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LEDER

Foto: Ole Alvik

Skolelederforbundet 
ønsker en styrket kommuneøkonomi. 

s 06 Det å følge opp en medarbeider som sliter med et rusproblem er mer krevende enn mange tror, sier 
rektor Katrine Sølvberg. 

Kommunenes utfordringer er mange, og utfordringer knyttet til Covid 19 
har ført til store og uventede kostander. Dette fører igjen til at ressurser 
forskyves innad i kommunene, fra bl.a. skole og barnehage til helse og 
omsorg.  Udir har nylig lagt frem statistikk som underbygger slike på
stander. Reformer i opplæringssektoren fører til ekstra behov på både 
kort og lang sikt. Innføring av ny  læreplan og læremidler knyttet til 
denne er et eksempel. Men vi ser også at innføringen av lærernorm, 
bemanningsnorm i barnehager, og krav til undervisningskompetanse 
er forhold som påvirker ressurssituasjoen kraftig. Vi står også foran 
store endringer i videregående skole knyttet både til regionreform og 
innføring av nye digitale verktøy som Vis. Samlet utgjør dette ulike 
oppgaverogrammersomikkefullfinaisieres!Nårendaitillegglegger
til udekkede midler som følge av Covid – 19 er situasjonen prekær for 
mangekommuner!

Kommunenes samfunnsoppdrag er store, ikke minst i vår sektor. Vi ser 
at det er et sprik mellom krav og forventninger og hvilke ressurser som 
stilles til rådighet. Vi får henvendelser fra bekymrede medlemmer som 
peker på at kvaliteten på undervisningen reduseres, at det er vanskelig 
å opprettholde et trygt og godt miljø for elevene og ikke minst fore
bygge sykefravær. Våre medlemmer skriver at når bemanningen redu
seres, svekkes kvaliteten på den ordinære undervisningen og behovet 
for spesialundervisning øker. Vi hører også om at skoleeiere velger å 
ignorere ulike normkrav for å kunne legge frem et budsjett i balanse. 

Ledere har ansvaret for å lede profesjonsfellesskapet. Skolelederfor
bundet er opptatt av og mener at profesjonsfellesskapet består av alle 
ansatte i skole og barnehage. Lederne har ansvaret for å etablere et 
godtsamarbeidmedflereaktørerogyrkesgrupperforåskapeetgodt
lag rundt barn og elever. Kompetanse ut over det lærerne besitter, er 
helt avgjørende og nødvendig for å sikre utvikling og helhetlig til
nærming til barn og unges opplæring. Tendensen er nå at dette laget 
i enkelte kommuner «smuldrer» opp, laget som ledes blir mindre og 
handlingsrommetforgodledelsereduseres!

Vi mener at dette fører til et enda større krysspress for lederne i sektoren. 
Dette krysspresset, mellom forventninger og realiteter, sammen med 
økt arbeidsmengde og mer «jusifisering» av skole- og barnehage-
hverdagen, fører til at det blir vanskeligere å rekruttere og beholde gode 
ledere. Dette underbygges av en Faforapport fra januar i år som viser at 
vi står overfor store utfordringer. Hvem skal lede skoler og barnehager 
i fremtiden? Våre undersøkelser viser at vi vil ha færre gode ledere i 
fremtiden dersom deres lønns og arbeidsvilkår ikke bedres. 

Mange kommuner prioriterer skole og barnehage, og i mange kommuner 
har ledere gode lønns og arbeidsvilkår. Likevel mener vi at det er be
hov for å fokusere enda mer på ledelse, og å sørge for at dette blir pri

oritert i alle ledd. Vi har en undesøkelse fra i jfor sommer som peker 
på hva en har å vinne på å gi lederne i skolen og barnehagen støtte 
og oppfølging fra eiernivået. For å kunne utøve lederrollen på en god 
måte, trenger ledere støtte og oppfølging. Et godt støtteapparat på 
virksomhetsnivå, både når det gjelder driftsoppgaver og utøvelse av 
pedagogisk lederskap, er svært viktig. Vi mener derfor at det  må legges 
opp til en generell styrking av lederressursen i sektoren. I tillegg mener 
vi at ledere må ha tilstrekkelige fullmakter, tid og ikke minst ressurser 
til å utvikle og lede egen organisasjon på en god måte. Anerkjennelse 
av ledelse i statsbudsjettet er kostnadsfritt, men det vil gi føringer for 
videre arbeid lokalt. 
Skolelederforbundet er opptatt av at vi ledere skal kunne utøve den 
viktige oppgaven vi er satt til å løse. Dette krever en kommuneøkonomi 
som sikrer at vi faktisk kan utføre oppgaven med kvalitet. 

Politske festtaler og unnvikende svar holder ikke lengre, en generell 
styrkingavkommuneøkonomienmåpåplass,nå!

Stig Johannessen
Forbundsleder
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Anne Kristine Norum Dahl er Akan-kontakt
på fulltid for de 15 000 ansatte i Osloskolene. 
Som Akankontakt går jobben blant annet ut 
på å gi råd til skoleledere om rusproblematikk 
hos ansatte.

Hva skal ledere gjøre når de har mistanke om 
at en medarbeider har et rusproblem.

– De bør snakke med vedkommende. 
Mistanken er oftest basert på konkrete 
observa sjoner som at den ansatte lukter al
kohol, har høyt sykefravær, ikke overholder 
frister og andre ting. Andre ganger er det kol

leger eller elever som sier ifra. Lederen bør 
fortelle med arbeideren hva han eller hun har 
observert og spørre om dette har sammenheng 
med bruk av alkohol eller andre rusmidler.

– Ofte ber jeg om et møte med lederen 
slik at vi kan snakke gjennom situasjonen og 
diskutere hva som bør gjøres.

Mange venter for lenge med å ta kontakt med 
deg. Hva tror du er grunnen til det?

– Det kan være veldig vanskelig å skulle hjelpe 
mennesker som har rusavhengighet. Og mange 
ledere synes at det er å trå for nært At det er for 

privat. Men når det går ut over arbeids plassen, 
da er det ikke en privatsak lenger. 

– Mange prøver nok å hjelpe den ansatte på 
egen hånd. Det kan bli en tilrettelegging for 
misbruk istedenfor reell hjelp til å komme ut av 
misbruket. Resultatet er at den ansatte havner 
enda lengre inn i misbruket sitt.

 
INGEN ENKEL VEI TIL LØSNING
Noeninnrømmeratdeharetrusproblemnår
de blir spurt. Andre vil nekte for det og komme 
med bortforklaringer eller bagatellisere det 

–Nårrusmisbruketgårutoverarbeidsplassen 
er det ikke lenger en privatsak.
Mange yrkesaktive har et rusproblem. Ansatte i skole- og oppvekst-
sektoren er intet unntak. I Utdanningsetaten i Oslo Kommune er 
Anne Kristine Norum Dahl klar til å ta imot de som trenger hjelp. 

Tekst og foto: Ole Alvik

Anne Kristine Norum Dahl jobber i 
Utdanningsetaten som Akan-kontakt 

på fulltid i Oslo-skolen. 

lederen har observert. Vedkommende har 
trolig gjort mye, over lang tid, for at misbruket 
ikke skulle bli oppdaget av arbeidsgiveren. 
– Det store problemet er ikke dårlige samtaler, 
men mangel på samtaler, påpeker Anne 
KristineNorumDahl.

– Jeg prøver å oppmuntre ledere til å ta 
tak tidlig nok og til å orke oppfølgingen. 
Lederekanopplevemyemotbørogkonflikter 
underveis i oppfølgingsløpet. Det stilles store 
krav til den ansatte i Akanavtalen og det er 
krevende for lederen. Det er ingen enkel vei 
fram til målet.  Jeg beundrer de lederne som 
står i det og som håndterer det. Samtidig er 
det veldig trist for de ansatte som sliter med 
avhengighet. 

Er de fleste i jobb når de er i et Akan-opplegg?
– Ja, men ikke nødvendigvis. Noen er så

syke at de er sykmeldte, og Akanavtalen er 
da et opplegg for å få dem tilbake i jobb. Det 

beste for den ansatte er å være i jobb, men det 
er ikke alltid at det er mulig. 

DET RUSFOREBYGGENDE 
ARBEIDET ER GODT KJENT
Norum Dahls rolle som heltidsansatt Akan- 
kontakt er godt kjent i Oslo skolen. Det blir 
informert om Akan og det rusforebyggende 
arbeidet på kurs og på personalmøter og det er 
en del av lederopplæringen. Det forebyggende 
arbeidet er også satt i system sammen med 
HMSseksjonen.

– En Akanavtale inngås for to år, med 
mulighet for forlengelse. Det er individuelle 
avtaler tilpasset den enkeltes behov og hva 
slags behandling og oppfølging de har behov 
for og ønske om. Alle mennesker er forskjel
lige.Visnakkersammenogfinneruthvasom
er best. Akandokumentet er et levende doku
ment som kan endres underveis ut fra hvor

dan vi synes at det går. Det er et rammeverk 
somvioperererinnenfor,mendeterfleksibelt
og individuelt tilpasset. Og målet kan være 
forskjellig.Noengangerklarerviikkeåfåfolk
tilbake i jobb, selv om det er det vi helst vil, 
men vi kan hjelpe dem på en verdig måte ut 
av arbeidslivet.

– Det meste prøves før vi anbefaler å 
avslutte en Akanavtale, sier Anne Kristine 
NorumDahl.

Akan - Arbeidslivets kompetansesenter for 
rus- og avhengighetsproblematikk - ble eta-
blert i 1963 og eies av LO, NHO og staten. 

Du finner mye nyttig informasjon på 
Akan.no og de kan kontaktes på Akans 
veiledningstelefon: 22 402 800.

HVA ER AKAN?

Utdanningsetaten i Oslo kommune 
har utarbeidet følgende kjøreregler 
for rus blant ansatte:

 » Det er uakseptabelt å møte på arbeid 
påvirket av rusmidler eller lukte alkohol 
på jobb. Rusmidler er alkohol, illegale 
rusmidler eller medikamenter. 

 » Ved bruk av medikamenter foreskrevet 
av lege som kan gi rusvirkning, oppfor-
dres det til å informere nærmeste leder, 
slik at arbeidsmessige justeringer kan 
vurderes. 

 » Bruk av rusmidler på fritiden må være 
av en slik art at det ikke kommer i 
konflikt med arbeidet. 

