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LEDER
Ledere i skole og barnehage 
– den glemte gruppen? 

Skolelederforbundet har som målsetting å bidra til at ledere i skole 
og barnehage får gode vilkår for å utøve ledelse, slik at de kan bidra 
best mulig til å løse det brede samfunnsoppdraget. Vi ønsker å styrke 
ledernes evne til å bygge godt ledede organisasjoner som legger til 
rette for sterke lærende organisasjoner med fokus på dannelse og 
utdann else av barn, unge og voksne.

Det er i hverdagen en bygger et grunnlag for å håndtere kriser - et 
meget aktuelt mantra som dere har trukket veksler på i den unormale 
tid vi nå har stått midt oppe i. Det unormale er blitt den nye normalen, 
hvor opplæringen balanseres mellom fjernundervisning, skole på 
skolen og uteskole. 

Ledere i skole og barnehage har vist organisasjons - og ledelseskraft 
for å tilpasse seg «den nye normalen». Godt tillitsbasert lederskap er 
nøkkelen og den gjør det mulig å finne løsninger på selv de mest 
krevende problemstillinger. Krevende organisering løses gjennom godt 
samarbeid og fleksible løsninger.

Gode ledere bidrar til helhet, struktur og sammenheng i organisa-
sjonen. Det betyr at de ulike aspektene ved organisasjonen sees i 
sammen heng, og at de ulike aktørene samarbeider. Vårt mål er å bidra 
til at ledere i oppvekstsektoren får gode lønns- og arbeidsvilkår slik 
at de kan lede og bidra til å løse sektorens store og viktige samfunns-
oppdrag. For oss er det derfor svært viktig at de politiske partiene tydelig 
aner kjenner ledelse som viktig både i skole og barnehage. 

Skolelederforbundet er opptatt av og mener at profesjonsfelleskapet 
består av alle ansatte i skole og barnehage. Lederne har ansvaret for 
å etablere et godt samarbeid med flere aktører og yrkesgrupper for å 
skape et godt lag rundt barn og elever. Kompetanse ut over det lærerne 
besitter, er helt avgjørende og nødvendig for å sikre utvikling og hel-
hetlig tilnærming til barn og unges opplæring.
For å kunne utøve lederrollen på en god måte, trenger ledere støtte og 
oppfølging fra skole- og barnehageeier, støtte både til drift og drifts-
opp gaver, og til å utøve godt pedagogisk lederskap. Dessverre opplever 
vi litt for ofte at lederne og jobben de gjør utelates når skole og barne-
hage omtales i det offentlige rom. Dette er noe vi særlig la merke til 
under koronakrisens innledende faser. 

Lønnsforhandlingene er som følge av koronakrisen utsatt til høsten, 
og vi har vel alle sett den varslede utvikling som skisseres, et nøkternt 
oppgjør! Det fratar oss allikevel ikke kravet om at lønnsutviklingen for 
den enkelte leder skal stå i relasjon til de oppgaver og det ansvar vi 
som ledere har. Det er ikke bare et mantra som vi er opptatt av men 
faktisk en tydelig realitet. Vi ser at det for flere og flere ledere er svært 
liten avstand i lønn mellom leder og ledet. I noen tilfeller tjener fak-
tisk ansatte mer enn sin nærmeste leder. Vi ser at flere oppgaver stadig 
legges på ledernes skuldre uten at nødvendigvis lønnen øker.  Det er 
heller ikke vanlig at ledere avlastes eller at meransvaret kompenseres 
på annen måte. En betydelig andel skoleledere ga tilbakemeldinger i 

vår undersøkelse gjennomført av Fafo om at arbeidspresset er for stort. 
I samme undersøkelse utrykte flere ledere at de heller ikke så for seg 
å forbli i sine stillinger. I sum vil det kunne medføre utfordringer både 
når det gjelder å rekruttere og beholde gode ledere.

Viktige tiltak for å beholde og rekruttere vil derfor være å gi ledere 
muligheter til å utvikle seg gjennom etter- og videreutdanning og 
gjenn om gode livsfase- og permisjonsordninger. Dette er skole- og 
barnehageeieres ansvar. Men skal det gis nok gjennomslag lokalt må 
politikere på nasjonalt nivå sette lederne på dagsorden. God ledelse er 
det viktigste elementet for å bygge opp barnehager og skoler til beste 
for barn og unges faglige og sosiale utvikling. Våre undersøkelser viser 
at vi vil ha færre gode ledere i fremtiden dersom deres lønns- og 
arbeids vilkår ikke bedres.

Vi er som forbund opptatt av at skoleledere skal ha et handlingsrom 
for å utføre sine oppgaver, men det må følge ressurser for å løse disse!  
Arbeidet med å bygge et godt lærende fellesskap er ikke mulig uten god 
ledelse og et godt organisert lag rundt opplæringen. Dette fordrer gode 
ledere som sammen med alle medarbeidere, på en tillitvekkende måte, 
løser oppgavene organisasjonen står overfor.
Skolelederforbundet vil gjennom en kunnskapsbasert tilnærming til 
ledelse i skole og barnehage fortsette sitt arbeid for at ledelse må få 
sin annerkjennelse. En annerkjennelse av ledelse og ledere handler 
ikke bare om hyggelig omtale men også i tydelige tiltak som bidrar til å 
rekruttere og beholde gode ledere. Korona krisen har vist at uten gode 
ledere hadde ikke det vært mulig å 
løse oppgaven som myndighetene 
ga oss, nå bør myndighetene 
også gi oss signalet om at de 
anerkjenner ledelse gjennom 
konkrete hand linger rettet 
mot ledere!

Jeg takker dere alle for deres 
innsats i dette krevende 
foråret og ønsker dere alle en 
velfortjent ferie!

 

Stig Johannessen
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Ledergruppen ved Trosterud skole består av 
(f.v) Bjørn Tore Nilsen, Henriette Randsborg, 
Astrid Marie Johnsruud og Heidi Byom Nilssen.
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Skoleledelse 
i koronatider
Som leder for over 90 ansatte og 430 elever er Henriette 
Randsborg og resten av ledergruppen ved Trosterud skole vant 
til å takle store og små utfordringer. Men hvordan har det vært å 
være skoleledere under koronakrisen – og hva gjør de annerledes 
når neste smittebølge kommer? 

TEKST OG FOTO: OLE ALVIK
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Klokken 18.00 på torsdag den 12. mars ble 
samtlige skoler og barnehager i Norge stengt. 
Ingen visste med sikkerhet hvordan korona-
situasjonen ville påvirke samfunnet, hvor 
mange som ville bli smittet eller hvor lang-
varig denne uvante unntakstilstanden ville 
bli. Katastrofemeldingene var mange, korona-
kunnskapen lav og butikkene ble tømt for 
toalettpapir, gjær og settepoteter. 

På Trosterud skole i Groruddalen i Oslo 
kjente Henriette Randsborg på den samme 
usikkerheten og utryggheten som folk flest. 
Dessuten kjente hun på et stort ansvar som 
rektor. De 430 elevene skulle fortsatt få 
under visning, men hvordan skulle de klare det 
når skolen var stengt og ingen hadde opplevd 
en tilsvarende situasjon før? Skoleledere og 
lærere hadde over natten havnet i en situa-
sjon som ingen var forberedt på. 

– Jeg husker at jeg gikk rundt her og ven-
tet og ventet på resultatene av regjeringens 

pressekonferanse den torsdagen. Så kom 
beskjeden om at alle skolene skulle stenge. 
Jeg var forberedt på at det kunne skje, men 
likevel kom det på en måte så brått på, for-
teller hun. 

Henriette og resten av ledergruppen hennes 
hadde ikke noe valg. De sto midt i en krise og 
da var det bare å kaste seg rundt, jobbe sene 
kvelder og finne løsninger som var gode nok. 

AVSTANDSLEDELSE
Når Skolelederen er på besøk, har det gått 10 
uker siden 12. mars. Hvordan har hun opplevd 
disse ukene? 

– Det har vært veldig krevende og hektisk. 
Det var mye som skulle administreres og 
koordineres slik at de ansatte kunne gjør job-
ben sin. For meg som rektor var det utfordren-
de å lede 90 medarbeidere som jeg ikke kunne 
møte fysisk, forteller hun, men legger til at det 
har gått overraskende bra. 

– Vi tilpasset oss raskt til en ny hverdag og 
det tok ikke lang tid før hjemmeundervisning 
var i gang. 

KLAR ARBEIDSFORDELING I LEDERGRUPPEN
I tillegg til rektor består ledergruppen ved 
Trosterud skole av assisterende rektor Heidi 
Byom Nilssen og undervisningsinspektørene 
Astrid Marie Johnsruud og Bjørn Tore Nilsen. 
Ledergruppen fant raskt en arbeidsfordeling 
som fungerte.

– Det var utfordrende å følge opp lærere og 
elver, samtidig som jeg skulle forholde meg 
til områdedirektør, skoledirektør og andre 
oppover i systemet i forbindelse med krisen. 
Derfor organiserte vi oss slik at jeg hadde 
ansvaret for all kommunikasjonen oppover 
i systemet, mens mellomlederne var tett på 
de klassetrinnene som de hadde ansvaret for. 
Det vil si at Astrid hadde 1. – 3. trinn, Heidi 
4. og 5. trinn og Bjørn Tore 6. og 7. trinn, sier 
Henriette Randsborg. 

TYDELIG ANSVARSFORDELING 
PÅ ALLE NIVÅER
Lærerne ble organisert i grupper og hver gruppe 
fikk det hele og fulle ansvaret for hvert sitt trinn. 

– Vi lagde klare linjer og tydelig ansvars-
fordeling. De som vanligvis jobber på et klas-
setrinn, fikk ansvar for å drifte trinnet. Spe-
sialpedagoger og faglærere ble også inkludert 
i disse faste gruppene, selv om de vanligvis 
underviser på flere trinn, sier undervisnings
inspektør Astrid Marie Johnsruud. 

I hver gruppe var det 6 – 7 lærere og grup-
pen hadde ansvaret for oppfølging av 60 – 70 
barn i perioden med hjemmeundervisning. 
Mellomlederne hadde tett oppfølging av grup-

Trosterud skole er en 1 –7 skole som ligger på Haugerud i bydel Alna i Oslo med Østmarka som 
nærmeste nabo. Skolen har 430 elever og over 90 ansatte. Elevene har over 50 ulike morsmål.

TROSTERUD SKOLE

– Kohorter, smittevern og nye åpningstider har blitt 
normalen på veldig kort tid, sier Henriette Randsborg 
som har vært rektor ved Trosterud skole i 8 år. 

Når man ikke møtes fysisk over en 
lengre periode, er det vanskeligere å 
fange opp ting. (Bjørn Tore Nilsen)

– Mange elever bor i trange leiligheter sammen med flere generasjoner. Vi forstår at folk er redde for smitte, 
sier Heidi Byom Nilssen som er assisterende rektor. 
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pene, men det var gruppene selv som utarbei-
det planer for undervisning og oppfølg ing av 
barna. 

LÆRERGRUPPENE FUNGERTE ULIKT
Noen av lærergruppene hadde få møter, mens 
andre møttes på nettet hver morgen for å ta en 
kaffe og snakke om løst og fast. Fordelen med 
«kaffemøter» er at de senker terskelen for hva 
som kan sies, medlemmene blir bedre kjent og 
det styrker samholdet i gruppen. Det er viktig i 
krevende situasjoner. 

