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Representantforslag om nasjonal satsing for flere lærere i skolen – Dok 8:14 S (2018-2019) 
 
Skolelederforbundet har valgt å kommentere direkte på forslagene som representantene Lysbakken 
og Fagerås kommer med. Vi har beholdt nummereringen fra dokumentet. Noen av punktene 
unnlater vi å kommentere, enten fordi vi har kommentert disse tidligere, fordi vi er enige i punktet, 
eller fordi vi kke har noen prinsippielle synspunkter i saken. 
 

1. Fjerning av firerkravet i matematikk for opptak til grunnskolelærerutdanningen.  
Skolelederforbundet mener det kan være fornuftig å fjerne eller senke kravet om karakteren 
fire for opptak til grunnskolelærerutdanningen. Vi er innforstått med at kompetanse i 
matematikk kan være nødvendig når man skal undervise i matematikk i grunnskolen. Men 
dersom så ikke skulle være tilfelle, mener vi at det ikke kan være avgjørende for å komme inn 
på lærerutdanningen. Det må være andre kriterier som er viktigere enn denne ene 
karakteren ved opptak til studiet, for eksempel skikkethet, (se punkt 2,) eller en vurdering av 
den helhetlige kompetansen ved å se på gjennomsnittskarakterer/studiepoeng. 

2. Vurdering av andre og mer egnede former for opptakskrav enn dagens opptakskrav til 
grunnskolelærerutdanningen.  
Skolelederforbundet har lenge ment at det må finnes andre måter å vurdere om personer 
har nødvendig kompetanse for å komme inn på grunnskolelærerutdanningen. I andre land 
kombineres karakterkrav med intervjuer og en form for skikkethetsvurdering. Det må være 
mulig å få til en tilsvarende ordning i Norge, med den hensikt å la de som er best motivert og 
best skikket komme inn på dette studiet. 

3. Endring av opplæringslova og friskolelova slik at det gjeninnføres et unntak fra 
kompetansekravet i undervisningsfag for allmennlærere som oppfylte kravene for å bli 
ansatt i undervisningsstilling, inkludert allmennlærere som har påbegynt utdanningen før 
1. januar 2014. 
Skolelederforbundet mener at det ikke er riktig å «avskilte» lærere som tidligere oppfylte 
kravene for å bli ansatt i en undervisningsstilling. Mange lærere har opparbeidet nødvendig 
realkompetanse for undervisning i fag de ikke nødvendigvis har formell kompetanse i. En slikt 
unntak som beskrives i forslaget vil anerkjenne disse lærernes mangeårige arbeid og 
kompetanse. 
Vi ser at selv om kommunene har fått god tid til å sørge for at lærerne får påkrevd 
kompetanse, vil mange små kommuner slite med å oppfylle kravene. Dette skyldes både den 
generelle lærermangelen, men også de utfordringene det vil være å fylle opp med kvalifiserte 
vikarer når mange er ute i videreutdanning. Vi er redd for at ordningen vil føre til enda større 
utfordringer med lærermangel, spesielt i små kommuner utenfor sentrale strøk. 

4. Forskriftsfeste den nasjonale veiledningsordningen for nyutdannede lærere.  
Skolelederforbundet har ikke tro på å forskriftsfeste noe som i utgangspunktet hører hjemme 
i et tariffspørsmål. Skoler og kommuner må ha mulighet til selv å velge lokale løsninger som 
tar utgangspunkt i de retningslinjer og prinsipper som er knyttet til denne ordningen. Men vi 
er enige at ordningen krever ressurser for å bli vellykket. Vi mener derfor at det vil være klokt 
å evaluere til ordningen i tråd med de avtaler som er inngått mellom partene i sektoren. 
Dersom det viser seg at ordningen ikke fungerer pga manglende ressurser, må ordningen tas 
opp til ny vurdering, og da kanskje med tanke på finansiering. 