 » I lokaler til bruk for grunnskolen skal 
det ikke serveres eller inntas alkohol. 

 » Reiser eller arrangementer sammen 
med elever er alkoholfrie. 

 » På kurs, konferanser eller arrange-
menter i regi av arbeidsstedet, gjelder 
de samme reglene for atferd som i 
arbeidshverdagen. 

 » Alle arbeidstakere som er vitne til be-
kymringsfull eller utilbørlig atferd, har 
plikt til å melde fra til leder – det er å 
bry seg. Ledere har da aktivitetsplikt. 

 » Skulle en ansatt bryte noen av kjøre-
reglene, eller få et problematisk for-
hold til bruk av rusmidler som gir seg 
utslag på annet vis, vil vi følge AKAN-
prosedyren. 

KJØREREGLER FOR 
ANSATTE

// RUSMISBRUK
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Oppfølging av medarbeidere med rusproblem: 

–Det er mye mer krevende enn 
mange tror, men det er verdt det. 
Rektor Katrine Sølvberg har vært Akan-kontakt for flere medarbeidere 
og hun ville ha gjort det igjen. Samtidig påpeker hun at Akan-avtaler er 
svært krevende både for den som har et rusproblem – og for lederen. 

Tekst og foto: Ole Alvik

Når en medarbeider utvikler et rusproblem,
enten det er alkohol, narkotika eller medika
mentmisbruk, så er det en tragedie for den det 
gjelder og for rusmisbrukerens nære omgiv
elser. Veldig ofte får det også konsekvenser for 
jobben. Et rusmisbruk vil ofte medføre høyt 
fravær, dårligere arbeidsprestasjoner eller at 
vedkommende møter ruset på jobb. I skole og 
oppvekstsektoren er det ekstra stor grunn til å 
være påpasselig.
– Når du har ansvar for barn, må barnas

trygghet settes i første rekke. Da kan du ikke 
være ruset. I verste fall kan det skje en ulykke 
fordi du er uoppmerksom, sier Katrine 

Sølvberg som er nyansatt som rektor ved 
Majorstuen skole. 

I løpet av de 14 årene hun har vært skoleleder 
harhunværtinvolvertiflereAkan-saker.Ifire
av tilfellene har hun selv vært Akankontakt. 

KREVENDE BÅDE FOR 
LEDER OG MEDARBEIDER
Katrine Sølvberg har erfart at det å gå inn 
i en Akanavtale er krevende, ikke bare for 
den som har et rusproblem, men også for 
lederen. 

– På den ene siden er det veldig givende. Du 
kan bidra til at medarbeideren klarer å ta tak i 

problemene sine og unngå at han eller hun fall
er ut av arbeidslivet. Som arbeidsgiver har du et 
hjelpeapparat som står klart, blant annet i form 
av Akan og bedriftshelsetjenesten, forteller hun. 
Men det tar mye tid og det finnes ingen

snarveier, påpeker hun. Dessuten tråkker du 
inn i noe som er veldig personlig, vondt og 
følsomt for medarbeideren. 

– Du får mye sensitiv informasjon om årsak
en til problemet, om vanskelige familieforhold, 
helseproblemer og annet. Og uansett hvor mye 
du involverer deg, så er det mange som ikke 
lykkes. Men sjansene for å lykkes er tross alt 
bedre dersom arbeidsgiveren stiller opp. 

– På den ene siden skal du være en ressurs 
og en trygghetsperson for den ansatte. På 
den annen side er jobben din som rektor å 

ivareta skolens og elevenes beste. Det kan 
til tider være en vanskelig balansegang, sier 

Katrine Sølvberg. 

Før samtalen:
 » Senk ambisjonene dine. Det viktigste er at 

du formidler din bekymring og viser at du 
bryr deg.

 » Minn deg selv på hva som er grunnen til din 
bekymring.

– Konkrete hendelser
– Endringer ved fravær, atferd, jobbut-
førelse eller andre rusrelaterte signaler.

 » Ikke forvent innrømmelser. Din oppgave er 
ikke å identifisere et problem eller stille diag-
nose, men å reagere på endringer som fører til 
negative konsekvenser for arbeidssituasjonen.

Under samtalen:
 » Vær konkret om grunnen til bekymringen 

din
 » Hold deg til fakta og egne observasjoner 

– beskriv uten å tolke.
 » Bruk jeg-form, ikke vi.
 » Lytt aktivt og still åpne spørsmål.
 » Fokuser på omsorg og bekymring heller enn 

påstander og beskyldning.
 » Uansett hvilke reaksjoner som oppstår, har 

samtalen satt i gang følelser og tanker hos 
vedkommende.

Avslutning av samtalen
 » Oppsummer samtalen
 » Avslutt samtalen dersom den låser seg, du 

har uansett satt i gang en prosess.
 » Avtal en ny samtale
 » Vurder om du kan kontakte andre ressurs-

personer i mellomtiden for råd.

ET FRIVILLIG OPPLEGG
For medarbeideren er en Akanavtale et tilbud 
om hjelp fra arbeidsgiveren. Det er frivillig å takke 
ja til tilbudet, men for mange er det umulig å 
håndtere rusproblemet uten denne hjelpen. 

– Ikke alle ønsker et Akan opplegg. Men 
hvis du takker nei til tilbudet, får det store 
konsekvenser hvis du ikke klarer å slutte på 
egen hånd. Da ender det ofte med at personen 
blir oppsagt eller sier opp selv. 

I et Akanopplegg tilbys det hjelp, men det 
stilles også store krav. 

– Ja, det er tøft for den ansatte å være i et 
Akanopplegg. Jeg har aldri vært involvert i 
etAkan-oppleggsomikkeharinneholdtflere
advarsler på grunn av brudd på avtalen. Men 
når du er inne i opplegget så har du en jobb å 
gå til, samtidig som du får hjelp og behandling 
for å håndtere rusproblemet. 

– En ting er helt sikkert og det er at ingen 
blir friskere av å sitte hjemme alene. 

MISFORSTÅTT LOJALITET
Rusmisbruk er et tabubelagt område. Kolleger 
kan ha mistanke om at en i arbeidsfellesskapet 
sliter med alkoholmisbruk eller bruker andre 
rusmidler, men de sier ikke ifra til ledelsen. 

– Ansatte er ofte veldig lojale overfor 
kolleger som sliter med et rusproblem. De 
vil ikke sladre på vedkommende. Det er 
forståelig at de tenker slik, hvis de ikke vet 
atdetfinnesetgodthjelpetilbudtildensom
sliter. Derfor er det viktig at hele personalet 
er kjent med Akan og hva du som arbeids
giver kan tilby.

– Jeg sier til mine ansatte at det å bry seg 
om andre er å vise omsorg. Det har hendt at 
jeg har fått bekymringsmeldinger fra ansatte 
etter at vi har informert om Akan opplegget, 
for da forstår de at de har et ansvar for å si 
ifra. 

DEN VANSKELIGE SAMTALEN
Å bli konfrontert med at en har et rusprob
lem kan oppleves som stigmatiserende og 
belastende i en allerede vanskelig situasjon. 
Derfor er det viktig å ta opp bekymringen 
med den det gjelder på en respektfull måte. 
Mange ledere kvier seg for å ta denne sam
talen. Man vil så gjerne ha konkrete, hånd
faste bevis, men det har man ofte ikke. Ofte 
ermistankenbasertpåflereindisiersomtil
sammen har fått varsellampen til å blinke 
rødt. Det kan være høyt sykefravær før og et

ter helger, at personen kommer seint på jobb 
og går tidlig, avlyser avtaler, gjør flere feil
enn tidligere, endrer væremåte overfor kol
leger og generelt fungerer dårligere på jobb. 
Ofte har rusproblemet utviklet seg over lang 
tid før det kommer så langt at det merkes på 
jobben. 

Hvordan tar du opp med en medarbeider at du 
mistenker at han eller hun har at rusproblem?

– Det kan være fornuftig å begynne med en 
generell samtale om hvordan vedkommende 
har det. Lederen må etablere en kontakt som 
gjør at den som har et rusproblem føler seg 
trygg nok til å åpne opp. Men samtidig skal 
man ikke gå rundt grøten. Det er viktig at 
vedkommende forstår alvoret i situasjonen. 
Manmåfinneenbalansemellomdetåvære
et medmenneske og samtidig være tydelig 
som sjef. 

Du har hatt flere slike samtaler. Har de inn-
rømmet at de har et rusproblem?

– Mange vil nekte for det og etter samtalen 
vil de trolig skjerpe seg for en periode. Men 
hvis de har et alvorlig rusproblem så klarer 
de ikke å ta seg sammen i lengden. Derfor bør 
man følge ekstra med på vedkommende og ta 
det opp på nytt. 

TIPS TIL 
«DEN NØDVENDIGE SAMTALEN»
Mange ledere synes at det er vanskelig 
å skulle ta opp en mistanke om 
rusmisbruk med en medarbeider. 
Følgende gode råd fra Akan kan være til 
hjelp i forbindelse med en slik samtale: 

// RUSMISBRUK

Ill.foto: Istockphoto
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Det er kun rektor som vet at Martin har et 
alkoholproblem. Slik vil han at det skal forbli. 
Det er problematisk å innrømme at du sliter med 
et alkoholproblem når du er lærer på en skole og 
har ansvaret for barn. Derfor møter vi Martin på 
det nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika i Oslo 
med løfte om at han skal få være anonym. 

Martin er i midten av 30årene, singel 
og har jobbet som lærer i fem år. De siste sju 
månedene har han hatt en Akanavtale. Det 
skal han ha i minst to år. Alkoholproblemet til 
Martin har utviklet seg over tid. For et par år 
siden måtte han innrømme for seg selv at han 
ikke lenger hadde kontroll. 

– Jeg drakk fordi jeg hadde det tøft. Jeg 
hadde lite sosial kontakt utenom jobben og 
alkoholen ble en måte å døyve ensomheten 
på. Det var ikke slik at jeg drakk veldig mye, 
men jeg drakk hver dag. Jeg forsto at jeg hadde 
et problem da jeg valgte å være hjemme for å 
drikke, istedenfor å gjøre andre ting.

HADDE HØYT FRAVÆR
Martin klarte lenge å skjule for arbeids
giveren at han hadde et alkoholproblem og 
han presiserer at han aldri har vært beruset 
på jobb eller sammen med elevene. Det var 
et økende korttidsfravær, ofte knyttet til 
helger, som gjorde at rektor fikk mistanke
om at noe var galt. Martin husker godt den 
dagen for sju måneder siden da han ble inn
kalt til rektor. 