– Ja, det så vi allerede den første uken da en 
av lærerne fikk covid19. Gruppen var tydelig på 
at de hadde et felles ansvar og at de skulle få det 
til å fungere for elevene selv om en av lærerne 
var syk, sier rektor Henriette Randsborg.

Trosterud skole har beholdt ordningen med 
faste grupper, selv om elevene nå er tilbake på 
skolen.

– Lærergruppene har hatt ansvaret for å or-
ganisere klassene i kohorter og drifte det slik 
at det fungerer godt over tid. De har fått veldig 
tydelige rammer, ressurser og tillit til å organ-
isere seg etter gruppens behov, sier Henriette 
Randsborg.

OPPFØLGING PÅ SKJERM
All kommunikasjon mellom de ansatte på 
skolen foregikk på telefon og skjerm. Det har 
ikke vært uproblematisk. Noen av lærerne 
var komfortable med å være på skjerm, 
mens andre var svært skeptiske. Den bratte 
lærings kurven har imidlertid resultert i økt 
digital kompetanse og rask tilvenning til nye 
arbeids verktøy.

– Det var utfordrende i starten, men det 
har vært en positiv utvikling i løpet av disse 
ukene. Folk har blitt mer vant til å være på 
skjerm og kommunisere digitalt, sier assister-
ende rektor Heidi Byom Nilssen.

Undervisningsinspektør Bjørn Tore Nilsen 
legger til at den digitale kommunikasjonen 
også er en utfordring for ledergruppen. 

– Det stilles andre krav til oss når vi skal 
lede på avstand. Noen lærere har vi hatt mye 
kontakt med, fordi de har uttrykt behov for 
det. Andre har vi hatt mindre kontakt med. 
Mange av lærerne er erfarne og selvgående og 
trenger ikke så mye oppfølging og støtte fra 
vår side. Men når vi ikke møtes fysisk over en 
lengre periode, er det vanskeligere å fange opp 
ting. Derfor må vi oppfordre medarbeiderne 
til å si ifra hvis de trenger råd og hjelp fra oss 
i ledergruppen.  

OPPFØLGING AV ELEVENE
Trosterud skole ligger i en bydel med flere sos
iale utfordringer enn gjennomsnittet i Oslo. 
Det er mange store familier i små leiligheter, 
elevene på skolen har 50 ulike morsmål, noen 
av foreldrene er arbeidsledige og utdannings-
nivået i bydelen er lavt. Hjerteteamet, som 
består av miljøterapeutene og sosiallærer ved 
skolen, har drevet oppsøkende virksomhet for å 
nå de elevene som har det vanskelig. 

– De har vært tett på elever som vi er 
bekymret for. Det har vært mye oppfølging på 
telefon og skjermmøter og enkelte elever har 
de gått tur med. Vi har også hatt samarbeid 
med barnevernet, men det har vært vanske-
lig fordi barnevernet også har hatt hjemme-
kontor. Da måtte vi få barna hit og snakke med 
dem. Vi ser at de barna som ikke har blitt fulgt 
opp hjemme på en god måte, de har det tøft 
nå, sier Henriette Randsborg. 

– Hjerteteamet har hengt opp oppslag i 
nærmiljøet og i borettslagene om hvordan de 
kan kontaktes.  Det har gjort det lettere for 
alle barn å ta kontakt med dem, også de som 
vi ikke var bekymret for på forhånd, sier Bjørn 
Tore Nilsen.

KOMMUNIKASJON ER KREVENDE
Ledergruppen synes at de har vært tett på som 
ledere og at de har vært tidlig ute med å legge 
planer, først for hjemmeundervisning og der-
etter for gjenåpning av skolen. Likevel er det 
utfordrende å være skoleledere i en situasjon 
med stor usikkerhet og med 90 medarbeidere 
på hjemmekontor. 

– Vi var gode til å planlegge, men vi skulle 
vært flinkere til var å informere lærerne om 
hva vi faktisk gjorde. Vi hadde travle dager 
og gjorde veldig mye som lærerne ikke så. Vi 
har erfart at i en slik situasjon kan man ikke 
informere nok. Samtidig er det vanskelig å 
være tydelig når man selv mangler informas-
jon om viktige spørsmål. Vi visste heller ikke 
når vi kunne åpne skolen igjen og hvordan vi 
skulle organisere skolehverdagen på en måte 
som var trygg og forsvarlig både for elever og 
ansatte, sier undervisningsinspektør Astrid 
Marie Johnsruud.

– Ja, lærerne hadde mange ubesvarte 
spørsmål og det var ikke alt vi kunne legge 
planer for. Vanligvis etterlyser de mer medbe-
stemmelse, men i denne situasjonen ville de 
ha klare retningslinjer og kontant ledelse. Det 
ga de uttrykk for og det var en god oppklaring 
vi fikk der, sier assisterende rektor Heidi Byom 
Nilssen.

ÅPNET IGJEN
Når vi besøker skolen den 19. mai er det litt 
over tre uker siden den åpnet igjen for elever 
på 1. – 4. trinn og kun en uke siden skolen 
åpnet for 5. – 7. trinn. Hvert trinn på 1.- 4.trinn 
er inndelt i fem kohorter og på 5.-7.trinn er de 
ordinære klassene blitt kohorter. Elevene får 

– Lærerne har hatt ulikt behov for oppfølging og råd, 
og det har vi i ledergruppen tilpasset oss til, sier 
undervisningsinspektør Bjørn Tore Nilsen. 

Det var utfordrende å lede 90 med
arbeidere som jeg ikke kunne møte 
fysisk. (Henriette Randsborg)

– Vi har erfart at man aldri kan gi for mye informasjon i en slik situasjon, sier undervisningsinspektør Astrid 
Marie Johnsruud. 
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3,5 timer undervisning hver dag. Kohorter, 
hyppig håndvask, en meters avstand og egne 
friminutt har blitt hverdagen ved skolen. 

– Det har gått overraskende fort å tilpasse 
seg. Kohorter, smittevern og nye åpningstider 
har blitt normalen på veldig kort tid. Dessuten 
er vi heldige som har nok rom og lærere til at 
alle skolens elever fysisk kan møte her hver 
dag, sier Henriette Randsborg. 
Hva går det på bekostning av?
– Det går på bekostning av noen fag og 
da særlig de praktiske estetiske fagene og 
kropps øving. Og så må vi bare stole på at hver 
enkelt lærer, uavhengig av utdanning, erfar-
ing og fagkombinasjon kan undervise i alle 
fagene i sine kohorter, sier hun. 
Hva var mest utfordrende i forbindelse med 
gjenåpning av skolen?
– En del av de ansatte var veldig engstelige 
for å bli smittet da vi skulle starte opp igjen. 
Vi jobber ikke i helsevesenet og er ikke fag-
personer på smittevern, og det å trygge de an-
satte var kanskje noe av det vanskeligste for 
meg som rektor, sier Henriette Randsborg. 
Hva er de viktigste tiltakene dere har iverk-
satt for å skape en trygg skole?
– Vi har hatt nok ressurser til å organisere de 
yngste elevene i kohorter på 12 – 13 elever 
med to voksne på hver gruppe. Derfor har vi 
også kunnet dele gruppene i to ved behov. 
Det har vært akseptabelt selv for de som er 
mest engstelige for smitte, sier Heidi Byom 
Nilssen.

BEKYMREDE FORELDRE
Mange foreldre har vært bekymret for å sende 
barna tilbake til skolen. Nesten 20 prosent av 
elevene ved Trosterud skole var hjemme ved 
skolestart, ifølge rektoren. 

– Vi har fått mange legeerklæringer med 
vage begrunnelser for hvorfor barna ikke kan 
komme på skolen. Jeg tror det skyldes forel-
drenes frykt for pandemien. Men vi er så 
heldige at vi har en helsesykepleier og vi har 
jobbet tett med henne. Da skolen var stengt 
jobbet hun i smittesporingsteamet i bydelen. 
Hun er flink til å gi oss råd og til å trygge forel-
drene, sier Henriette Randsborg. 

– Men vi har forståelse for at folk er redd. 
Vi har veldig mange elever som bor i trange 
leiligheter med store familier og flere genera
sjoner. Når bestefar kanskje har nedsatt 
lungefunksjon, så blir man jo engstelig fordi 
man bor så tett. Det er helt naturlig, sier Heidi 
Byom Nilssen.

HVA HAR KORONAKRISEN LÆRT OSS?
Vi kan risikere at det kommer nye smittebølger. 
Hva gjør dere annerledes neste gang?

– Vi skal være enda tydeligere på hva som 
forventes av lærerne. For eksempel at alle må 
ta kontakt med alle elevene sine i løpet av en 
uke og at vi skal ha en vanlig skoleuke med 
hensyn til innhold og arbeidsmengde, sier 
Henriette Randsborg og legger til:

– Det er viktig å ivareta de sårbare barna, men 
de som lengter etter faglige utfordringer skal 
også ivaretas. Kommer det en ny smittebølge 
er vi bedre forberedt og kan legge listen høyere. 

– Og vi skal være tidlig ute med å kartlegge 
hva elever, lærere og andre ansatte har behov 
for. Det gjelder både med hensyn til oppføl-
ging fra ledergruppen og praktiske ting. For 
eksempel oppdaget vi at mange av elevene 
ikke hadde pc eller iPad hjemme, sier Astrid 
Marie Johnsruud.

– Og vi som ledergruppe skal ikke stresse 
lærerne unødvendig. Spesielt den første uken 

hadde vi litt for mange spørsmål til lærerne. Vi 
burde ha presisert at vi ikke forventet svar i lø-
pet av fem minutter, sier Heidi Byom Nilssen.

– Vi må passe på å legge til rette for at 
lærerne får gjort jobben sin, men samtidig må 
vi unngå at vi blir for opphengt i detaljer. Vi 
gjorde noen unødvendige prioriteringer som 
tok tid. Selv om vi har en ekstraordinær situas-
jon, er det viktig at vi i ledergruppen prioriterer 
langsiktig planlegging, sier Bjørn Tore Nilssen.

EN KRISE ER EN MULIGHET FOR LÆRING
Å dra nytte av erfaringene handler ikke bare 
om hva man ikke skal gjøre igjen, eller hva 
man skal gjøre annerledes neste gang. Det 
handler også om hva man har gjort riktig og 
hva man skal ta med seg videre. 

– Vi har for eksempel delt inn trinnene på 
andre måter, startet til ulike tider, hatt fri-
minutt til ulik tid og vi har sett at det har gitt 
færre konflikter og at de voksne er mer tett på. 
Det er en nyttig erfaring som vi skal ta med 
oss videre, sier Henriette Randsborg. 

– Vi har også lært mye om bruk av digitale 
verktøy. Vi har hatt en utvikling på to måneder 
som vi ellers ville ha brukt to år på. Dette skal 
vi dra nytte av. Vi har for eksempel elever som 
må være hjemme av helsemessige årsaker. De 
kan nå være sammen med sine medelever via 
skjerm. Vi kan også bruke digitale verktøy når 
medarbeidere er for syke til å være på jobb, 
slik at de i hvert fall kan delta på møter. Og så 
har vi erfart at hjemmekontor fungerer godt 
også for skoleledere, sier hun. 