5. En nasjonal rekrutteringskampanje og stimulering til lokalt rekrutteringsarbeid rettet mot 
lærerstudenter i siste del av utdanningen. 
Kommenteres ikke. 
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6. Forslag om å utvide stipendordningene og utvide området for nedskriving av studielån 
etter fullført lærerutdanning.  
Kommenteres ikke. 

7. Et kompetanseløft for ukvalifiserte som underviser i skolen.  
Skolelederforbundet mener at det allerede er hensiktsmessige ordninger som fungerer godt. 

8. Målrettede tiltak for å få tilbake reservestyrken av lærere som jobber utenfor skoleverket, 
blant annet ved å innføre en tillitsreform i skolen som sørger for at det totale omfanget av 
kartlegginger, målinger, rapportering og dokumentasjonskrav på nasjonalt og lokalt nivå 
reduseres, slik at lærernes tid til eleven og lærernes handlingsrom ivaretas.  
Skolelederforbundet har tidligere kommentert «tillitsreformen» og mener at tillit ikke kan 
vedtas. Overordnet del beskriver hvordan en ved den enkelte skole skal utvikle det 
profesjonelle læringsfellesskapet, og at dette må ledes. Tillit må derfor bygges gjennom 
tillitsskapende rammer og retning fra skolemyndighetene på nasjonalt og lokalt nivå, slik at 
skolelederne sammen med sine medarbeidere og elevene kan bygge en samarbeidende 
læringskultur.  
Når vi også vet at det er nedsatt et utvalg med et bredt mandat som skal se på tidstyvene i 
skolen, mener vi at det mest fornuftige vil være å vente på arbeidet i dette utvalget før man 
fjerner noen spesielle kartlegginger, målinger eller liknende.  
Mye av det som måles og rapporteres er viktig for å få en oversikt over elevenes sosiale og 
faglige utvikling eller for utviklingen i de ulike nivåene i sektoren.  
Når dette er sagt, mener også Skolelederforbundet at det er nødvendig å redusere unødig 
byråkrati slik at skoleledere og -eiere får nødvendig handlingsrom for å utføre den jobben de 
er satt til å gjøre nemlig lede og utvikle det profesjonelle fellesskapet. 

9. Overføring av forhandlingsansvaret for lærere fra kommune til stat. 
Dette er Skolelederforbundet uenige i. Vi ser ingen grunn til at kommunalt ansatte lærere 
skal behandles annerledes enn andre kommunalt ansatte.  

10. Oppfordring til partene til aktivt å ta i bruk handlingsrommet i avtaleverket om å heve 
lærernes lønnsnivå og i samarbeid med partene utforme en forpliktende tiltaksplan for hva 
staten kan bidra med.  
Skolelederforbundet ønsker en mer fleksibel lokal lønnsdannelse. Vi tror at dette vil heve 
lønnsnivået både til ledere og lærere i skolen. 

11.  Seniortiltak for at lærere skal kunne stå lenger i jobb. 
Skolelederforbundet er ikke uenig i dette, og viser til eksisterende avtaleverk.  

12.  Utviklingen og driften av desentralisert yrkesfaglærerutdanning. 
Kommenteres ikke. 

13.  En nasjonal norm for økt lærertetthet for videregående opplæring  
Skolederforbundet er skeptiske til alle former for statlige inngrep som reduserer skolers og 
kommuners handlingsrom med tanke på hvordan opplæringen skal organiseres. Det må være 
opp til skolene og eierne selv å avgjøre hvordan ressursene best kan utnyttes for å løse de 
oppgavene de er satt til å utføre. I laget rundt skolen og eleven trengs det mangfoldig 
kompetanse, kompetanse ut over det lærere besitter.  
De erfaringene vi har fra lærernorm i grunnskolen tilsier at andre nødvendige yrkesgrupper 
har måttet vike plass for at normen skal oppfylles. Dette mener vi er feil.  

 
 
 
Med vennlig hilsen/Best regards 
  
Trygve Beyer-Olsen 
Politisk rådgiver/Political adviser 
Tlf 916 47 911    