– På møtet spurte han meg rett ut om jeg 
hadde et rusproblem.

Hva svarte du da?
– Jeg svarte ja.
Du prøvde ikke å nekte?

–Nei, fordi jegskjønteatnåkunne jeg få
hjelp. Jeg er glad for at jeg innrømte det, men 
jeg var ikke høy i hatten.

Hvordan hadde det gått hvis du ikke hadde 
svart ja og kommet inn i et Akan opplegg?

– Det tør jeg ikke tenke på. Men det er heldigvis 
en realitet som ikke er aktuell for meg lenger. 

Tror du at mange ledere venter for lenge med 
å ta opp dette med medarbeideren?

 Ja, det er bedre å ha en samtale for mye 
enn en samtale for lite. Det er ikke enkelt, 
men det er nødvendig. 

Har du et godt råd til en leder som skal ta opp 
en slik sak med en medarbeider?

 Ikke vær konfronterende. Vær et med
menneske. Og vær forberedt på at du kan bli 
avvist.Jegtrornokatdeflestevilnekteforat
de har et rusproblem. 

ET GODT HJELPEAPPARAT
Martin mener at han har fått god hjelp til 
å håndtere alkoholmisbruket. I tillegg til 
Akanopplegget, går han til psykolog, han 
deltar på AAmøter (anonyme alkoholikere), 
han tar blodprøver som viser alkoholinntaket 
og han går til samtaler ved ruspoliklinikken 
ved Ullevål universitetssykehus. 

– Det har gitt meg god støtte og gode verk
tøy som gjør at jeg kan håndtere hverdagen 
uten å bruke alkohol. Jeg er ikke rusfri, men 
alkoholforbruket er redusert betraktelig. Nå
er jeg nede på et normalt nivå og har et alko
holforbruksomfolkflest.Påsiktkankanskje
målet være at jeg skal bli helt rusfri. 

Har noen sagt noe eller gjort noe som har 
vært spesielt viktig for det i forbindelse med å 
bli rusfri?

–Ja, rektor spør meg ofte om hvordan det 
går. Det er betryggende. Og ellers har jeg fått 
god hjelp også av de andre som er involvert 
som Akan og bedriftshelsetjenesten. 

Har det vært vanskeligere å la være å drikke 
i koronatiden?

– Både ja og nei. Det hadde nok blitt van
skeligere hvis jeg hadde hatt hjemmekontor, 
men jeg hadde mulighet til å dra på jobb, så 
da gjorde jeg det. Det gjorde nok at det ble 
mindre vanskelig, for da møtte jeg kolleger 
hver dag. Men vi har også hatt hyppige møter 
i Akanteamet på Teams i denne perioden. 

Katrine Sølvberg legger ikke lokk 
på at det er krevende på flere 

måter å følge opp en medarbeider 
i en Akan-avtale. – Jeg har aldri 
vært involvert i et Akan-opplegg 

som ikke har inneholdt flere 
advarsler på grunn av brudd på 

avtalen, sier hun.

En individuell Akan-avtale er et 
tilbud til ansatte som har utviklet 
et problem atisk forhold til rus eller 
spill slik at de kan beholde jobben sin 
samtidig som de får hjelp. 

Ingen Akan-avtaler er like. Innholdet i avtalen 
må tilpasses den enkeltes situasjon og behov, 
problemets omfang og art, og arbeidssituas-
jonen. På Akan sine hjemmesider ligger eks-
empler på hvordan en slik avtale kan utformes. 
Som et utgangspunkt bør imidlertid en Akan-
avtale omfatte følgende:
 » Konkret beskrivelse av bakgrunnen for at 

avtalen er inngått.
 » Hvis arbeidsoppgavene endres må dette ned-

felles i avtalen. 
 » Avtalen må inngås skriftlig og underskrives 

av arbeidsgiver og den ansatte.
 » Avtalen skal inneholde en beskrivelse  av hva 

slags type oppfølging og behandling som skal 
gjennomføres.

 » Det skal presiseres hvilket tidsrom avtalen 
gjelder for. Anbefalt lengde er to år, men tids-
rommet kan i enkelte tilfeller forlenges. 

 » Oppfølging fra leder i det daglige arbeidet, og 
eventuelle kontrolltiltak. 

 » Bedriftshelsetjenesten skal involveres i arbei-
det i virksomheter tilknyttet en slik ordning.

 » Fastlege skal informeres. Etter helsesjekk 
hos fastlege bør denne henvise videre til riktig 
behandling, hvis nødvendig. 

 » Medarbeideren bør selv være med på 
utformingen av avtalen for å øke eierskap og 
medansvar for avtalen.

HVA ER EN 
INDIVIDUELL AKAN-AVTALE?

Vanskelig å være åpen
Bildet er et illustrasjonsbilde, fordi «Martin» 
ønsker å være anonym. Mange yrkesaktive 
som har et rusproblem ønsker å skjule det 
så lenge som mulig, både på arbeidsplassen 
og privat. Når man jobber med barn kan 
det være ekstra belastende å stå fram som 
rusmisbruker, selv om man er i et vellykket 
behandlingsopplegg. Men inntrykket som 
bildet gir, passer godt på den personen vi 
møtte: En normal og oppegående mann i 
midten av 30-årene, som på ingen måte 
skiller seg ut fra andre ansatte på en skole. 

«Martin» er alkoholiker og lærer i Osloskolen:
Det er bedre å ta en samtale 
for mye, enn en for lite!
Følgende samtale med rektor ble redningen for Martins yrkesliv:
– Har du et alkoholproblem? 
– Ja
Tekst: Ole Alvik

TAR TID Å FØLGE OPP
Du var Akan kontakt samtidig som du var leder. 
Hva opplevde du som mest utfordrende med hen-
syn til oppfølging av den som var rusmisbruker? 

– Det tar veldig mye tid og slike saker varer 
i minst to år, ikke to måneder. Jeg har vært 
Akan-kontaktisakersomharvartifireår.Det
handler ikke bare om å ha regelmessige Akan
møter på kontoret. Du må følge opp tett og 
kanskje hver eneste dag i perioder hvor det går 
dårlig med den som har rusproblemet. Jeg har 
også brukt en del tid på møter med behand
lingsinstitusjonerogmøtermedNavogfulgt 
personer til behandling. Du kan være borte 
en hel dag og ingen andre vet hva du gjør på 
grunn av taushetsplikten.
Det kan også være utfordrende å finne

en god balanse mellom det å være leder og 
Akankontakt. 

– Du skal bygge en tillitsrelasjon slik at ved
kommende vil være ærlig mot deg i prosessen. 

Samtidig må du holde en tilstrekkelig profes
jonell distanse, selv om du blir involvert i pri
vatlivet og får mye sensitiv informasjon. Det er 
ikke alle ledere som er komfortable med dette. 

– Hvem får du støtte fra?
– Det er Akankontakten sentralt i 

kommunen og bedriftshelsetjenesten som har 
vært med i de gruppene jeg har vært i. 

– Hvor mye av oppfølgingsjobben faller på 
deg som leder?

– Jeg vil si 90 prosent. 
Det er mer krevende for lederen enn folk 

kanskje forstår?
– Ja, det er ikke mange som vet at en Akan

avtale krever så mye oppfølging. Men så er det 
vel også slik at noen gjør mer enn andre. 

Og det er ikke alle ledere som kan eller bør 
gjøre det?

–Nei, og derfor er det viktig å ha én akan
kontakt på skolen. Det kan være rektor, men det 
behøver ikke være det. Dette har også sammen

heng med at den som er akankontakt får mer 
kompetanse og trygghet i rollen etter hvert. 

Hvor er det lett å feile?
– Balansegangen mellom det å være en 

ress urs og en trygghetsperson for den ansatte, 
samtidig som man også må ivareta skolens og 
elevenes beste, er vanskelig. Men den største 
feilen er vel at man ikke tar tak i det fordi det 
krever for mye tid eller at man ikke klarer å 
følge opp avtalen godt nok. 

Er det mange av dem du har fulgt opp som har 
klart seg, i betydning av at de har sluttet med 
misbruket og fortsatt er i jobb?

– Veldig ofte så går det jo ikke kjempebra, 
dessverre. Det er veldig få som har klart å komme 
seg helt ut av rusproblemet. Noen har blitt
uføretrygdet eller blitt omplassert til andre 
jobber hvor de ikke jobber med barn. Men det 
er ikke bare rusavhengigheten det handler om. 
Mange sliter med å slutte fordi at årsakene til at 
de ruser seg fortsatt er der, sier Katrine Sølvberg. 

De fleste i oppvekstsektoren vil 
få tilbud om Akan-avtale hvis de 
utvikler et rusproblem. 

Ifølge Unni Grevstad, som er kommunika-
sjonsleder ved Akan kompetansesenter, 
har man ikke tall for hvor mange arbeids-
takere i Norge som har en individuell Akan-
avtale. Man har heller ikke tall for hvor 
mange som har slike avtaler innen skole- 
og oppvekstsektoren. 

– Det vi derimot vet, er at de fleste 
kommuner har en policy for rus- og avheng-
ighetsproblematikk i tråd med vår tre-trinns 
modell. Skole og oppvekstsektoren faller 
stort sett inn under den enkelte kommune. 
Det taler for at en større andel ansatte i 
skole og opp vekstsektoren får et tilbud om 
hjelp dersom de utvikler en problematikk 
knyttet til rus eller spill, sier Unni Grevstad.

FÅR TILBUD OM HJELP

// RUSMISBRUK
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Mange arbeidsgivere, herunder de fleste kommuner og fylkes
kommuner, er tilknyttet Akan. Det gjør at arbeidsgiver i de 
aller fleste tilfeller er forpliktet å tilby arbeidstakeren å inngå 
en Akanavtale i stedet for å gå til oppsigelse eller avskjed.

Det å drikke på fritiden kan også ha kon
sekvenser for arbeidsforholdet. For eksempel 
dersom alkoholforbruket blir så stort at det 
medfører gjentatt ulegitimert fravær, eller at ar
beidsprestasjonene svekkes på grunn av bakrus. 
Slike avledede følger av rusmiddelbruk vil der
for også kunne gi grunnlag for arbeidsrettslige 
reaksjoner i form av advarsel, oppsigelse eller 
avskjed, avhengig av hvor alvorlig brudd på ar
beidsforpliktelsen forholdet representerer. 