VIL HA TYDELIGE SKOLEEIERE
Osloskolene er inndelt i åtte skolegrupper. Hver 
gruppe har sin områdedirektør. I den skolegrup-
pen som Trosterud skole tilhører er det 19 skoler. 

For å unngå unødvendig fysisk  kontakt mellom elevene benyttes  ikke garderobene. Hyllene er tomme fordi elevene tar med yttertøyet inn i klasserommet, forteller 
Henriette Randsborg. 
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– Områdedirektøren var raskt ute med å dele 
oss inn i kohorter. Jeg er i en kohort med rek-
torene på de fire skolene som ligger nærmeste 
oss. Vi har møter to ganger i uken. Jeg synes at 
jeg har fått veldig god oppfølging fra min om-
rådedirektør og at ordningen har fungert bra. 
Men tre av de andre rektorene i kohorten er 
nye i rollen som rektor, så jeg har noen ganger 
savnet å få innspill fra andre rektorer også. 

Hun synes at Utdanningsetaten i kom-
munen burde stilt tydeligere forventinger til 
skolene i den tiden som har vært. 

– Jeg savner noen flere skal og noen færre 
bør. For eksempel at alle lærerne skal være i 
kontakt med alle elevene hver uke. Vi driver 
skole, vi skal gi utdanning og vi skal være tett 
på. Tydeligere krav fra skoleeierne hadde gjort 
det enklere for meg som rektor å stille krav i 
denne perioden.

VÅR NYE   
SKOLEHVERDAG 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du skal vaske hendene: 

 Før du går hjemmefra. 
 Når du kommer til skolen/AKS. 
 Etter at du har vært på do.  
 Før og etter mat. 
 Før og etter pause. 
 Etter at du har hostet eller nyst. 

Husk å gjør dette inn i albuen 
eller inn i et papir, som du kaster.  

 Når du har lyst til det. 
 Når du kommer hjem. 

På skolen/AKS:  

 Vask hendene når du kommer til 
skolen.  

 Sitt på plassen du har fått tildelt. 
Beveg deg minst mulig rundt.  

 Ta på dine egne ting. Unngå å ta 
på andre og andres ting. 

 Vask hendene før og etter mat. 
 Du skal bare ta på, og spise den 

maten du har med hjemmefra. 

  

 

Husk: 

 Hold 1 meters avstand til andre 
barn og voksne.  

 Vent på tur. Vi skal ikke trenge 
oss forbi andre.  

 Vaske hendene når du skal. 
 Hold hendene unna ansiktet ditt. 

 

Til og fra skolen: 

 Hold avstand til andre på 
skoleveien.  

 Si hadet til de som følger deg 
utenfor skolens område. 

 Gå rett til din voksen og 
kohort ved skolestart. Du 
skal være med de samme 
barna på skolen og AKS.  

Gulvet er tydelig merket for å vise elevene hvor de 
skal gå. 

Elevene er inndelt i kohorter. Plakater som er satt opp på skolens område viser hvor de ulike kohortene skal være i friminuttene og hvor de skal ha oppmøte. 

I klasserommene og mange andre steder på 
skolen er det hengt opp plakater som forklarer 
hvilke smittevernregler elevene skal følge. 
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– Så fort rammebetingelsene kom på plass 
kunne vi fylle dagene med innhold 
Skolelederen har møtt to av lærerne ved Trosterud skole for å høre hvordan de har 
opplevd koronaperioden. Samtalen bekrefter at behovet for informa sjon er stort når 
krisen pågår - og at kompetente ledere og team er viktig for å lykkes. 

Hedda Eia Vestad er kontaktlærer på trinn 2 
og Trine Disch Kihle er kontaktlærer på trinn 
7. Det er Heddas andre år som lærer og Trines 
første jobb etter at hun ble ferdig med lærer-
utdanningen. 

Hva er det viktigste ledelsen har gjort riktig i 
denne perioden?
Trine: De har vært flinke til å se alle ansatte, 
selv om vi har hatt hjemmekontor. Det har 
også vært lett å ta kontakt med min nær-
meste leder og lav terskel for å stille spørsmål. 
Ledelsen har også klart å skape et sosialt 
felles skap, selv om det har vært på nettet. Vi 
har for eksempel hatt quiz-møter hver fredag 
for å være sosiale og høre hvordan det går.
Hedda: Jeg stiller meg bak alt som Trine har 
sagt. Det er viktig at terskelen er lav for å 
kunne diskutere ting med nærmeste leder når 
ting er uoversiktlig og du lurer på om det du 
gjør er greit. Nå har vi også sett effekten av at 
de har vært flinke til å ansette folk med lærer
utdanning ved skolen.  I min gruppe var vi fem 
lærere som hadde ansvaret for tre klasser. Det 
var en stor fordel at vi alle var fagpersoner og 
snakket samme språk. Situasjonen var uvant 
og krevende, men samtidig følte jeg at vi var 
veldig profesjonelle og at det var kult å være 
lærer.  Jeg vil også trekke fram at ledelsen har 
vært flinke til å tolke informasjon og tydelig-
gjøre ting for oss. 

Det kommer kanskje en ny smittebølge. Hvilke 
råd vil dere gi til ledelsen neste gang det skjer? 
Hedda: Det er viktig å være tidlig ute med in-
formasjon og tydelig på hva og hvordan vi skal 
løse oppgavene. 
Trine: Ja, for oss var det viktig å få vite hvor-
dan dagene skulle struktureres, hvilke kanaler 
vi skulle kommunisere i og liknende. Så fort 
disse rammebetingelsene kom på plass, kunne 
vi fylle skolehverdagen med innhold. Selv om 

vi opplevde stor usikkerhet i starten, så tror 
jeg at vi fremsto på en tillitsvekkende måte 
både for barna og foreldrene. Og det er veldig 
viktig i en slik situasjon. 

Hva tenkte dere da det ble klart at skolen skulle 
starte opp igjen?
Trine: Jeg hadde blandede følelser. Jeg kjente 
på en lettelse over komme tilbake til de vante 
rammene og jeg gledet meg til å møte elevene 
igjen. Samtidig var jeg usikker på hvordan ar-
beidsdagen kom til å bli og hvordan vi skulle 
løse utfordringene, for eksempel med hensyn 
til smittevern, en-meters-regelen og liknende. 
Det tok tid før vi fikk informasjon om dette, 
men da vi fikk beskjed trygget det meg veldig. 
Det var også godt å kunne gi skikkelig infor-
masjon til elevene. De hadde mange spørsmål 
om når vi skulle starte opp og hvordan det 
skulle gjøres. Det er vanskelig å hele tiden 
skulle formidle at vi tror, men at vi ikke vet.
Hedda: Jeg er lærer på det trinnet som startet 
opp først og jeg følte meg veldig utrygg med 
tanke på smitte, både for min egen del og for 
barna og deres familier. Samtidig gledet jeg 
meg til å se barna igjen og til å få mer inter-

aksjonen i undervisningen. Dessuten visste 
jeg hvor mye barna savnet en normal hverdag 
og å få være sammen med hverandre. Så etter 
hvert tenkte jeg at dette går bra og at det er 
verdt risikoen. Nå har smittefrykten blitt re-
dusert betraktelig og jeg synes at tiltakene vi 
har iverksatt fungerer godt. Nå tenker jeg mye 
mer på hvordan jeg skal lære elvene addisjon 
enn at jeg kan bli smittet. 
Trine: Jeg tenker også på smitte hver dag. 
Vi har rutiner som fungerer godt og som gjør 
at mange har blitt mindre bekymret, men vi 
anti bakker hele tiden. Og det jeg sier til elev-
ene om smittevern er jo glemt det øyeblikket 
de går ut av skolegården. På skolen holder vi 
oss i kohorter og er nøye på smittevernstiltak, 
men utenfor skolens område er de en gjeng på 
tvers av kohorter.

Snakker dere mye med elevene om 
koronasituasjonen?
Hedda: Vi snakket mye om smitteverntil-
takene da skolen startet. Det er en balanse-
gang fordi vi skal redusere frykt, samtidig som 
vi må minne elevene på alvoret slik at de ikke 
blir slappe med rutinene. 

– Det er viktig at skolen får informasjon i god tid, slik 
at vi kan planlegge for å trygge både lærere, elever 
og foreldre, sier Trine Disch Kihle.

– Det å få samarbeide med et velfungerende team 
har vært viktig i denne perioden, sier Hedda Eia 
Vestad. 
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Mestrer barna hjemmeskole?
I tiden fremover vil det bli forsket mye på konsekvensene av korona-
krisen og hvordan dette har innvirket på skolen. Foreløpige 
forskningsresultater viser at variasjonene er store.

Thomas Nordahl, professor i pedagogikk 
ved Høgskolen i Innlandet, er en av dem 
som har vært raskt ute med å undersøke 
hvordan skoleelevene har opplevd peri-
oden med hjemmeundervisning. Sammen 
med kolleger ved senter for praksisrettet 
utdanningsforskning har han gjennomført 
en spørreundersøkelse blant 4106 elever fra 
5. – 10. klasse i gamle Hedmark fylke. Ifølge 
undersøkelsen har elevene konsentrert seg 
dårligere om skolearbeidet, fått mindre hjelp 
og veiledning fra lærere, og de har ikke del-
tatt like aktivt i undervisning og skolearbeid 
som de gjør til vanlig.

Er det noen elevgrupper som har hatt mindre 
utbytte av avstandsskole enn andre?
– Det er en klar tendens til at elever med et 
relativt lavt skolefaglig mestringsnivå har hatt 
større utfordringer med hjemmeskolen enn 
elever som har et godt læringsutbytte. Videre 
viser elevenes svar at elevene på mellomtrinnet 
har opplevd mer støtte og hjelp og variasjon i 
hjemmeskolen enn elevene på ungdoms trinnet. 
Dette har sannsynligvis en sammenheng med 
at hjemmeskolen har fungert bedre for elever i 
små klasser enn i store klasser.

Har dere sett noen positive effekter av 
avstandsskole i undersøkelsen?
– Det er få positive funn ut fra hva elevene 
svarer, særlig når vi sammenligner hvordan 
de svarer når de får spørsmål om den vanlige 
skolen. Slik sett er nok skole best på skolen. 
Det positive er at svært få elever sier at de ikke 
har hatt tilgang til nett, PC eller nettbrett. Så 
den digitale teknologien er tilgjengelig og det 
er grunn til å tro at den digitale kompetanse 
har blitt bedre.

Hva bør skoleledere gjøre annerledes hvis det 
blir nødvendig å stenge skolene på nytt?
– Ut fra disse resultatene bør det være mer 
tydelige prinsipper for hvordan hjemmeskole 
skal drives. Variasjonene i elevenes erfaringer 
er svært store, og det bør ut fra det ikke over-
lates til den enkelte lærer hvordan dette skal 
løses. Videre må det sikres at elevene med 
behov for ekstra hjelp og støtte faktisk får 
det. Det kan også se ut til at hjemmeskole 
krever større lærertetthet enn vanlig skole 
om det skal fungere godt, svarer professor 
Thomas Nordahl.

