av generell 

og prinsipiell karakter behandles på førstkommende rådsmøte. Leder og nestleder sorterer og svarer 

på henvendelsene. Henvendelser som ikke blir behandlet av rådet får svar fra leder/nestleder med 

en kort begrunnelse samt anbefaling om eventuelt alternative instanser som kan se på saken, for 

eksempel fagforening eller avdeling for helse, miljø og sikkerhet. Når media tar kontakt med rådet, 

henvises de til leder og/eller nestleder. 

 

 

http://www.laereretikk.no/
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Sosiale medier 
Rådet har en Facbookside som oppdateres jevnlig. Alle rådsmedlemmene kan være administratorer 

(minimum 3 administratorer). På Facebooksiden kan det linkes opp saker som rådets medlemmer, og 

andre, formidler eller debatterer i andre (sosiale) medier så lenge de kan knyttes til rådets mandat. 

Rådet kan i fellesskap bestemme å starte debatter på Facebooksiden. Følgere av siden kan også 

starte debatter, men administrator vil fjerne upassende innlegg og tråder. Hvis enkeltmedlemmer i 

rådet deltar i debatter med flere innlegg på andre sosiale kanaler må debatten følges i det 

opprinnelige mediet. Rådet deler ikke tråder med mange innlegg fra andre sosiale medier. Dette for å 

unngå eventuell upassende eller irrelevant kommunikasjon. Rådet vurderer fortløpende hvorvidt det 

skal delta på andre sosiale medier enn Facebook.  

 

Intern kommunikasjon i rådet 

 Rådet møtes fire ganger årlig. Alle varamedlemmer møter på ca. annethvert møte. 

 Kommunikasjonen i møtene skal være preget av gjensidig respekt og åpenhet, samtidig som 

det skal være rom for saklig og faglig uenighet.  

 Rådets medlemmer deltar aktivt i debatter, både i møter og på e-post. 

 Rådets medlemmer overholder avtaler og frister. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