EN HELHETSVURDERING
Dette er ikke en uttømmende liste over 
vurderingsmomenter, men eksempler på 
ulike forhold som kan tas med i en helhetlig 
vurdering av hvilken reaksjonsform arbeids
giver skal velge. Hver enkelt sak må vurderes 
konkret. For mindre alvorlige tilfeller, kan det 
være tilstrekkelig med en advarsel, mens det 
andre ganger er grunnlag for oppsigelse eller 
avskjed. Som ledd i helhetsvurderinger skal 
det også foretas en interesseavveiing der ar
beidsgivers og arbeidstakers interesser veies 
opp mot hverandre. Det skal blant annet tas 
hensyn til hvor hardt en oppsigelse eller av
skjed vil ramme den enkelte. I noen tilfeller 
kan også løsningen bli å omplassere arbeids
takeren til en annen stilling. 

Dette er det generelle utgangspunktet. 
Mange arbeidsgivere, herunder de fleste
kommuner og fylkeskommuner, er imidlertid 
til knyttet Akan. Det gjør at arbeidsgiver i de 
allerflestetilfellererforpliktetåtilbyarbeid
stakeren å inngå en Akanavtale i stedet for å 
gå til oppsigelse eller avskjed. Hensikten med 
et slikt Akanopplegg er at arbeidstakere som 
sliter med rusproblemer skal få hjelp og be
holde jobben, slik at man kan unngå eventuell 
oppsigelse eller avskjed. Arbeidstakeren kan 
velge å takke nei til en slik avtale, men da med 
den risiko at arbeidsgiveren går videre med 
oppsigelse eller avskjed. Dersom arbeidstak
eren inngår en Akanavtale, vil det altså være 
som et alternativ til personalsak, men arbeid
stakeren må likevel oppfylle sin forpliktelse til 
å følge det avtalte opplegget dersom vedkom
mende skal unngå arbeidsrettslige reaksjoner.

AKAN MODELL FOR 
FOREBYGGENDE ARBEID
Akan har utarbeidet en modell for forebyg
gende arbeid og tiltak på arbeidsplassen. 

Akanmodellen anbefaler blant annet hvordan 
brudd på virksomhetens policy bør håndteres. 
Oppsummert anbefales følgende håndtering:  

Første brudd: 
Samtale med tilbud om individuell Akan avtale. 

 » Alternativ 1. Vedkommende sier ja – det 
gis advarsel for forholdet og Akanavtale 
opprettes for 2 år.

 » Alternativ 2. Vedkommende sier nei – det 
gis advarsel for forholdet og vurderes som 
en ordinær personalsak.

Andre brudd: 
Arbeidsgiver vurderer om det gis nytt tilbud 
eller behandles som en ordinær personalsak.

 » Alternativ 1. Vedkommende får tilbud og 
sier ja – det gis advarsel for forholdet og 
Akanavtale opprettes for 2 år.

 » Alternativ 2. Vedkommende får tilbud og 
sier nei – ordinær personalsak med oppsi
gelse/avskjed som mulig konsekvens.

 » Alternativ 3. Vedkommende er allerede 
i individuell Akanavtale etter 1. brudd: 
Teamet samles og det vurderes fortsatt 
Akanavtale med justeringer, eller ordi
nær personalsak. 

Ytterligere brudd: 
Vedkommende er i en individuell Akanavtale. 
Teamet samles og det vurderes fortsatt avtale 
eller ordinær personalsak. 

Arbeidsgivers alminnelige adgang til oppsi
gelse eller avskjed er altså i de fleste til
feller begrenset av Akanretningslinjene 
dersom disse gjelder på arbeidsplassen. Der 
det er snakk om særlig alvorlige tilfeller, 
kan imidlertid arbeidsgiver anse seg ubun
det av retningslinjene. Dette ble slått fast 
av Høyesterett i en dom inntatt i Rt. 1999 s. 
163. Saken gjaldt avskjedigelse av en arbeid
staker i brannvesenet som gjentatte ganger 
hadde møtt beruset på jobb. Førstvoterende 
uttalte blant annet at dette i utgangspunk
tet ga klar avskjedgrunn. Arbeidsgiveren var 
imidlertid bundet av Akanretningslinjene, 
slik at saken også ble vurdert opp mot disse. 
Selv om Akan-retningslinjene modifiserer
arbeids givers adgang til oppsigelse eller av
skjed, slo Høyesterett likevel fast at arbeids
giver har en «viss skjønnsmessig» adgang til å 

avskjedige arbeidstakere uten å følge 
prosedyrene i Akanretningslinjene. Dette 
kan kun gjøres i «særlig alvorlige tilfeller». 
Sett hen til blant annet sikkerhetsrisikoen det 
innebar for en brannmann å møte beruset på 
jobb, samt de gjentakende tilfellene av beru
selse i tjeneste, konkluderte Høyesterett med 
at arbeidsgivers avskjedigelse var rettmessig i 
den konkrete saken.

Arbeidsgiver har en omsorgs og tilretteleg
gingsplikt overfor sine ansatte. Det er derfor 
viktig at arbeidsgiver tar tak i problemstill
inger knyttet til rusmiddelbruk på et så tidlig 
stadium som mulig, slik at arbeidstakeren kan 
få mulighet for hjelp. 

Rusmiddelbruk og dets 
betydning for arbeidsforholdet
Bruk av rusmidler kan gi konsekvenser for arbeidsforholdet på 
ulike måter. Å møte ruspåvirket på jobb eller innta rusmidler i 
arbeidstiden kan være saklig grunn for oppsigelse eller gi grunn-
lag for avskjed. Også rusmiddelbruk utenfor arbeidstiden kan ha 
følgevirkninger som får betydning for arbeidsforholdet.

Av Marie Grønvik
Juridisk rådgiver i Skolelederforbundet 

Hvilke konsekvenser rusmiddelbruk skal 
ha må bero på en konkret helhetsvurdering 
i hvert enkelt tilfelle, hvor en rekke 
momenter kan være relevante å ta i 
betraktning. Terskelen for å si opp en 
arbeidstaker er høy; det må foreligge 
saklig grunn. Terskelen for avskjed er enda 
høyere. Der er vilkåret at det må ha skjedd 
«vesentlig mislighold» av arbeidsavtalen. 
Dette innebærer at ulike tilfeller kan 
og må vurderes ulikt. For eksempel 
vil en enkeltstående hendelse der en 
medarbeider har møtt i ruspåvirket tilstand 
på jobb måtte vurderes annerledes enn der 
vedkommende har gjort dette gjentatte 
ganger til tross for tidligere advarsler. 

ARBEIDSTAKERS STILLING
Arbeidstakerens stilling og arbeidsoppgaver, 
og rusmiddelbrukets potensielle konsekvenser 
for vedkommendes arbeidsprestasjon, er 
selvsagt en relevant del av vurderingen. Rus 
og alkohol hører ikke hjemme i arbeidet 
med barn og unge, og kan i noen tilfeller 
representere en direkte sikkerhetsrisiko. 
Dersom det er tale om en ansatt som jobber 
tett på barna, vil det kunne vurderes ulikt fra 
der den ansatte kun jobber administrativt.

Det stilles generelt strengere krav til ledere 
og andre medarbeidere som er avhengige av 
høy grad av tillitt. Dette kan derfor tale for en 
strengere reaksjon overfor disse i forbindelse 
med rusmiddelbruk. 

PÅ ARBEIDSPLASSEN ELLER I FRITIDEN
Omstendighetene rundt inntaket av 
rusmidlene og graden av beruselse kan 
også være relevante momenter. Dersom 
det for eksempel drikkes alkohol i arbeids
tiden, kan det i noen tilfeller anses mer 
alvorlig enn der den ansatte drakk hjemme 
før vedkommende møtte på arbeidet. 
Tilfeller der en ansatt møter lettere 
beruset vil etter forholdene vurderes 
mindre strengt enn der en arbeidstaker 
er kraftig påvirket. Det samme gjelder 
typen rusmiddel. Det kan ha betydning 
for vurderingen hvorvidt det er snakk om 
alkohol, reseptbelagte medisiner eller 
illegale stoffer.

Akan gjennomførte en undersøkelse 
i 2016 som blant annet viser at:

 » Alkoholproblemer er den vanligste rus-
relaterte årsaken (78%) til Akan-avtal-
er. Deretter følger narkotika (19,5%) og 
medikamenter (16%).

 » I de aller fleste saker samarbeidet flere 
om oppfølgingen. Arbeidsgiver (leder 
og/eller HR) var involvert i så nært som 
alle saker. Der arbeidsgiver ikke var in-
volvert ble vedkommende fulgt opp av 
bedriftshelsetjenesten i samarbeid med 
Akan-kontakt og fastlege. Fastleger var 
involvert i 45 % av avtalene.

 » I overkant av 57 % av personene i 
Akan-avtaler hadde fått behandling i 
tiden de var i avtalen. 56 % av dem var 
i poliklinisk behandling og 38 % var inn-
lagt. 

 » De fleste av Akan-avtalene (61%) var 
inngått som følge av brudd på arbeids-
reglement eller annet regelverk. 29 
prosent ble inngått som følge av be-
kymringssamtaler, og de resterende 
avtalene ble inngått etter at vedkom-
mende selv ba om hjelp.

 » 62 prosent av Akan-avtalene er i offent-
lig sektor. 

 » 70 prosent er menn. 30 prosent kvinner. 
 » 65 prosent er i aldersgruppen 40 – 59 

år. 26 prosent var under 40 år. 

Individuelle Akan-avtaler: 
DE FLESTE HAR ET 
ALKOHOLPROBLEM

Ill.foto: istockphoto
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Norske skoler var stengt i 
kortere tid enn gjennomsnittet 
i OECD-landene

Barn har godt av å gå 
eller sykle til skolen

Foreldres utdannings-
nivå har stor betydning 
for barnas karakterer i 
matematikk

Rekordhøyt snitt 
for avgangselevene

I slutten av juni hadde det i Norge vært ni uker med skolestengning 
– mot 14 uker i gjennomsnitt i OECD-landene. 

I år er det kanskje flere foreldre som lar barna gå eller sykle til skolen på grunn av korona-
epedemien. Det er i så fall en positiv effekt av pandemien, mener svensk forsker. 

Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige 
indikatorrapport for utdannings sektoren. I 
årets rapport har forskerne blant annet tatt 
for seg konsekvenser av Covid 19pande
mien. INorgeble skolene stengt12.mars,
og ble gradvis gjenåpnet fra 27. April. For 
norske elever medførte skolestengningen at 

elevene gikk glipp av fysisk til stedeværelse 
på skolen i 20 timer hver uke på barne
trinnet og 23 timer hver uke på ungdoms
trinnet, ifølge beregningene fra EaG. Både 
iNorgeogandreeuropeiske landerstattet
digital hjemmeundervisning til en viss grad 
klasseromsundervisningen. 

SKOLER SOM LÆRER KOLLEKTIVT
– lærende felleskap gjennom tillitsbasert ledelse

TINE S. PRØYTZ ØYSTEIN GILJE VIVIANE ROBINSON

Onsdag 28.04.2021

• Reduce Change to Increase Improvement
v/ Distinguished Professor Emeritus Viviane Robinson.

• Ledelse av læring. Hva kjennetegner små kommuner
med gode skoleresultater over tid?
v/ PhD-stipendiat Hilde Forfang (SEPU).

• Hvordan lede fagfornyelse?
v/ Professor Marte Blikstad-Balas ved UiO

Torsdag 29.04. 2021

• Skolelederen som endringsagent og reformatør fra
Kunnskapsløft til Fagfornyelse,
v/professor ved USN Tine S. Prøytz.

• Hvordan lede utviklingen av den digitale,
fagfornyede skolen? v/ professor på UiO Øystein Gilje

• Nye lederroller i skolen – nye vilkår for skoleutvikling?
v/ Professor ved OsloMet Sølvi Mausethagen.

• Med Fagfornyelsen som kart og verdigunnlaget som
kompass. En (oppdatert) reiseguide til kapittel 9A.
v/ mobbeombud i Oslo, Kjerstin Owren

• «Lærende felleskap gjennom tillitsbasert ledelse».
Oppsummering og avslutning
v/ professor Jan Merok Paulsen

DATO: 28.04. – 29.04.2021 STED: SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL

Påmelding og priser: Medlemmer Andre

Før 20.02.21 Kr. 4.100,- Kr. 4.900,-
Etter 20.02.21 Kr. 4.600 ,- Kr. 5.500,-

Enkeltrom pr. pers. pr. døgn inkl. frokost Kr. 1 295,-
Festmiddag Kr. 950,-

Påmelding: https://viktigsteleder2021.axacoair.se

Vil du lære mer om hvordan du kan lede utviklingen av en lærende organisasjon som
skal innfri et stadig mer komplekst samfunnsoppdrag? Da vil Skolelederforbundets store
lederkonferanse #Viktigsteleder2021 være et riktig sted å begynne. Sjekk programmet!

PROGRAM

AKTUELT

Elever i grunnskolen fikk i snitt 
karakteren 3,8 i matematikk, men 
det er store forskjeller mellom elev-
grupper, ifølge Statistisk sentralbyrå. 

Barn av foreldre med grunnskoleutdanning 
eller ingen fullført utdanning, har en gjen
nomsnittlig standpunktkarakter på 3,0. Når
foreldrenes utdanning øker, øker barnas 
karakterer i faget. Standpunktkarakteren er 
i gjennomsnitt 4,5 blant elever med foreldre 
med universitets og høgskoleutdanning på 
mer enn 4 år.

Standpunktkarakterene i fellesfagene viser at 
gjennomsnittskarakteren økte i 41 av 46 fag, 
sammenliknet med fjoråret. Det har samlet 
sett gitt en økning i snittkarakter fra 4,1 til 
4,2 i disse fagene. Avlyste eksamener er en del 
av forklaringen, da mange elever får dårligere 
karakterer på skriftlig eksamen enn i stand
punktkarakterer. Utdanningsdirektoratet 
vil imidlertid undersøke nærmere hva som 
kan være årsakene til årets resultat, ifølge 
Kunnskapsdepartementet. 

Det at barn går eller sykler til jobb har positiv effekt 
både med hensyn til mindre smittespredning og barns 
helse og prestasjoner på skolen, ifølge forskeren 
Jessica Westman Trischler ved CTF (Centrum för 
tjänste forskning) ved Karlstads universitet

– Mange foreldre velger å kjøre barna til skolen. 
Forskning viser at det er bedre å la barna gå selv eller 
sykle til skolen. Da føler de seg bedre og presterer 
bedre på skolen. Barna blir også mer selvstendige og 
trygge i sitt nærmiljø, sier Jessica Westman Trischler, 
som er postdoktor i psykologi ved CTF. 

Hun har skrevet en doktorgradsavhandling om barn 
og unges reisevaner og faktorer som påvirker dette. 

– Skoleveien handler om mer enn å komme seg 
fram og tilbake til skolen. Reisen påvirker hvordan 

barna har det og hvordan de presterer resten av da
gen. Så lenge det er rimelig avstand mellom hjem 
og skole, er det best la barna gå eller sykle selv eller 
sammen med venner eller foreldre.

Hvis man likevel må ta bilen bør foreldrene 
aktivisere barna på kjøreturen. 

– Barn som er aktive på vei til skolen, for eksempel 
ved at de prater med foreldre, søsken eller venner, blir 
gladere og mere fornøyde på skolen enn de som sitter 
stille for seg selv eller sover i bilen. Vær aktiv, prat og 
gjør reisen til en hyggelig og sosial stund, det er mitt 
råd til foreldre som må kjøre barna til skolen, sier hun. 

Doktorgradsavhandlingen som hun har tatt ved 
Karlstad universitet heter Drivers of children’s travel 
satisfaction.

Ill.foto: Istockphoto

Ill.foto: Istockphoto
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krever av deg og i tråd med dine verdier som 
leder. 
–Enledersomharmyepsykologiskfleksibi

litet vil kunne oppleve høy arbeidsoverbelast
ning, men i møte med en medarbeider vil han 
eller hun likevel klare å være helt til stede. 
Lederen klarer å håndtere situasjonen uten å 
la seg forstyrre av det stresset han eller hun 
opplever av andre årsaker. 

Å VÆRE MENTALT TIL STEDE
Grunnen til at psykologisk fleksibilitet er 
viktig for å beholde gode relasjoner i tider med 
stort arbeidspress, handler om til stedeværelse 
også rent mentalt. 

– Det er viktig å møte medarbeidere med 
respekt og anerkjennelse og være interessert, 
nysgjerrig og til stede i den andre personens 
opplevelser. Det handler om å være både fysisk 
og psykisk «på» i møte med medarbeideren. 
Noenmedarbeidere kanoppleveat stressede
ledere sjekker mobilen og skriver en epost, 

samtidig som de har møte med medarbeideren. 
Det bygger ikke gode relasjoner, påpeker hun. 

TENK LANGSIKTIG
Tiden man investerer i medarbeiderne for å 
vedlikeholde relasjonene kan vise seg å gi stor 
uttelling på lengre sikt. 

– Det er mye forskning som viser at gode 
relasjoner mellom ledere og medarbeidere 
har mange positive konsekvenser, som økt 
motivasjon og engasjement, lavere personal
gjennomtrekk og bedre prestasjoner. Det å ut
vikle gode relasjoner til medarbeiderne er vel 
verdt den tiden du bruker på det. 

– Men jeg har stor respekt for den hver
dagen som ledere forteller at de opplever. 
Det er ikke lett å prioritere alt som man bør 
prioritere og det er veldig forståelig hvis 
man ikke alltid får det til. Men det å bruke 
tid på å skape gode relasjoner, så ofte som du 
kan,detkanværeengod idé, sierKaroline
Koppe rud.

Overbelastede barnehageledere 
har dårligere relasjoner til medarbeiderne
Når lederes arbeidsbelastning blir for stor, går det ut over relasjonene 
til medarbeiderne. Men det gjelder ikke alle ledere. Ledere med høy 
grad av psykologisk fleksibilitet oppfattes som gode relasjonsbyggere 
på tross av stort arbeidspress og korte tidsfrister. 

Tekst og foto: Ole Alvik

Alle ledere har kjent på følelsen av å ha alt 
for mange arbeidsoppgaver som skal løses 
på alt for liten tid. Ledere har generelt en 
større arbeidsbelastning enn andre, med 
større grad av ansvar og mindre sosial støtte 
fra kolleger enn andre medarbeidere. Dette er 
faktorer som bidrar til arbeidsoverbelastning. 
Noengangerkanledereløseproblemetvedå
delegere, prioritere og organisere seg på en 
litt annerledes måte, men slik er det slett ikke 
alltid.

– Lederen kan bli utbrent eller oppleve 
nega tivt stress. Det fører igjen til andre neg
ative konsekvenser, for eksempel at de oftere 
gjør feil i beslutningsprosesser og oftere 
utøver destruktiv ledelse, sier førsteaman
uensis Karoline Kopperud ved Handelshøy
skolen ved OsloMet. 

Hun har nylig lagt fram resultatene fra en 
studie på ledere i norske barnehager. Sammen 
med professor Robert Buch ved samme insti
tutt, har hun skrevet en forskningsartikkel 
på bakgrunn av studien. Artikkelen skal 
publiseres i Journal of General Management i 
løpet av høsten.

– Vi ville undersøke hvilken innvirkning 
arbeids overbelastning har på ledernes relas
joner til medarbeiderne i hverdagen. Er det 
slik at en overarbeidet leder greier å bygge 
gode relasjoner eller vil det ødelegge relas
jonen mellom lederen og medarbeiderne?

NOEN BEHOLDER GODE 
RELASJONER UNDER STRESS
Resultatene viser at ledere som opplever 
arbeids overbelastning får dårligere relasjoner 

til medarbeiderne. Det skyldes at de får mindre 
tid og overskudd til å bygge og ivareta relas
jonene. Men det er interessant å merke seg at 
detteikkealltidertilfellet.Noenlederetakler 
stort arbeidspress, uten at med arbeiderne 
opp lever at de får dårligere rela sjoner til 
lederen av den grunn. Dette er ledere med høy 
psykologiskfleksibilitet.

– Ledere som har høy grad av psykologisk 
fleksibilitet,har ikkedårligererelasjonermed
medarbeiderne sine selv om de opplever arbe
idsoverbelastning, forteller Karoline Kopperud. 
Psykologiskfleksibiliteterikkeenperson

lighetsfaktor, men en personlig mestrings
ressurs. 