DE MINSTE ELEVENE HADDE MINST 
KONTAKT MED LÆREREN
Forskerne Astrid Roe, Marte Blikstad-Balas 
og Kirsti Klette ved Universitetet i Oslo og 
Cecilie Pedersen Dalland ved OsloMet har 
gjennomført en spørreundersøkelse blant 
mer enn 4500 foresatte i grunnskolen. Dette 
er foreldre som har hatt hjemmeundervisning 
med barna mens skolene har vært stengt. Re-
sultatene viser blant annet at det er stor for-
skjell på hvor ofte barna har hatt kontakt med 
læreren. 54 prosent av elevene på småtrinnet 
hadde kontakt med læreren 2-3 ganger i uka 
eller sjeldnere, mens 71 prosent av elevene på 
ungdomstrinnet hadde kontakt med læreren 
minst en gang om dagen. Dette kan ha sam-
menheng med oppmøteplikt for de eldre elev-
ene. På ungdomstrinnet har tre av fire elever 
hatt slik oppmøteplikt og på mellomtrinnet to 
av tre elever. På småtrinnet gjaldt dette bare 
en tredjedel. Mange foresatte syntes også at 
det hadde vært vanskelig å kombinere egen 
jobb på hjemmekontor med barnas hjem-
meskole. Forskerne arbeider nå videre med å 
analysere funnene.

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved 
Høgskolen i Innlandet. Han er også er leder av 
Senter for praksisrettet utdanningsforskning. 
(Foto: Høgskolen Innlandet)

Det er ingen tvil om at mange barn synes at det er 
godt å begynne på skolen igjen. (Foto: Ole Alvik)

Ill.foto: iStock
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– Gi mellomledere 
rom til å lede
De senere årene har antallet mellomledere i skolen økt kraftig, 
men oppgavene og utfordringene varierer fra skole til skole. 

TEKST OG FOTO: OLE ALVIK

– Gjennom de siste femten årene har det ut-
viklet seg et stadig mer robust mellomleder-
nivå i norske skoler, forteller Marit Aas som er 
professor ved Institutt for lærerutdanning og 
skoleforskning ved OsloMet. 

I 2019 ga hun ut boken Mellomleder 
i skolen, sammen med Hedvig Neerland 
Abrahamsen som er faglig ansvarlig for 
rektor utdanningen ved Høgskolen på Vest-
landet. Forskningsarbeidet som boken bygger 
på, er basert på intervjuer med mellom ledere 
og rektorer ved fem skoler på Østlandet. 
Alle skolene var ungdomsskoler med 450 til 
650 elever. Dette er skoler hvor skoleeierne 
har reorganisert inspektørrollen om til en 
avdelingslederrolle med personalansvar. 
Forskerne intervjuet og observerte ledertea-
mene ved skolene. De har i tillegg gjort en 

dokument analyse av fem stor tingsmeldinger 
fra 2003 til 2017.

– I forbindelse med forskningsprosjektet fant 
vi at det har vært forsket veldig lite på mellom-
ledernes situasjon i skolen i Norge. Derfor valgte 
vi å skrive denne boken, forteller Marit Aas.

Vi møter henne i slutten av april. Det 
meste av Norge er fortsatt koronastengt og 
på hjemme kontoret i Åros, et tettsted på 
vestsiden av Oslofjorden, har Marit Aas fått 
uventet god tid til å skrive på sin nye bok som 
handler om ledelse av profesjonelle lærings-
fellesskap og som kommer ut våren 2021. Men 
dagens tema er altså mellomledere og det er 
et tema hun brenner for. 

– Mellomlederne er en gruppe med en 
mangfoldig og hektisk arbeidshverdag. De 
skal balansere og håndtere en lang rekke 

oppgaver og stå i krevende møter med både 
elever, foresatte og medarbeidere. 

Det er betydelig forskjell mellom hva som 
fremheves som mellomledernes viktigste 
opp gaver i stortingsmeldingene og hva de 
faktisk må bruke tiden sin på i skolehver-
dagen, påpeker hun.

– Selv om vår forskning viser at flertallet av 
rektorer og mellomledere mener at mellom-
ledernes primære arbeidsoppgaver er pedago-
gisk utviklingsarbeid, så bruker de mest tid på 
administrasjon.

STARTET I VIDEREGÅENDE SKOLER
På videregående skoler har mange mellom-
ledere hatt selvstendig personal- og økonomi-
ansvar siden midten av 90-tallet. Denne org-
anisasjonsmodellen vokste fram som følge 

Ill.foto: iStockphoto
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av at skolene ble større og dermed fikk flere 
elver og ansatte. Det ble derfor funksjonelt 
å avlaste rektorene med et nytt ledernivå. 
Etter hvert har behovet gjort seg gjeldende 
også i grunnskolen, fordi skoler har blitt slått 
sammen til større enheter. Inspektørrollen i 
grunnskolen ble endret etter innføringen av 
Kunnskapsløftet i 2006, men det har tatt tid 
før mellomledermodellen har fått fotfeste.

– På ungdomstrinnet har det lenge vært en 
struktur hvor man har hatt en teamleder for 8. 
trinn, en for 9. trinn og en for 10. trinn. Disse 
har ofte hatt et litt udefinert mandat. Nå ser 
vi at stadig flere skoler etablerer en mellom
lederstruktur med personal- og økonomi-
ansvar, men de skolene vi forsket på var blant 
de første som hadde denne strukturen innen-
for grunnskolen. 

Skoleeierne innførte denne modellen fordi 
de vil ha ledere som er tett på lærere og elever. 

– De vil ha skoleledere som bryr seg med 
det pedagogiske på skolen. Slik var det ikke 
før. Da handlet lederrollen om å fordele ress-
urser og lage overordnede styringssignaler. 
Nå er det et stort skifte på gang. Ledelse 
handler mer og mer om skolens kjernevirk-
somhet. Det vil si den undervisningen som 
tilbys elevene. Det å utvikle bedre lærings-
miljøer og undervisningssystemer skal være 
en lederoppgave. 

REKTOR ER AVGJØRENDE
Selv om mellomledere formelt har lederans-

var, er det i stor grad opp til rektor hvordan 
mellomlederne kan utøve sin lederrolle i 
praksis. Hvis rektor ikke vil gi fra seg kontrol-
len, begrenses mellomledernes handlingsrom. 

– En rektor kan ikke være tett på hundre 
lærere. Det er det mellomlederne som skal 
være og det må rektor forholde seg til. Men 
ikke alle rektorer er villige til å gi slipp i stor 
nok grad. Det kan se ut til at den nye mellom-
lederrollen kan skape en spenning mel-
lom rektors behov for kontroll og mellom-
ledernes behov for tillit og autonomi. Det 
forsterkes av at det fortsatt er veldig uklart 
hva som er mandatet for mellomlederne på 
ungdomstrinnet.

Mellomlederrollen skal være en lederrolle 
med personalansvar og ansvar for lærernes 
profesjonsutvikling. Hvorvidt de lykkes med 
dette er i stor grad avhengig av hvordan rektor 
utøver sin ledelse overfor mellomlederne, og 
hvordan dynamikken mellom rektor og mel-
lomlederne utvikler seg i lederteamet. 

– Mange blir mellomledere fordi de har 
lyst til å lede lærerne i deres pedagogiske ut-
vikling. De brenner for skolen. De brenner for 
kjerneoppgavene. Og de tror at de kan utgjøre 
en forskjell. Men det er rektor som må gi dem 
rom til å gjøre det.

MÅ IKKE OVERPRØVE MELLOMLEDERNE
Det er vanskelig for mellomledere å utøve 
lederrollen, hvis ikke rektor stiller seg fullt og 
helt bak beslutningene de tar. 

– Mellomlederne er lærernes nærmeste 
leder. Derfor er det utrolig viktig at rek-
tor ikke legger seg opp i mellomledernes 
ledelse på en slik måte at de mister legit-
imitet i lederrollen. Dessverre finnes det 
fortsatt kulturer hvor lærerne går rett til 
rektor hvis de ikke får det som de vil. Da er 
det viktig at rektor ikke overprøver mellom-
lederen. Hvis lærerne får gjennomslag hos 
rektor, da har rektor underkjent mellom-
lederens posisjon. 

Det finnes lite forskning på mellomledere i norske skoler. Mye tyder likevel på at mellomledere må balansere en hverdag med diffus 
arbeidsbeskrivelse, uklar myndighet og mange krav. 

Det som finnes av forskning på mellomledere 
i norske skoler, har i stor grad omfattet vid-
eregående skoler. Det skyldes blant annet at 
endringen av mellomlederrollen strukturelt 
skjedde allerede i 1990-årene i videregående 
skole. Et hovedmål med denne endringen var 
å gjøre de nye avdelingslederne til fullverdige 
medlemmer i lederteamet. Det var også en 
målsetting at avdelingslederne, som del 
av lederteamet, i mindre grad skulle være 
advokater for ”sine” avdelinger. 

Rambøll Management 
Consulting for KS
I 2016 gjennomført Rambøll Management 
Consulting FoU-prosjektet ”Utvikling av 
mellom ledere i grunnskolen og videregående 
skole” på oppdrag fra KS. Resultatene viste 
blant annet at mellomledere i skolen har en 
hektisk og mangfoldig arbeidsdag, hvor de 
skal håndtere og balansere en lang rekke 
arbeidsoppgaver knyttet til elever, foresatte 

og medarbeidere. Selv om flertallet av rek-
torer og mellomledere mener at mellom-
lederens primære arbeidsoppgave er peda-
gogisk utviklingsarbeid, bruker de mest tid på 
administrasjon.

Kunnskapssenteret 
for utdanning 
Kunnskapssenteret for utdanning har på 
oppdrag fra KS utarbeidet en systematisk 
kunnskapsoversikt over forskning på mellom-
ledere i skolen mellom 2010 og 2017. De 
peker blant annet på følgende forhold: 

 » Mellomledere har vært og er fortsatt en 
uutnyttet ressurs i skolen.

 » De mangler eller har en uklar jobbeskrivelse 
og har ikke et klart avgrenset ansvars område.

 » Mellomledernes arbeidsoppgaver blir 
bestemt ad hoc av rektor. 

 » Rektors behov for avlastning og skjerming, 
og læreres behov for praktisk hjelp og til-

rettelegging, styrer i all hovedsak arbeids-
oppgavene til mellomlederne. 

 » Mellomlederne er en svært lite homogen 
gruppe. Skolens størrelse, geografi og den en-
kelte rektors delegering av oppgaver karak-
teriserer jobbsituasjonen til den enkelte mel-
lomleder. En konsekvens er at stillingen kan 
få en mer personlig enn profesjonell profil.

 » Mange mellomledere ønsker seg en per-
sonlig mentor som de kan spørre om råd 
og dele erfaringer med når de ønsker det. 
Det vil si en kunnskapskilde som er person-
lig. Men opplæringen bør også rettes mot 
det profesjonsfaglige. 

 » Forskningen peker på at mellom lederne 
bør bruke tiden på pedagogiske oppgaver, 
følge opp lærerne og observere og vurdere 
undervisningen og arbeide med skolens 
utviklingsarbeid.

(Kilde: Mellomleder i skolen)

FORSKNING PÅ MELLOMLEDERE I SKOLEN

Det gir trygghet både for rektor og mellomledere at 
de står sammen om viktige beslutninger, basert på 
gode diskusjoner i ledergruppen, sier Marit Aas.   
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KAN IKKE FORTSETTE SOM FØR
Rektor og mellomlederne utgjør ledergrupp en. 
En god ledergruppe er en styrke, men det er ikke 
alle som bruker denne muligheten godt nok.