– Det handler i stor grad om ens evne til 
å være til stede her og nå, og at man klarer 
å handle i tråd med det som situasjonen 

Å bruke tid på å skape gode relasjoner, så ofte 
som du kan, det kan være en god idé.

Psykologisk fleksibilitet er ikke et personlighetstrekk, men en individuell 
mestringsressurs. Det er mulig å øke sin psykologiske fleksibilitet med trening. 

Psykologisk fleksibilitet er et kjent begrep innen psykologien og handler om vår evne til å være 
fullt ut til stede i situasjonen vi er i (mindfullness), samtidig som vi, ut fra det situasjonen til-
later, oppfører oss og tar valg som er i tråd med våre valgte verdier. Sånn sett er psykologisk 
fleksibilitet det motsatte av å la seg bli «revet med» av våre tanker og følelser som kan oppstå i 
en situasjon, som følge av for eksempel arbeidsoverbelastning. I et nøtteskall, gjør psykologisk 
fleksibilitet deg i stand til å fokusere og engasjere deg fullt ut i det du holder på med, uten at 
du lar deg avspore av tankene og følelsene dine. Slik blir du i bedre stand til å gjøre det som 
fungerer i situasjonen du er i.
Ifølge Karoline Kopperud er det vanlig å fokusere på tre områder som man kan trene på for å 
øke sin psykologiske fleksibilitet som leder.

1. Øke bevissthet rundt her-og-nå: Det vil si å trene på å være mentalt til stede her og nå i 
situasjonen. Tren på å skille mellom hva du kan observere med dine 5 sanser og det tankene 
forteller deg at skjer. 

2. Bli mer observerende til tankene dine og gi slipp: Vi baserer ofte hva vi skal mene og 
hvordan vi skal handle på bakgrunn av tankene våre. Men tankene kan være farget av mye 
forskjellig, blant annet av stress. Det kan gi uheldige utslag. F.eks.: Hvis du er arbeidsover-
belastet og presset på tid, kan selv en liten forespørsel fra en medarbeider virke som en stor 
ekstra belastning. Det kan være nyttig å innta en mer nysgjerrig og undrende holdning til de 
tankene man får, istedenfor å la seg rive med og agere umiddelbart på dem.

3. Tydeliggjør dine verdier som leder: Psykologisk fleksibilitet handler i bunn om hva du vil 
ha ut av livet, en gitt situasjon, eller en rolle du har. Øk bevisstheten rundt hvilke verdier du 
har. Veldig mange lederutviklingsprogrammer handler om nettopp dette; hva er dine verdier 
som leder? Hva er din ledergjerning? Hva er viktig for deg å få til og hvordan vil du framstå 
som leder? Å øke bevissthet rundt dette gir motivasjon og gjør deg i bedre stand til å gjøre 
positive gjerninger, selv når dette er vanskelig.

PSYKOLOGISK FLEKSIBILITET KAN TRENES OPP

 » Studien er gjennomført av første-
amanuensis Karoline Kopperud og 
professor Robert Buch, begge ved 
Handelshøy skolen ved OsloMet, og Kristina 
Skogen som var masterstudent i styring 
og ledelse ved fakultetet da studiet ble 
gjennomført. 

 » Forskerne fant at lederne i barne-
hagene hadde et gjennomsnittlig skår 
på arbeidsoverbelastning på 2,4 på en 
skala fra 1 - 5. Dette betyr at det ikke 
står så aller verst til blant barnehage-
lederne som deltok i studien med tanke 
på arbeidsoverbelastning. Men høy ar-
beidsoverbelastning medførte dårligere 
relasjoner til medarbeiderne. Unntaket 
var de som hadde høy grad av psyko-
logisk fleksibilitet. De beholdt gode 
relasjoner til medarbeiderne på tross 
av arbeidsoverbelastning. 

 » Forskerne har skrevet en vitenskapelig 
artikkel basert på funnene. Denne er 
fagfellevurdert og skal publiseres i 
Journal of General Management.

KORT FORTALT

Forskningen vår viser at ledere som opp-
lever arbeidsoverbelastning har dårligere 
relasjoner med sine medarbeidere. Unntaket 
er de som har høy grad av psykologisk 
fleksibilitet, sier førsteamanuensis Karoline 
Kopperud ved OsloMet. 
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JURISTENE SVARER JURISTENE SVARER

Hilde Pettersen og Marie Grønvik er juridiske rådgivere i Skolelederforbundet. 
Dersom du er medlem i Skolelederforbundet og har spørsmål til juristene kan du kontakte dem på 

hilde.pettersen@skolelederforbundet.no og marie.grønvik@skolelederforbundet.no.
Marie Grønvik Hilde Pettersen

? Jeg er rektor ved en skole i en 
middels stor by på Vestlandet. Vi ut-
lyste nylig en stilling som allmenn-

lærer. En av søkerne er en slektning. Hun 
har 10 års erfaring som lærer og jeg vet 
at hun har fått gode skussmål fra tidligere 
arbeidsgivere. Etter min mening er hun 
den klart beste kandidaten til den ledige 
stillingen, men kan jeg ansette en slekt-
ning når jeg selv er rektor? 

! Ansatte i det offentlige, det inklu-
derer ansatte på skolene, må 
følge habilitetsreglene i forvalt-

ningsloven når det skal tilrettelegges 
for eller treffes en avgjørelse, herunder 
ved ansettelser. Habilitetsreglene finner 
du i forvaltningsloven kapittel II. Å være 
inhabil innebærer at man har en slik 
tilknytning til saken at man er uegnet til 
å tilrettelegge for eller treffe avgjørelse 
på et upartisk grunnlag. Dersom du er 
inhabil, har du rett og plikt til å tre til-
bake fra behandlingen av saken. Dersom 
du har fattet en avgjørelse som inhabil, 
kan denne bli ugyldig. Forvalt ningsloven 
§ 6 første ledd regulerer flere tilfeller 
der man automatisk er inhabil. Du er 
automatisk inhabil dersom du er i slekt 
eller svogerskap med jobbsøkeren i opp- 
eller nedstigende linje eller i sidelinje 
så nær som søsken. Det vil si barn, 

barnebarn, oldebarn osv., samt forel-
dre, besteforeldre, olde foreldre osv. Det 
ink luderer også de som vedkommende 
slektning er gift med. Det samme 
gjelder fosterforeldre og fosterbarn. 
Man er også automatisk inhabil dersom 
man er eller har vært gift med, eller er 
forlovet med jobbsøkeren. Det betyr 
at du i disse tilfellene ikke kan ansette 
vedkommende. Det er viktig å merke 
seg at du også kan være inhabil dersom 
jobbsøkeren er en fjernere slekt ning 
enn dette. Ifølge forvaltningsloven § 6 
annet ledd kan man være inhabil hvis 
andre særegne forhold foreligger som 
er egnet til å svekke tilliten til ens upar-
tiskhet. Her kan det for eksempel være 
snakk om søskenbarn eller samboere til 
slektninger. Dette må vurderes konkret, 
og det sentrale vurderingstemaet er 
hvorvidt det foreligger særlige forhold 
som er egnet til å svekke tilliten til din 
upartiskhet.

Dersom du som rektor er inhabil i en 
sak, så kan heller ikke avgjørelse treffes 
av en som er direkte underordnet deg. 
Du kan altså ikke overlate til for eksem-
pel inspektør eller andre ansatte på 
skolen å ansette i et slikt tilfelle. Det må 
da oppnevnes en stedfortreder som ikke 
er i et underordningsforhold til deg, for 
eksempel rektor fra en annen skole. 

? Jeg har fått beskjed om at jeg skal omplasseres 
til en annen skole i kommunen. Er det lov?

! Dette er et spørsmål om hva arbeidsgiver kan 
bestemme i kraft av styringsretten. Så lenge 
endringen er saklig begrunnet og ligger innen-

for rammene av det arbeidsforholdet som er inngått, 
så kan arbeidsgiver ensidig foreta slike endringer. 
Arbeids giver kan imidlertid ikke foreta endringer av 
avtalebestemmelser som særpreger, definerer eller 
fremstår som vesentlig for arbeidsforholdet ditt. Det vil 
si at stillingen du omplasseres til ikke må være vesen-
tlig annerledes enn den stillingen du har hatt. Det går 
også en grense for hvor mye lenger reisevei arbeids-
giver kan pålegge deg. Endret reisevei på ca. én time 
kan nok være innenfor, men dette må vurderes konkret. 

? Skolen vår skal slås sammen 
med en annen skole. Risikerer 
jeg å miste jobben min?

! At to skoler slås sammen 
inne bærer ikke i seg selv at 
man mister jobben. En slik 

sammen slåing kan imidlertid med-
føre nedbemanning og endringer i 
stillinger som følge av endrede behov. 
Det er for eksempel bare behov for 
én rektor, men det innebærer likevel 
ikke at den andre rektoren automa-
tisk mister jobben. Det er egne regler 
for slike nedbemann ingsprosesser 
som det er viktig at arbeidsgiver føl-
ger. Dersom det skal nedbemannes 

må blant annet utvelgelses krets og 
utvelgelses kriterier fast legges. Dette 
skal skje etter drøftinger med til-
litsvalgte. Hvis det er slik at man etter 
nedbemanningsprosessen blir regnet 
som overtallig, har arbeidsgiver 
plikt til å vurdere om det finnes 
annet passende arbeid før de går til 
en eventuell oppsigelse. Dersom man 
sies opp som følge av nedbemanning, 
kan man ha fortrinnsrett til ny still-
ing i kommunen fra oppsigelsestids-
punktet og i ett år fra oppsigelses-
tidens utløp, jf. arbeidsmiljøloven § 
14-2. Forutsetningen er blant annet 
at man er kvalifisert for den aktuelle 
stillingen. 

? Jeg har takket ja til en lavere lønnet 
stilling. Har jeg rett til å beholde 
lønnen min? 

! Dersom du er ansatt i kommunal/
fylkeskommunal sektor, og årsaken 
til at du går over i en lavere 

lønnet stilling er omorganisering, sykdom, 
skade, rasjonalisering eller andre grunner 
som ikke skyldes forhold på din side, skal 
du i henhold til HTA § 3.4.1 beholde din 
nåværende lønnsplassering. Hvis det for 

eksempel har vært omorganisering og du 
i den forbindelse aksepterte å gå over i en 
lavere lønnet stilling, så har du altså krav 
på å beholde din nåværende lønn.

Dersom overgangen til en lavere lønnet 
stilling ikke skyldes noen av forholdene 
nevnt over, så kan du i henhold til HTA 
§ 3.4.2 beholde lønnen som en personlig 
ordning dersom det er en del av avtalen. 
I et slikt tilfelle har du altså ikke krav på å 
beholde lønnen, men du har likevel adgang 
til å inngå avtale med arbeidsgiver om det. 

? Jeg jobber som inspektør på en 
kommunal skole og ønsker å ta 
master utdanning i skoleledelse. Har 

jeg krav på permisjon med lønn for å delta 
på samlinger og eksamen?

! Regler for utdanningspermisjon fin-
ner du i arbeidsmiljøloven § 12-11. 
Hvis du har vært i arbeidslivet i minst 

tre år, og hos din nåværende arbeids giver 
de siste to årene, har du krav på utdan-
ningspermisjon dersom det ikke er til hin-
der for arbeidsgivers forsvarlige drift eller 
personaldisponering. Arbeidsgiver kan 
også velge å gi deg utdanningspermisjon 
selv om vilkårene her ikke er oppfylt. Når 
det gjelder lønn i permisjonstiden, finner 
du regler for dette i Hovedtariffavtalen 
§ 14. Du har rett til lønnet permisjon og 
dekning av legitimerte utgifter dersom det 
etter kommunens syn er nødvendig å heve 
kunnskapsnivået og styrke kompetan-
sen for å utføre pålagte arbeidsoppgaver/ 
arbeidsfunksjoner. Slike rettigheter kan 
også følge av andre tariffavtaler eller 
personalreglement. Økt kompetanse for 
ledere i skolen er viktig, og mange steder 
også et uttalt ønske fra kommunens side. 
Du bør derfor ta kontakt med din leder for 
å høre om dette kan være relevant. For eks-
amen er regelen slik at du har du krav på 
permisjon med lønn på eksamensdagen(e), 
samt to lesedager før hver eksamen. Det 
kan drøftes ytterligere tilrettelegging der-
som eksamensformen varer tre sammen-
hengende dager eller mer. Forutsetningen 
er at du ville hatt ordinært arbeid de to dag-
ene før eksamen. Husk å levere en skriftlig 
søknad til arbeidsgiver om permisjon.

Kan jeg ansette en slektning?

Kan arbeidsgiver omplassere 
meg til en annen skole?

Sammenslåing av skoler

Endret stilling

Har jeg krav på 
utdannings permisjon 
med lønn?

Ill.foto: Istockphoto
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Skoleledelse i koronaens tid 
... og tiden deretter
Du har eksamen i ledelse – daglig.  Du har utviklingsarbeid fortløpende 
på agendaen – raskere, mer og større enn noen gang. Ansatte går ut av 
komfortsonen sin, og viser en fleksibilitetsvilje du ikke trodde var mulig. 
Skolen øker sin digitale kompetanse på et par måneder som overgår de 
siste årene med digital satsing. Du er skoleleder i koronaens tid.  En tid 
ingen så komme, som vi ikke vet omfanget og langtidskonsekvensene av. 
En annerledes vår, en usikker tid - en tid for læring?

Tekst: Ingelin Burkeland og Marlen Faannessen
Illustrasjoner: Stephanie Helland

Du går inn i lederens helikopter. Fra cockpiten 
styrer du organisasjonen i ønsket retning, sam
tidig som du balanserer lederskapet mellom 
oppgaver, endringer og relasjoner. Du må ikke 
flyforhøyt,ellerforlangtvekk,damisterdu
innsikt i organisasjonens praksis. Du må heller 
ikkeflyforlavt,dablirdufangetidetaljerog
driftsoppgaver, uten å se helhet og sammen
heng. Konteksten rundt deg, omgivelser, pro
sesser, struktur og kultur, påvirker retning og 
tempo.Nøkkeleneråfinnebalansen,rettret
ning til rett tid. Så kom covid19...

LEDELSE I EN KRISETID
I en krisetid er det særlig tre kognitive fall
gruver du bør se opp for: 

Du vil være helten, du ser ikke menneskene 
i jakten på målene og du overbelaster hjernen.

Som leder i en krisetid kan du bli overveldet 
av oppgaver og problemstillinger du raskt må 
ta stilling til. Kortisolnivået øker, du opplever 
stress, og du blir mindre analytisk og rasjonell.  
Iensliksituasjonerdetsærligfareforåflyfor
lavt.Nårduflyrforlavt,erdetlettåtenkeat

du gjør oppgavene raskere selv. Dermed øker 
du arbeidsbelastningen ytterligere, parallelt 
med kortisolnivået. Faren er tilsvarende stor 
for at du glemmer at god ledelse handler om 
å nå resultater gjennom andre. I en krisetid 
er det viktigere enn noen gang at de «andre», 
dine ansatte, får hjelp til å løfte blikket. De 
trenger å vite hva som er forventet av dem 
og å oppleve betydningen hver og en har i at 
dere løser situasjonen best mulig sammen. 
Mestrings orientert lederskap handler om å 
bygge mestringstro, fremme rolleklarhet og 
gjensidige avklarte forventninger.  Det hand
ler om å gi eierskap til, forståelse og med
ansvar for å nå felles mål. Mestringsorientert 
lederskap i praksis kan forebygge de to første 
fallgruvene, og dermed hindre energilekkasje 
fra organisasjonen.

INVOLVER MEDARBEIDERNE
Under covid19 har en del skoler lagt ut
viklingsarbeidet på is, fordi de ikke har kjent 
påoverskuddellerdrivstofftilåflyhøytnok
sammen.  De har blitt fanget av kohorter, 

smittevern og drift.  Hvis vi snur på det, er 
det kanskje opplevelsen av å kunne utgjøre 
en forskjell, bli bevisst læringsmulighetene 
og være en del av et lærende fellesskap som 
kan gi energi til å løfte blikket når en krise 
oppstår. Møteplasser som preges av involver
ing kan gi drivstoff til at man sammen klarer 
åflyhøytnok tilåoppdageorganisasjonens
læring og mestring. Kollektive mestrings
erfaringer kan være starten på å skape en 
robust og bærekraftig organisasjon. 

ET LÆRENDE FELLESSKAP
Mange skoler har, til tross for en svært 
krevende tid, klart å se læringsmulighetene 
under covid19 og har gjennomført «gjort
lærtleggevekkta med videre»prosesser. 
LK20 vektlegger det profesjonelle lærende 
fellesskapet som sentralt for å lykkes med 
samfunnsmandatet; livslang læring og 
livsmestring. I alle evalueringsprosesser i 
oppvekstfeltet vi har vært involvert i denne 
våren, blir betydningen av felleskapet, 
samskapingen, og de kollektive mestringser

Etter at du har lest artikkelen 
er det et mål at du har: 
 » Blitt bevisst læringsmulighetene fra 

tiden under og etter covid-19
 » Fått innsikt i sammenhengene mellom 

involvering, prioritering og opplevd 
kvalitet 

 » Fått motivasjon til å teste ut noen av 
verktøyene i egen organisasjon

Ledelse er krevende 
nok i normale tider. 
I koronatider er det 
ekstra utfordrende å 
være den som skal 
styre spakene.

Ill.foto: istockphoto

Ingelin Burkeland
er seniorrådgiver i KS-
Konsul ent AS. Hun er lektor 
med tilleggsutdanning 
der master i utdannings-
ledelse fra UiO (Den 
motiverte mellom lederen) 
og ledelses psykologi inngår. 

Hun har 18 års erfaring fra kommunal sektor, 
som lærer, avdelingsleder og rektor.  Ingelin 
har drevet enkeltmannsforetak ved siden av 
jobb med fokus på foredrag om motivasjon og 
læring. Hun har tidligere publisert artikler for 
det danske tidsskriftet Skolen i morgen.

Marlen Faannessen
er seniorrådgiver i KS-
Konsul ent AS. Hun er 
adjunkt med tilleggs-
utdanning og studerer for 
tiden master i utdannings-
ledelse ved NTNU. Hun 
har 16 års erfaring fra 

kommunal sektor, som lærer, skoleleder og 
kommunalsjef. Hun har også erfaring fra 
Udir sitt veilederkorps. Marlen har tidligere 
utgitt matematikkheftene “Radius” (Cappelen 
Damm), og vært medaktør i den norske over-
settelsen av “Coherence” (Fullan & Quinn).

OM FORFATTERENE
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stresset du allerede opplever i en krisesituas
jon eller i en travel lederhverdag økes ytter
ligere. Risikoen for å få gjort enda mindre øker 
i takt med at hjernen overbelastes. 

Klarhet og forutsigbarhet vil spare ansatte 
og deg selv for energilekkasjer, og bidra til 
å rette energien i riktig retning. Jakt på å få 
hva klarhet i hva som viktigst og forventes å 
ha størst effekt, i stedet for å løfte frem alt 
som bør bli gjort. Evnen til å prioritere viser 
et lederskap som anerkjenner presset alle er 
under og handlekraft til å legge vekk noe.  

LAG EN PRIORITERINGSMATRISE
En prioriteringsmatrise kan være til god hjelp, 
der du plasserer alle oppgavene du i øyeblik
ket opplever som viktige. Når du har gjen
nomført en ABCD i prioritering, kan det likev
el vise seg at det blir i overkant mye på A.  For 

å rydde, kan neste steg være å prioritere de tre 
viktigste oppgavene på A, og samtidig sjekke 
ut forventning til mestring av oppgavene.  På 
denne måten får du synliggjort om oppgaver 
du opplever lav mestring på lettere velges 
vekk, hvilke oppgaver du trenger bistand til 
å løse, og hvilke oppgaver du mestrer godt 
der du også kanskje kan bistå andre.  Selv om 
du har overordnet beslutningsmyndighet, 
vil samskapende prioriteringsprosesser med 
inspektør/avdelingsleder og resten av de an
satte være sentralt både for å sikre eierskap 
til prioriteringene, men også for å sjekke ut i 
hvilken grad dere har felles forståelse, sam
menfallende mentale modeller.

Ulike prioriteringer og manglende felles 
mentale modeller kan medføre rolleuklarhet 
og mestringstap, og bli hemmere for ønsket 
praksisendring. Omforente prioriteringer og en 

klarhet i hva du og de andre mestrer og hva dere 
eventuelt trenger hjelp til, vil kunne frigjøre 
kognitiv kapasitet og fremme både individuelle 
og kollektive mestringsopplevelser, og dermed 
øke sannsynligheten for praksisendring. 
Men hvordan komme i gang?