– I noen ledergrupper skjer det kun infor-
masjonsutveksling. Rektor informer nedover 
og mellomlederne informerer oppover og fer-
dig med det. Og så har vi den andre varianten. 
I tillegg til informasjonsutveksling, bruker 
de ledergruppen som en læringsarena og har 
gode diskusjoner som kan føre til utvikling av 
skolen og undervisningen. 

Når Marit Aas snakker med skoleledere, 
spør hun ofte hvilke av disse to scenarioene 
de identifiserer seg med: Er ledergruppen en 
informasjonsutvekslingsarena eller er det 
også en diskusjonsarena? 

– De fleste svarer at det er en diskusjons
arena. Da svarer jeg at det tror jeg ikke noe på. 
De vil at det skal være slik, men her har mange 
en lang vei å gå.

– Noe av årsaken er at slike møter tar tid. 
Det betyr at de må være dyktige til å prioritere 
hvilke saker de skal bruke tid på i felles skap.

At viktige beslutninger diskuteres og fattes 
i fellesskap i ledergruppen er en fordel for alle 
parter.

– Gode ledergrupper er kjempeviktig både 
for rektor og mellomledere. Det gir trygghet at 
de kan støtte seg til felles beslutninger som er 
forankret i ledergruppen. Overraskende nok er 
det rektorene som oftest trekker frem sterke 
ledergrupper som en suksessfaktor.

SER EN HOLDNINGSENDRING 
BLANT LÆRERNE
En viktig målsetting for at skoleeierne inn-
førte en modell med mellomledere, er som 
nevnt at de ønsker ledere som er tett på 
under visningen. Men lærere er vant til å ha 
en selvstendig rolle som eksperter i klasse-
rommet. Ifølge boken Mellomleder i skolen, 
kan dette være en utfordring for mellom-
lederne.

– Tidligere kalte vi det «den skjulte kon-
trakten»; at ledelsen ikke skulle bry seg 
med lærernes jobb i klasserommet, mot at 
lærerne ikke brydde seg med det ledelsen 
gjorde. Den kontrakten har vært sterk. 
Men i de nye læreplanene blir det presisert 
at ledelsen skal bry seg om det som skjer i 
klasse rommet. 

Den nasjonale rektorutdanningen har også 
dette det som et sentralt formål.

– Utdanningen skal gi rektorene og mel-
lomlederne mer kunnskap om hvordan de 
skal påvirke læringsarbeidet i en bedre ret-
ning. Bakgrunnen er at vi har mye forskning 
som viser at det er like store forskjeller inn ad 
i skoler som mellom skoler. Elevenes læring 
er avhengig av kvaliteten på undervisningen. 

Det er et skifte på gang, mener hun. 
– De siste årene har det blitt større åpen-

het fra lærernes side for at noen kommer 
inn i klasserommet og observerer under-
visningen. Vi har blant annet konseptet 
med skolevandring, som er en kriteriebasert 

observasjon. Det vil si at det er noe spesielt 
man skal se etter. Mange opplever det som 
en anerkjennelse av jobben de gjør, ikke som 
en form for kontroll. Det er også et poeng at 
mange mellomledere har undervisning, i til-
legg til lederjobben. Det skaper legitimitet 
blant lærerne, påpeker Marit Aas.

I løpet av de siste tiårene har mellomlederrollen endret seg fra administrator til leder med personalansvar og plass i ledergruppen.

Forskningslitteraturen mellom 1950 og 1990 viser at hovedfunk-
sjonen og oppgavene som mellomlederne hadde i denne perioden, 
var å administrere disiplinærsaker, være vikar for lærerne, følge med 
på elevenes tilstedeværelse og liknende aktiviteter. Hovedopp gaven 
var med andre ord å sørge for ro, orden og stabilitet og fungere 
som en slags pedagogisk vaktmester. 

På 90-tallet begynte forventningene til mellomlederrollen å endre 
seg, om enn svært langsomt. Mellomlederen fikk etter hvert større 
ansvar og utfordringer. «Vaktmesterrollen» og ordensoppgavene, 
som tidligere karakteriserte inspektørrollen, ble mindre framtre-
dende. På mange skoler ble mellomlederne fullverdige avdelings-
ledere og en naturlig del av lederteamet fra midten av 90-tallet. 
Dette skjedde i hovedsak på videregående skoler. Reorganiseringen 
i grunnskolen kom om lag et tiår senere, og etter innføringen av 
Kunnskapsløftet i 2006.

I tråd med økt ansvarliggjøring økte ansvaret og kravene til rektor 
utover i 2000-årene. Som en følge av dette har også forventningene 
til mellomlederne og innholdet i rollen blitt utvidet til å inkludere 
læreplanarbeid og mer ansvar rettet mot læring. Flere grunnskoler, 
særlig større ungdomsskoler, har fått mellomledere med økonomi- 
og personalansvar. Det er imidlertid veldig ulik praksis fra skole til 
skole.
(Kilde: Teksten er basert på Mellomleder i skolen) 

EN LEDERROLLE I ENDRING

Ill.foto: Istockphoto
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Certificate Program have been in Australia, Brazil, Denmark, Norway, Peru, Scotland and Sweden. 
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of methods to use within schools, both in classrooms and during teacher collaboration time.”   
Elisabeth Rudi Lund – Norwegian Principal

Kristi Odeen
Kristi has served as a school leader for more than 20 years. Between 2007 and 2015, Kristi was the principal of 
Apeltun Primary School in Norway. This state-of-the-art school, with an open, modern architecture, provided 
opportunities for students to learn in untraditional ways. Further, the physical structure allowed for school-wide 
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Mellomleder i skolen er skrevet av professor 
Marit Aas ved ved OsloMet og Hedvig Neerland 
Abrahamsen som er faglig ansvarlig for 
rektorutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet. 
Boken ble utgitt på Fagbokforlaget i 2019.
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Fortrinnsrett for 
deltidsansatte 
Deltidsansatte kan ha fortrinnsrett til utvidet stilling når arbeids-
giver skal foreta en ny ansettelse i virksomheten.

AV JURIDISK RÅDGIVER MARIE GRØNVIK

Reglene om fortrinnsrett for deltidsansatte 
ble innført med ny arbeidsmiljølov i 2005. 
Hensikten var å redusere ufrivillig deltid. Da 
ufri villig deltid er noe som ofte rammer kvinner, 
var regelinnføringen også ment som et like-
stillingspolitisk virkemiddel. 

ARBEIDSMILJØLOVEN § 14-3
I denne artikkelen tar jeg for meg arbeidsmiljø-
lovens regler om fortrinnsrett for deltids-
ansatte. Ansatte i staten er omfattet av egne 
regler om dette i statsansatteloven. Regler om 
fortrinnsrett kan også følge av tariffavtaler. 
For KS-området er det bestemmelser om det 
i Hovedtariffavtalen § 2 punkt 2.3.1.

Vilkårene for fortrinnsrett følger av aml. 
§ 14-3 første og annet ledd, som lyder: 

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet 
stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny 

ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten 
kan også gjelde en del av en stilling. For-
trinnsretten er betinget av at arbeidstaker 
er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av 
fortrinns retten ikke vil innebære vesentlige 
ulemper for virksomheten.

Under vil jeg gi en gjennomgang av disse 
ulike vilkårene, og kort beskrive andre regler 
som er viktige å kjenne til når det gjelder for-
trinnsrett. 

HVEM GJELDER FORTRINNSRETTEN FOR?
Fortrinnsretten etter aml. § 14-3 gjelder for 
deltidsansatte og den gjelder bare der det er 
en ny ansettelse i virksomheten. 

En deltidsansatt er en person som har en 
avtalt arbeidstid som er lavere enn normal 
arbeidstid i gjeldende yrke eller bransje. 
Men hva menes med at fortrinnsretten bare 

gjelder der det foretas en ny ansettelse i 
virksomheten? 

Det innebærer som et utgangspunkt at man 
ikke har fortrinnsrett der det for eksempel 
skjer en intern omplassering. Dette må imid-
lertid bero på en konkret vurdering. Dersom 
en stilling lyses ut og arbeidsgiver igangsetter 
en ansettelsesprosess, taler det for at det er 
snakk om en ny ansettelse – også selv om det 
er andre interne søkere. 

MÅ STILLINGEN LYSES UT?
Tvisteløsningsnemnda, som blant annet av-
gjør tvister om fortrinnsrett, behandlet i sak 
98/19 spørsmålet om fortrinnsrett kunne 
gjøres gjeldende der det var foretatt ansett-
elser uten forutgående utlysning. Saken 
gjaldt en servicemedarbeider i 50 % stilling 
som hadde sendt en e-post til arbeidsgiver 

En deltidsansatt kan ha fortrinnsrett hvis hun er 
kvalifisert for stillingen og det ikke innebærer 
vesentlige ulemper for virksomheten. Hva som er 
vesentlig ulempe skal tolkes strengt. (Ill.foto: iStock)
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og krevd utvidelse av stillingen. Det fikk hun 
ikke, men arbeidsgiver hadde likevel ansatt 
flere andre personer i deltidsstillinger etter 
at kravet var fremsatt. Ingen av disse still-
ingene hadde vært lyst ut. Tvisteløsnings-
nemnda mente at arbeidstakerens e-post til 
arbeidsgiveren måtte anses som et krav om 
fortrinnsrett, og at arbeidsgiveren dermed 
skulle ha vurdert om servicemedarbeideren 
hadde fortrinnsrett før de ansatte noen an-
dre i de aktuelle stillingene. Vilkåret om ny 
ansettelse ble således ansett oppfylt i denne 
saken selv om stillingene ikke hadde vært lyst 
ut. Nemnda understreket at det ikke er noe 
formkrav med hensyn til hvordan man krever 
fortrinnsrett. Videre påpekte de at arbeidsgiv-
eren ikke hadde oppfylt den lovfestede plikt-
en til å informere ansatte om ledige stillinger 
i virksomheten. 

UNDERVISNINGS- OG REKTORSTILLINGER
For undervisnings- og rektorstillinger følger 
det direkte av opplæringsloven § 10-4 at det 
ikke er krav om utlysning for stillinger der ar-
beidsgiver skal tilby stillingen til en deltids-
ansatt med fortrinnsrett. Dette er imidlertid 
bare et unntak fra det alminnelige kravet om 
utlysning. Det innebærer ikke at fortrinns-
retten faller bort dersom arbeidsgiver likevel 
utlyser stillingen.

Fortrinnsretten gjelder både for faste og 
midlertidige stillinger, og begynner å virke 
når arbeidsgiver har bestemt seg for å ansette. 
At noen har fortrinnsrett innebærer imidler-
tid ikke at arbeidsgiver pålegges å besette 
ledige stillinger. 

HVOR GJELDER FORTRINNSRETTEN?
Fortrinnsretten gjelder til utvidet stilling i 
virksomheten. For kommunalt ansatte vil det 
si stillinger innenfor den kommunen man er 
ansatt i. Det er likevel ikke slik at man har 

fortrinnsrett til enhver stilling i kommunen. 
Det må være en stilling man er kvalifisert for, 
og stillingen må inneha om lag de samme 
arbeidsoppgavene som man har i den still-
ingen man er ansatt i. 

HVA INNEBÆRER VILKÅRET KVALIFISERT?
Fortrinnsretten gjelder kun stillinger som den 
deltidsansatte er kvalifisert for. Ved kvali
fikasjonsvurderingen kan det tas hensyn til 
både faglige og personlige egenskaper. At 
også personlig egnethet kan tas i betraktning, 
er slått fast av Høyesterett i Rt. 2003 s. 1754. 

Dommen gjaldt fortrinnsrett til gjenansett-
else etter nedbemanning og er avsagt før reg-
lene om fortrinnsrett for deltidsansatte ble 
innført. Den er likevel relevant når det gjelder 
spørsmål om personlig egnethet, da «kvali-
fisert for» skal forstås på samme måte når det 
gjelder fortrinnsrett for deltidsansatte som 
tilsvarende uttrykk i reglene i aml. § 14-2 om 
fortrinnsrett etter nedbemanning. 

I dommen ga Høyesterett uttrykk for at det 
ikke bare er de personlige egenskapene som 
har betydning for hvordan arbeidstakeren ut-
fører sine egne oppgaver som kan vektlegges. 
Eventuelle samarbeidsproblemer eller at ved-
kommende skaper et dårlig arbeidsmiljø kan 
også tas i betraktning ved vurderingen av om 
vedkommende er kvalifisert. 

Vilkåret om at den deltidsansatte må 
være kvalifisert innebærer imidlertid ikke 
et krav om at man skal være best kvalifisert. 
I forarbeidene til loven er det uttrykt at det 
er tilstrekkelig at den som gjør gjeldende for-
trinnsrett har de ferdigheter som normalt for-
utsettes for det aktuelle arbeidet. 

OM LAG DE SAMME ARBEIDSOPPGAVENE
Fortrinnsretten gjelder til stilling som har 
om lag de samme arbeidsoppgavene som den 
deltidsansatte allerede har i sin stilling. Dette 

vilkåret står ikke i lovteksten, men følger av 
forarbeidene til loven. Det er ikke et krav at 
oppgavene må være akkurat de samme, men 
det må være snakk om samme type stilling. 
Eksempelvis vil en lærerstudent som gjen-
nom studietiden har arbeidet deltid som ass-
istent på en skole, ikke ha fortrinnsrett til en 
lærerstilling ved endt studieløp selv om ved-
kommende da er kvalifisert for det.  

Tvisteløsningsnemnda har presisert det slik 
i sak 52/14: 

«Kravet om at stillingene skal ha om lag de 
samme oppgavene er utslag av et prinsipp om 
at fortrinnsretten gir krav på «mer» av den 
stilling man allerede har og som man gjen-
nom tidligere ansettelse har blitt vurdert til.» 

I Tvisteløsningsnemndas sak 03/20 fra jan-
uar i år ble det konkludert med at en spesial-
sykepleier, som var ansatt i 80 % stilling på 
en nyfødtintensivavdeling, ikke hadde fått 
oppfylt sin fortrinnsrett til tross for at ved-
kommende hadde fått tilbud om utvidelse av 
stillingen til 100 %. Årsaken var at 25 % av 
stillingen vedkommende var tilbudt, knyttet 
seg til arbeid i bemanningsavdelingen, og 
dermed innebar andre arbeidsoppgaver enn 
de som den deltidsansatte hadde i sin still-
ing som spesialsykepleier på nyfødtintensiv-
avdelingen. Dette viser at det må vurderes 
konkret hvorvidt de to stillingene har om lag 
de samme arbeidsoppgavene eller ikke. 

VESENTLIG ULEMPE
Utøvelse av fortrinnsretten er betinget av at 
det ikke medfører vesentlig ulempe for virk-
somheten. Dette beror på en konkret vurder-
ing av om fortrinnsretten i det enkelte tilfelle 
vil gi urimelig utslag for virksomheten. Det er 
høy terskel for å konstatere at det foreligg-
er vesentlig ulempe, og unntaket skal tolkes 
strengt. Det skal altså mye til før arbeidsgiver 
kan påberope at fortrinnsretten ikke gjelder, 

Det skal mye til før arbeidsgiver 
kan påberope at fortrinnsretten 
ikke gjelder.
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og det er ikke nok at det er en generell eller 
alminnelig ulempe for virksomheten. 

I forarbeidene til loven er det trukket frem 
eksempel på hva som kan utgjøre vesentlig 
ulempe i en slik sammenheng. Det kan eks-
empelvis være dersom bruk av fortrinnsretten 
gjør at arbeidsgiver ikke har nok ansatte til å 
fylle opp en turnus uten å komme i konflikt 
med reglene om ukentlig hvile, eller dersom 
de øvrige ansatte får betydelig innslag av ar-
beid på ubekvemme tidspunkter fordi det er 
færre hoder å dele arbeidet på. 

Tvisteløsningsnemnda har 
behandlet mange saker der 
spørsmålet om hva som er 
vesentlig ulempe har vært oppe. En sak fra 
barnehagesektoren (sak 166/19) gjaldt en 
barnehageassistent som var ansatt i 85 % 
stilling. Vedkommende gjorde gjeldende for-
trinnsrett til deler av en midlertidig stilling ut 
barnehageåret 2019/2020. Dette ble avvist av 
arbeidsgiver, som blant annet viste til at ass-
istenten hadde vært 50 % sykmeldt over en 
lengre periode. Tvisteløsningsnemnda ga ar-
beidsgiver medhold i at utøvelse av fortrinns-
retten i dette konkrete tilfellet ville medføre 
vesentlig ulempe. De la i vurderingen vekt 
på at fortrinnsretten knyttet seg til midlerti-
dige stillinger som var ment å dekke mangel 
på kvalifiserte søkere. På grunn av assisten-
tens sykefravær og uavklarte sykdomsbilde, 
ville arbeidsgiver risikere å ikke få dekket sitt 
bemanningsbehov i den aktuelle perioden. 
Nemnda understreket at det var lagt vekt på 
at det her var snakk om et vikariat som kun 
varte ut det aktuelle barnehageåret.  

DEL AV EN STILLING
Fortrinnsretten gjelder også for en del av en 
stilling. Det vil si at en fortrinnsberettiget kan 
ha krav på å utvide stillingen sin med deler 
av en ledig stilling, forutsatt at den deltids-
ansatte er kvalifisert og at gjennomføringen 
av fortrinnsretten ikke er til vesentlig ulempe 
for virksomheten. 

Eksempelvis kan det være en vesentlig 
ulempe dersom arbeidsgiver blir sittende igjen 
med en reststilling som det kan være vanske-

lig å rekruttere kvalifiserte søkere til. Lovgiv-
er har gitt uttrykk for at det kan medføre en 
vesentlig ulempe dersom gjennomføring av 
fortrinnsretten til bare en del av stillingen 
medfører at virksomheten får flere – ikke 
færre – deltidsansatte. 

INFORMASJONS- OG DRØFTINGSPLIKT
Arbeidsgiver plikter å informere arbeidstak-
erne i virksomheten om ledige stillinger. Det 
følger av aml. § 14-1. På den måten kan for-

trinnsberettigede bli 
varslet om stillinger 
det kan være aktuelt å 
kreve fortrinnsrett til. 

Dersom man mener at man har fortrinnsrett 
til en stilling, er det viktig at man melder fra 
om dette til arbeidsgiver. Arbeidsgiver har da 
plikt til å drøfte med arbeidstakeren før det 
tas beslutning om ansettelse i stillingen, jf. 
aml. § 14-3 tredje ledd. 

HVA OM DET ER FLERE DELTIDSANSATTE 
MED FORTRINNSRETT?
Arbeidsmiljøloven gir ikke anvisning på hvor-
dan man løser en situasjon der flere fortrinns-
berettigede deltidsansatte hevder fortrinnsrett 
til samme stilling. Innen kommunal sektor må 
dette som utgangspunkt løses ved at det er den 
best kvalifiserte som ansettes. Det følger for
utsetningsvis av kvalifikasjonsprinsippet som 
gjelder for tilsettinger i det offentlige.

Det kan hende at en fortrinnsberettiget 
deltidsansatt velger å takke nei til tilbud om 
utvidelse av stillingen. Vedkommende vil da 
ha fortrinnsretten i behold og vil kunne gjøre 
den gjeldende ved en senere anledning. 

Dersom man mener at man skulle hatt 
fortrinnsrett, men ikke har fått det, kan man 
kreve dom for ansettelse i stillingen. Brudd på 
fortrinnsrettsreglene kan også medføre erstat-
ningsansvar for arbeidsgiver, jf. aml. § 14-4. 

ANDRE FORTRINNSRETTSBESTEMMELSER
Beslektet med deltidsansattes fortrinnsrett 
til utvidet stilling, er deltidsansattes rett til 
utvid else av stillingen tilsvarende faktisk 
arbeids tid. Etter aml. § 14-4 a kan deltidsan-

satte på visse vilkår kreve å få utvidet still-
ingen sin slik at den tilsvarer den faktiske 
arbeidstiden vedkommende jevnlig har hatt 
de siste 12 månedene. Dersom eksempelvis 
en arbeidstaker i 50 % stilling jevnlig har ar-
beidet tilsvarende 75 % de siste 12 månedene, 
vil vedkommende ha krav på å få utvidet still-
ingen til 75 %.

Det er videre viktig å kjenne til at arbeids-
miljøloven også regulerer fortrinnsrett til ny 
ansettelse for arbeidstakere som har vært sagt 
opp på grunn av virksomhetens forhold (ned-
bemanning), jf. aml. § 14-2. Slik fortrinnsrett 
gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år 
fra oppsigelsesfristens utløp. De som har for-
trinnsrett etter denne bestemmelsen, bortsett 
fra de som har vært midlertidig ansatt, skal 
prioriteres foran deltidsansatte med fortrinns-
rett etter § 14-3. Det vil si at en som har vært 
fast ansatt og som har fortrinnsrett til ny an-
settelse etter nedbemanning, vil gå foran en 
deltidsansatt med fortrinnsrett. En deltidsan-
satt med fortrinnsrett vil imidlertid gå foran 
en som var midlertidig ansatt og som er sagt 
opp på grunn av virksomhetens forhold. 

MARIE GRØNVIK
Marie Grønvik er juridisk rådgiver i 

Skolelederforbundet. Dersom du er 
medlem i Skolelederforbundet og har 
spørsmål om fortrinnsrett eller andre 

juridiske spørsmål om ditt arbeids
forhold, kan du kontakte henne på 

mg@skolelederforbundet.no.

OM FORFATTEREN

Fortrinnsretten gjelder både 
for faste og midlertidige 
stillinger.
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De siste tiårenes utdanningsreformer har hatt 
som ambisjon å desentralisere og gi et tydeli-
gere ansvar for konkretisering og gjennom-
føring av nasjonale mål til lærere, skoleledere 
og skoleeiere. Dette innebærer en styringsfilo-
sofi der skoleledere og skoleeier har fått større 
ansvar for strategisk planlegging, utforming 
og implementering av tiltak og evaluering av 
resultater i forhold til nasjonalt fastsatte mål. 

Kunnskapsløftet har blitt kalt skoleledernes 
reform på grunn av reformens vektlegging av 
skolelederrollen. Skoleleder ble i politiske 
dokumenter og i tiltak fremhevet som viktig 
for innføringen og utviklingen av reformen. 
Med reformen fulgte det en rekke endringer 
i skolelederes ansvar og oppgaver og omfat-
tende kompetansehevingstiltak rettet spesielt 
mot skoleledere. Økt fokus på kompetanseut-
vikling og profesjonalisering av skoleledelse 
er en utvikling vi har kunnet se i mange land 
og som ses i sammenheng med desentraliser-
ing og tydeligere mål- og resultatstyring av 
offentlig sektor.  Skolelederne ble altså et 
utdanningspolitisk omdreiningspunkt og en 
viktig endringsagent i implementeringen 
av Kunnskapsløftet. Å være endringsagent i 
denne sammenheng innebærer at skoleleder 
fikk en nøkkelrolle i fortolkningen, oppføl-
gingen og gjennomføringen av reformens 
hovedelementer (som ny lærerplan med kom-
petansemål og grunnleggende ferdigheter, et 
sterkere fokus på vurdering, arbeid med nas-
jonale prøver og arbeid med skoleutvikling). 

Siden innføringen av Kunnskapsløftet i 
2006 har det imidlertid skjedd flere endringer 
i politikken og i skolen. På terskelen til Fag-
fornyelsen er det nye læreplaner, arbeids-
måter og begreper som igjen skal fortolkes, 
følges opp og innføres selv om kompetan-
setenkningen og fokuset på vurdering fra 
Kunnskapsløftet videreføres. Våre studier av 
de siste års utdanningspolitiske budskap vis-

er imidlertid at det er læreren som nå løftes 
frem som endringsagent. Ved oppstarten av 
Fagfornyelsen aktualiseres altså spørsmål om 
hva slags rolle skolelederen skal ha under den 
nye reformen. 

KOMPETENTE OG POLITISK 
OPPDATERTE SKOLELEDERE
Skolelederne vi har observert og intervjuet hadde 
alle gjennomført rektorutdanning og hadde også 
annen relevant høyere utdanning i tillegg til sin 
grunnutdanning som lærere. Våre undersøkelser 
tyder på at skolelederne har aktivisert både teo-
retiske og praktiske kunnskaper i arbeidet med 
skolenes organisa sjoner og i sine valg av leder-
rolle. Lederne kombinerer ele menter fra ulike 
ledelsesperspektiver for ulike situasjoner og 
sammenhenger. Ledelse utøves på forskjellige 
måter der posi sjoner, oppgaver og ansvar gis sett 
opp mot skolenes visjoner. Skolenes visjoner er 
i varierende grad utformet av lederen selv og/
eller i samarbeid med ledergruppe og personalet 
for øvrig. Studiene våre tyder på at variasjoner 
i skoleledelse og valgt organisering ikke over-
raskende må ses i lys av lokale forutsetninger 
som skolestørrelse, elevsammensetning og 
andre faktorer som skolens bygninger og øvrig 
ressurssituasjon. I tillegg finner vi helt tydelig 
at skoleledelse er et anliggende der personlige 
preferanser og interesser og skoleleders kompe-
tanse legger klare føringer for lederrollen og or-
ganiseringen av skolen.

Våre undersøkelser viste at skolelederne for-
holdt seg aktivt til nasjonale myndigheters re-
gelverk, forskrifter og læreplan. For eksempel 
fortalte skolelederne at det generelt var viktig 
å forankre arbeidet i skolene i opp læringsloven 
og forskrift til opplæringsloven, og læreplanen. 
Skolelederne viste også til regelverk knyttet 
til elevers og læreres rettigheter og regulering 
av personalmessige forhold, som for eksempel 
arbeidsmiljøloven.  Skolelederne var imidlertid 

også godt opp datert på pågående politiske pro-
sesser ink ludert politikk som ikke ennå var ved-
tatt. Vi observerte i feltstudier allerede i 2017 et 
høyt bevissthetsnivå hos lederne (og lærerne) 
omkring Fagfornyelsens forarbeider som 
Ludvigsen-utvalgets utredning og de tilhørende 
stortingsmeldingene. Skolelederne viste i inter-
vjuer til forarbeidene til politikk utvikling som 
viktige kilder for å identifisere hva som ville 
komme av reformer og tiltak. Begrunnelsene for 
dette var at det oppleves som viktig å forberede 
lærerne slik at de ikke skal få en overraskelse 
når ny politikk innføres. I felt arbeid observerte 
vi eksempler på hvordan tverr faglige temaer 
før Fagfornyelsen ble fastsatt ble tatt i bruk 
i forberedelser for nytt semester og skoleår i 
plandager, i trinn- og teammøter. Vi observerte 
også utålmodighet blant ledelse og lærere etter 
å komme i gang med reformen.

HANDLINGSROM OG VARIASJON
Et viktig ansvarsområde for skoleledere ved 
siden av den daglige driften er kvalitets- og 
utviklingsarbeid. Vi har derfor sett nærmere 
på skoleledernes erfaringer med utviklings-
arbeid og samarbeid med skoleeier. Skolene vi 
har studert arbeidet med ulike utviklingspros-
jekter og satsingsområder, som for eksempel 
vurdering for læring, mangfoldstematikk og 
lesing. På våre spørsmål om hvem som had-
de tatt initiativ til disse satsingsområdene 
oppgav lederne at det i hovedsak var lederne 
selv og i liten grad skoleeier. 

Skolelederne har ulike opplevelser av sam-
arbeidet med skoleeier, men de har alle lave 
forventninger til skoleeiernes rolle i skole-
utviklingsarbeidet. Skolelederne beskriver 
et samarbeid rundt utviklingsarbeidet pre-
get av manglende kompetanse og kapasitet i 
kommunene. En av skolelederne opplevde at 
skoleeier var kritisk innstilt til skolens inno-
vative utviklingsarbeid. Samtidig viser også 
våre studier at det er positive faktorer i for-
holdet mellom skoleleder og skoleeier, som 
for eksempel når en av skolelederne opplever 
at skoleeier er tilgjengelig og gir faglig støtte 
til tross for begrenset kapasitet i kommunen. 
Allikevel ønsket denne skolelederen at kom-
munen tok en tydeligere rolle i utviklingsarbei-
det. Mens de andre skolelederne ønsker å drive 

Fagfornyelsen aktualiserer spørsmålet om hva slags rolle skolelederen skal ha under 
den nye reformen. Hva innebærer det at utdanningsmyndighetene retter seg direkte til 
lærer og skolenivået fremfor ledernivået? Skal skoleledere i hovedsak sikre 
organisering, oppfølging og koordinering av lærernes arbeid med reformen? 

Skolelederen som endringsagent 
- hva nå under Fagfornyelsen?

AV: ALESSANDRA DIEUDÈ, CHRISTINE R. STENERSEN, CATHRINE GJØLSTAD, PERNILLE J. BERG & TINE S. PRØITZ

I forskningsprosjektet “Learning outcomes in policy and practice (LOaPP)/Læringsutbytte 
i politikk og praksis” har forskere ved Universitetet i SørøstNorge over fire år studert 
forholdet mellom utdanningspolitikk og skolens hverdagsliv. LOaPP er finansiert av Norges 
Forsknings råd. I denne fagartikkelen presenteres noen hovedfunn fra prosjektet med fokus 
på skolelederes arbeid mellom politikk og praksis.

OM FORSKNINGSPROSJEKTET
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utviklingsarbeid selvstendig. Andre positive 
faktorer som skolelederne pekte på handlet 
om andre forhold enn selve utviklings-
arbeidet, som at de har et godt personlig for-
hold til skoleeier og at handlingsrommet de 
har er stort. 

Vi har også sett nærmere på den lokale 
skolepolitikken hos skoleeier ved å under-
søke kommunale styringsdokumenter. Mens 
skolelederne har et mer helhetlig fokus på den 
nasjonale utdanningspolitikken, fokuserer 
kommunene mer på enkeltelementer som 
enten læringsmiljø, tilpasset opplæring eller 
læringsutbytte. De tre kommunene tolker 
den nasjonale politikken forskjellig, noe som 
tyder på at det er et stort lokalt handlings-
rom på skoleutvikling. Til tross for at kom-
munene har formulert en skolepolitikk ser 
det ikke ut til at det er så høye forventninger 
til at dette følges opp konkret på den enkelte 
skole. Opplevelsen skolelederne har om lave 
forventninger fra skoleeier når det gjelder 
skoleutvikling harmonerer med våre funn om 
at kommunene bruker få styringsverktøy, og 
at det er lite konsistens mellom uttalte lo-
kalpolitikk og relasjonen skoleeier har med 
skoleleder. Våre studier viser et samarbeid 
mellom skoleleder og skoleeier som hoved-

sakelig er preget av arbeidskrevende rapport-
eringskrav fra skoleeier og lite involvering i 
skolens oppfølgings- og utviklingsarbeid. Alt 
i alt tyder dette på at det er skolelederne som 
forvalter det lokale handlingsrommet og som 
i våre eksempler har tatt ansvar for den hel-
hetlige utviklingen av skolene.

SKOLELEDER I FAGFORNYELSEN - BEHOV 
FOR ROLLEAVKLARINGER
Fagfornyelsen innebærer nye læreplaner som 
til en viss grad viderefører overordnet poli-
tikk forankret i ideer om desentralisering og 
resultatstyring. De utdanningspolitiske sig-
nalene i Stortingsmelding 28 (2015-2016) 
tilsier at de nasjonale utdanningsmyndighe-
tene skal støtte skoleeiere og skoler i arbei-
det med kvalitet og utvikling. Fagfornyelsens 
læreplaner lanseres imidlertid med et om-
fattende støttemateriell rettet direkte mot 
læreres arbeid med fagene. Dette medfører 
en skolelederrolle som i hovedsak skal sikre 
organisering, oppfølging og koordinering av 
lærernes arbeid med reformen. Det kan reises 
spørsmål ved hva det innebærer for skoleled-
er og skoleeier at utdanningsmyndighetene 
først og fremst ser ut til å rette seg direkte til 
lærer og skolenivået fremfor leder og skole-

eiernivået. Et annet spørsmål er om dette 
handler om at kommunene ikke helt makter 
å innta sin skoleeierrolle på en tydelig nok 
måte. Stortingsmelding 21 (2016-2017) sig-
naliserer at skoleeier skal få større lokalt han-
dlingsrom og også få mer støtte og tydeligere 
krav til hvordan de skal utfylle skoleeier rollen. 
Våre studier tyder på at en slik tydeliggjøring 
er viktig, men at det også bør diskuteres 
hvilken rolle skoleeier skal ha sett i forhold 
til skolelederrollen. Signalene trekker i ulike 
retninger, og det er nødvendig å tydeliggjøre 
hvilke roller skoleleder og skoleeier skal ha 
i reform- og utviklingsarbeidet under Fag-
fornyelsen, vis a vis nasjonale myndigheter. 

Artikkelen er skrevet av Tine S. Prøitz som 
er professor ved Institutt for økonomi, 

historie og samfunnsvitenskap, Pernille 
J. Berg som er førsteamanuensis i 

pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, 
Cathrine Gjølstad som er universitetslektor 
ved Institutt for pedagogikk og Alessandra 

Dieudè og Christine R. Stenersen som 
begge er stipendiater ved Institutt for 

pedagogikk. Alle forfatterne er tilknyttet 
Campus Vestfold ved Universitetet i 

SørøstNorge. 

OM FORFATTERNE

Artikkelforfatterne er (fra venstre) Christine 
Stenersen, Cathrine Gjølstad, Tine S. Prøitz og 

Alessandra Dieudé. (Foto: Privat)

Pernille Berg er 
førsteamanuensis i 
pedagogikk ved Universitetet i 
SørøstNorge. Hun var ikke til 
stede da gruppebildet ble tatt. 
(Foto: Privat)

Studien bygger på et omfattende etno
grafisk datamateriale samlet inn i tre 
skoler over en periode på halvannet år 
(dokumentstudier, feltstudier av skolenes 
hverdagsliv, observasjoner av møter og 
intervjuer med skoleledere). De tre skolene 
ligger i tre ulike kommuner på Østlandet 
og de er ulike når det gjelder størrelse 
(elevtall fra ca. 250 til ca. 600) og geograf
isk plassering (stor by, mellomstor by og 
landlig). Elevsammensetningen i skolene 
er ulik når det gjelder elevenes sosioøkon
omiske og etniske bakgrunn (byskolene er 
mer heterogene enn den landlige skolen). 
Skolene er tilnærmet like når det gjelder 
resultater på nasjonale prøver, stand
punkt og eksamenskarakterer. Resulta
tene av studien kan ikke generaliseres til 
skoleledere generelt, men de kan anses 
som sannsynlige eksempler på skoleleder
arbeid i Norge. 

OM STUDIEN
Fagartikkelen bygger på følgende 
studier i LOaPP-prosjektet: 
 » Prøitz, T. S.; Rye, E. M; Aasen, P. (2019) Nas

jonal styring og lokal praksis  skoleledere 
og lærere som endringsagenter. Jensen, 
R, Karseth, B. & Ottosen, E. (red.): Styring 
og ledelse i grunnopplæringen. Cappelen 
Damm, Oslo.

 » Prøitz, T.S. Dieudé, A. & Stenersen, C.R. 
(2019). School Leader and Municipal Ad-
ministrator Relationships in Decentralized 
Education Systems, paperpresentasjon ECER 
Hamburg, september.

 » Berg, P. (2020). Kommunal styring som 
ramme for lærerprofesjon. I: Vestheim, O.P. 
Nygård, M. og Myhre, H. Profesjon i en bryt-
ningstid. Gyldendal forlag, i fagfellevurdering.

 » Gjølstad, C. & Prøitz, T. S. (2018) Ledertyper 
og strukturell organisering i et desentralisert 
utdanningssystem, paperpresentasjon Ås-
gårdstrand seminaret, November 2018.

Våre studier viser et samarbeid mellom skoleleder og skoleeier som preges 
av arbeidskrevende rapporteringskrav fra skoleeier og lite involvering av 
skoleeier i skolenes oppfølgings og utviklingsarbeid.
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Ny podcast fra 
Skolelederforbundet

Skoleledere har jobbet mye 
ekstra under koronakrisen

Ledelse under samfunnsmessige kriser er temaet for 
den første episoden av vår nye podcast Viktigsteleder.

En undersøkelse gjennomført av Skolelederforbundet viser at 82 
prosent har jobbet flere timer i uken under koronakrisen enn de 
gjorde før.

Hvis du synes at reportasjen fra Trosterud skole 
i denne utgaven av Skolelederen var interes-
sant, så bør du også få med deg vår nye podcast 
Viktigsteleder. Podcasten er en nysatsning fra 
Skolelederforbundet. Den første episoden 
ble lansert i mai i år og temaet er ledelse 
av skoler under samfunnsmessige kriser. 
I podcasten møter du rektor Geir Johansen ved 
Gamlebyen skole i Oslo, professor Jan Merok 
Paulsen ved OsloMet og forbundsleder Stig 
Johannessen i Skolelederforbundet.

Podcasten kan du høre på Spotify, Apple 
podcast og andre kanaler. Det blir publisert 
en nye podcast med aktuelle tema hver 
måned. 

– Podcasten skal ha fokus på ledelse og or-
ganisering og hvordan man kan utvikle gode 
skoler og barnehager, sier Stig Johannessen.

Temaer for kommende podkaster er blant 
annet teamledelse, ledelse av barnehager i 
krisetider og en debatt om hvem skal lede 
skolen i fremtiden.

Den 22. april gjennomførte Skoleleder-
forbundet en medlemsundersøkelse om arbeid-
stid for ledere under koronakrisen. Questback
undersøkelsen gikk ut via et nyhetsbrev til 
alle yrkesaktive medlemmer, og ble besvart av 
285 respondenter. På undersøkelsens første 
spørsmål, «Hvor mange timer ekstra jobber du 
i snitt i uken?» fordelte respondentene seg på 
følgende vis (tallene er i prosent): 

Når barn bryter med kjønnsnormen
Noen jenter er født som gutter og noen 
gutter er født som jenter. Det lærer de tidlig å 
skamme seg for. Marion Arntzen driver Stens-
veen ressurssenter for personer som har en 
annen kjønnsidentitet enn de er født med. Nå 
er hun aktuell med bøkene om Prinsesse Ivar. 
I tillegg har vi snakket med superrektoren 
Lina Axelsson Kihlblom, pedagogmammaen 
som innså at Adrian var Anna - og Anja som i 
68 år har skjult hvem hun egentlig er.

LES OGSÅ:
Hvordan skape gode ledergrupper?
Gode ledergrupper kan være en arena for 
læring, mestring og gode beslutninger. Men 
det forutsetter at ledergruppen klarer å 
realisere sitt potensiale.

Ledelse i koronaens tid – og tiden etterpå
Ingelin Burkeland og Marlen Faannessen i 
KS-Konsulent skriver om hvordan man kan 
løfte fram læringsmuligheter fra tiden under 
og etter koronakrisen.

LES I NESTE UTGAVE 
AV SKOLELEDEREN

Det betyr at 82 prosent har jobbet flere timer i 
uken under koronakrisen enn før. 53,3 prosent har 
jobbet mellom 6 og 15 timer ekstra i uken og 6,7 
prosent har jobbet mer enn 16 timer ekstra i uken.
På undersøkelsens andre spørsmål: «Har ar-
beidsgiver signalisert at du kommer til å få en 
kompensasjon for eventuelt merarbeid du har 
utført?», svarte 98,2 prosent nei.

1 – 5 timer ekstra i uken 22,1
6 – 10 timer ekstra i uken 36,1

11 – 15 timer ekstra i uken 17,2
Mer enn 16 timer ekstra i uken 6,7
Har ikke jobbet flere timer enn 

før koronakrisen 14,4

Har jobbet færre timer enn før 
koronakrisen 3,2

Vet ikke 0,4

Marion Arntzen (Foto: Ole Alvik)
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Folketrygdlovens regler om foreldrepenger er etter hvert blitt 
svært fleksible. Så lenge foreldrene passer på at begge tar ut 
kvotene sine, kan perioden med foreldrepenger tilpasses de 
fleste familiers ønsker og behov. Folketrygdloven § 1416 siste 
ledd har imidlertid en bestemmelse som sier at gradert uttak av 
foreldre penger er betinget av at det foreligger en skriftlig avtale 
med arbeidsgiver om deltidsarbeid. 

Det er viktig å ha i bakhodet at retten til fri ved foreldreper-
misjon er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 12. Disse bestem-
melsene er ikke på langt nær like fleksible som folketrygdens 
regler om uttak av foreldrepenger. Kort oppsummert kan man si 
at arbeidsmiljøloven gir rett til en sammenhengende permisjon 
på full tid, alt annet må bygge på en avtale med arbeidsgiver. 

Arbeidsmiljøloven § 12-6 om delvis/gradert foreldrepermis-
jon sier at uttaket må bygge på en avtale mellom arbeidsgiver 
og arbeidstaker. Arbeidsgiver kan avslå søknader om unntak 
som medfører vesentlig ulempe for virksomheten. Som vesent-
lig ulempe regnes blant annet dokumenterte vansker med å 
skaffe vikar, for stor belastning på kolleger og vesentlig høyere 
lønnskostnader enn en vanlig permisjon på full tid. For ansatte 
i skolen kan også hensynet til elevenes opplæring, som for eks-
empel muligheter for en fornuftig timeplan trekkes inn. En ord-
ning hvor den som er ute i permisjon flere ganger endrer still-
ingsandelen vedkommende skal jobbe, kan fort bli sett på som 
en vesentlig ulempe da det erfaringsmessig er vanskelig å skaffe 
vikarer som er villig til å ta oppdrag hvor stillingsandelen varierer. 
De som går inn som vikar i en deltidsstilling er jo ofte avhengig 
av å ta andre oppdrag ved siden av. 

Mange av henvendelsene vi får gjelder lærere som ønsker å 
pause foreldrepermisjonen i arbeidsfrie perioder som for eks-
empel slutten av skolens sommerferie (fra 1.august til skole-
start). Tvisteløsningsnemnda for saker etter arbeidsmiljøloven 

behand ler tvister om blant annet permisjon. Nemnda har lagt til 
grunn at arbeidsgiver kan avslå søknader om “å pause” foreldre-
permisjonen i lærernes arbeidsfrie perioder. Begrunnelsen er 
dels at det vil medføre økte lønnsutgifter siden vikaren også 
ofte vil ha rett til lønn i den arbeidsfrie perioden. Videre har 
Tvisteløsningsnemnda lagt til grunn at det å utsette uttaket av 
foreldrepenger i en arbeidsfri periode er en tilpasning som går 
lengre enn det som har vært lovgivers mening, se blant annet 
vedtaket i sak 32/13.  Læreren kan derfor ikke nekte å ta ut per-
misjon i de arbeidsfrie periodene. Enkelt sagt har ikke lærere 
eller andre yrkesgrupper med tilsvarende arbeidstidsordninger 
noen rett til å tilpasse uttaket av foreldrepermisjon, slik at de får 
lengre permisjon/friperioder enn andre arbeidstakere. 

Vi får også en del spørsmål om lærere som er helt ferdig med 
sin permisjon kort tid før en arbeidsfri periode har rett til lønn 
i friperioden på samme måte som sine kollegaer. Spørsmålene 
har ofte sammenheng med at de arbeidsfrie periodene blir sett 
på som avspasering for merarbeid de ukene elevene er på skolen. 

De er imidlertid ikke avspasering slik det er vanlig å bruke 
ord et, men kun perioder med fri i henhold til arbeidstidsavtalen. 
Det er ikke krav om at læreren må ha jobbet inn et bestemt antall 
plusstimer for å få fri med lønn. Dersom læreren er ferdig med 
hele foreldrepermisjonen før en arbeidsfri periode, vil vedkom-
mende ha rett til fri med lønn på samme måte som sine kolleger. 

For Skolelederen
Lene Marita Saint-Sollieux
Seniorrådgiver/jurist
Visma SmartSkill

FORELDREPERMISJON 
FOR LÆRERE
Vi får stadig spørsmål om fleksibel avvikling av foreldrepermisjon. 
En gjenganger er lærere som ønsker å tilpasse foreldrepermisjonen 
mest mulig til de arbeidsfrie periodene i skoleåret, slik at friperioden 
blir lengst mulig. 
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Vi kjenner alle til hvor mye skolebøker daglig må tåle. Plastforsterkede bokpermer 

fra OrbitArena holder lenger, gjør bøkene sterkere og mindre utsatt for skader.

OrbitArena er den største leverandøren av plastbelagte bøker til skoler 

og bibliotek over hele landet.

Ta godt vare på bøkene – bestill dem ferdig plastet neste gang.
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