FINN NESTE STEG
Du frigjør kognitiv kapasitet hvis du hjelper 
hjernen å få bedre oversikt.  Informasjon og 
oppgaver som blir kategorisert og deretter 
prioritert, bidrar til at du i større grad klarer 
å hente ut essensen og få innsikt i hva som 
er det viktigste først, og ikke minst ha over
skudd igjen til å utføre oppgaven i praksis. 
Det du kommer ut med som viktigst og først, 
kan likevel være en oppgave du opplever svak 
mestrings forventning til.

Ditt tankesett vil påvirke hvordan du rea

Vurder hvilke 
oppgaver som bør 
prioriteres
Når du gjennomfører en ABCD i prioritering 
vil du få bedre oversikt over hvilke oppgaver 
som må løses og i hvilken rekkefølge de 
bør prioriteres. Det skaper en klarhet  og 
forutsigbarhet som er viktig både for ledere 
og ansatte.

Prioriter oppgavene som skal gjøres
En prioriteringsmatrise er et godt verktøy for å sortere ut de viktigste oppgavene. 
Du lager prioriteringsmatrisen etter at du har gjennomført ABCD i prioritering.

Hva har du lært under pandemien?
Modellen peker på fire sentrale refleksjonsområder i den perioden vi nå er inne i. Hva 
har dere gjort som har bidratt til at eleven har opplevd skolens visjon? Hva har dere 
lært som støtter livsmestringsoppdraget? Hva har dere gjort før pandemien som 
dere nå vil legge vekk? Hva har dere lært under covid-19 som dere vil ta med videre?

faringene bekreftet og forsterket. Vi hører 
uttalelser som; “det er nyttig å sette seg ned 
ogreflekterenårdageneerveldighektiskeog
situasjonen er som den er», «det har utfordret 
organisasjonskulturen og vi har taklet det», 
“det har vist at vi kan snu undervisning og snu 
situasjoner», «det har synliggjort verdien av å 
ha en pedagogisk plattform, et godt fellesskap 
og godt samarbeid», og «vi er bedre enn vi 
tror».  Mestringserfaringer knyttet til digital 
kompetanseblirofteløftetfrem,ogflereser
nye muligheter til digital samhandling, særlig 
i dialog med foresatte og samarbeids partnere 
som PPT og BUP. Det blir enklere å ta inn 
foreldre og fagpersoner i møter om barn ved 
å møtes digitalt. 

Det profesjonelle lærende fellesskapet og 
eierskap til (ny) retning forsterkes av samska
pingsprosesser der alle ansatte blir tatt med 
iådefinerehvasomskalleggesvekk,oghva
som skal tas med videre. Samskaping blir et 
kulturtrekk ved at du som leder bruker in
volverende prosesser systematisk som et av 
de viktigste verktøyene for at skolen skal lyk
kes med samfunnsmandatet. 

Men hvordan vet du at det dere blir enige 
om, virker slik dere har tenkt?

GJØR OPP STATUS
Mange elever rapporterer om svak opplev
else av medvirkning på egen skolehverdag og 
læringssituasjon. LK20 fremhever betydning 
av medvirkning og medborgerskap, «elevmed

virkning må prege skolens praksis», som en del 
av å bli «ansvarlige samfunnsborgere» som kan 
ha en «aktiv deltakelse i samfunnet».  Under 
covid19 har vi sett et kollektivt samfunnsen
gasjement og stor grad av solidaritet over hele 
landet.  Hvordan sikrer vi at det kollektive 
samfunnsengasjementet og dugnadsånden 
under covid19ting ivaretas og foredles som 
et kulturtrekk i fremtidens skole?

Stortingsmelding 1/2020 løfter frem 
brukerperspektivet og metoden tjeneste
design som en metode for å utvikle bedre 
og mer effektive måter å løse oppgaver på, 
med særlig vekt på å sette tjenestemottaker 
i sentrum, i vårt tilfelle elevene. Kjernen i 
tjenestedesign er å lukke gapet mellom det vi 
gjør og det mottaker trenger.  Tankesettet i 
tjenestedesign kan gi oss et bilde på hvordan 
skolens praksis oppleves fra elevenes ståsted, 
og hvorvidt de opplever å ha en reell med
virkning eller ikke. 

LYTT TIL ELEVENE
Flere skoler har de siste månedene gjennom
ført evalueringsprosesser rettet mot elever.  
Elevene har blant annet blitt spurt om hvor
dan de har opplevd hjemmeundervisningen.  
Svarerne bekrefter at tett dialog med læreren 
og ikke minst det å få være del av et fellesskap 
har stor betydning for elevene, også ved hjem
meundervisning.  

Tiden vi er i er en gylden mulighet til å 
starte prosesser der vi systematisk lytter ut 

elevenes opplevelse av kvalitet, og bruker 
data til kontinuerlig forbedring av tjenestetil
budet. Evalueringsprosesser er eksempler på å 
legge til rette for å lytte ut elevens opplevelse 
av tjenesten de mottar, og er dermed et skritt 
på veien i å få trening i å være aktiv deltak
ende til å bli ansvarlige samfunnsborgere.  
Med utgangspunkt i at evalueringsprosessene 
blir fulgt opp, vil det kunne gi elevene erfa
ring med at de kan påvirke og ha medansvar 
for fellesskapet, samtidig som det vil gi sko
len viktig informasjon om hvordan tjenestek
valiteten oppleves fra elevenes side. 
Men hva kan hindre oss i å lykkes? 

FÅ HEMMERNE FREM I LYSET
Alt er viktig – samtidig, og det haster å få det 
gjort – nå! Har du noen gang kjent på den
følelsen i en vanlig arbeidssituasjon; den litt 
lammende følelsen der du bli sittende å se 
på alle oppgavene du burde gjøre fremfor å 
starte? Kjenner du på det når vi løfter frem alt 
vi tenker du bør komme i gang med, nå? 

Mangel på prioritering er den tredje kog
nitive fallgruvene en leder står overfor i en 
krise. På samme måte som en datamaskin, har 
hjernen begrenset kapasitet. Det vil si begren
sninger i hvor mye informasjon hjernen kan 
ha fokus på samtidig. I en krise kan alt fremstå 
som viktig, samtidig, og rekken av det viktig
ste kan fremstå som endeløs. Hvis vi da prøver 
å jobbe enda mer og enda fortere, med alt som 
samtidig er det viktigste, kan opplevelsen av 
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YS Livsforsikring  
sikrer dem du er glad i

En livsforsikring kan bidra til at familien får det  
litt enklere økonomisk hvis du skulle falle fra. 

YS Livsforsikring gir dine etterlatte en skattefri 
engangsutbetaling på inntil 30 G, tilsvarende nesten 
3 millioner kroner, ved dødsfall – uansett årsak. 

Som medlem i Skolelederforbundet kan du kjøpe 
forsikringen til en veldig god pris. Samboeren/
ektefellen din kan også kjøpe denne forsikringen, til 
samme gode pris. Forsikringen varer til du er 75 år. 

   Sjekk pris og kjøp på  
   gjensidige.no/ys 
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REFERANSER 

Hvordan vi tenker om en utfordring, påvirker hvordan vi 
reagerer. Med et Growth Mindset  vil du i større grad bli 
motivert av utfordringer enn med et Fixed Mindset.   

gerer på utfordringer, som når du står over
for en oppgave du ikke vet hvordan du skal 
løse.  Carol Dweck bruker begrepene Fixed 
og Growth Mindset for å forklare dette. Et 
fixed mindset/statisk tankesett vil lettere
kunne føre til at rullegardinen din går ned; 
du tror ikke du kan klare oppgaven, du ser til
bakemeldinger som kritikk fremfor lærings
muligheter, du flyr for lavt, klarer ikke få
oversikt, se alternative løsninger eller priorit
ere oppgaver.  Resultatet er at du blir mindre 
mottakelig og tilpasningsdyktig i endrings
situasjoner. Med et Growth Mindset, eller er 
dynamisk tankesett, vil du i større grad bli 
motivert av utfordring, få energi av å måtte 
tenke nytt og jakte på utvikling og forbedring.  
Dette skjer delvis fordi du med et dynamisk 
tankesett i større grad har fokus på forbedring 
og utvikling generelt, fremfor å opprettholde 
fasade og bevise hva du kan. Et dynamisk 
tankesett vil medføre større tilpasningsdyk
tighet ved endringsutfordringer, selv om det 
er krevende.

Growth Mindset er ikke et mål i seg selv, 
men det handler om å være tilpasnings
dyktig til endring og utvikling, våge å være 
innovativ og prøve nye ting. Et annet viktig 

poeng er at du har ikke enten Fixed eller 
Growth Mindset. Vi er alle en miks, men 
hvilket tanke sett som dominerer, særlig 
i krisetider der alle må vise stor grad av 
fleksibilitetsvilje ved å gjøre nye ting raskt
og på nye måter, vil kunne påvirke energi
lekkasje og dermed også opp levd tjeneste
kvalitet. Dweck løfter frem ordet «yet» som 
en start på å utvikle Growth Mindset. I st
edet for å si «jeg kan ikke ha involverings
prosesser med alle elevene, det går ikke», 
kan du prøve å si «jeg kan ikke ha invol
veringsprosesser med alle elevene, enda». 
Det er magisk hvordan «enda» eller «yet» kan 
fremme mestringsforventning og dermed 
også mestringserfaring.

Som skoleleder er du organisasjonens kul
turelle arkitekt. Viser du en atferd ofte nok ved 
utfordringer som speiler et Growth Mindset, 
blir det etter hvert et mønster, og deretter en 
vane.  Lederens vaner kan smitte over på «de 
andre» og bli et læringsfremmende, eventu
elt hemmende, kulturtrekk i skolen.  D. Rock 
oppsummerer det slik: «First we make our hab-
its, and then our habits make us. In times of crisis 
we had better make sure we form the right habits 
as early as possible”.

Involverings og evalueringsprosesser er 
eksempler på verktøy som fremmer kultur for 
en lærende organisasjon og elevmedvirkning i 
praksis. Uttalte prioriteringer og et dynamisk 
tankesett er vaner du med fordel kan etablere 
for å skape organisasjonskultur for en frem
tidsrettet skole. 

Men hvordan binde alt dette sammen?

UTSJEKK
Lærende organisasjoner tar metaperspektiv for 
åfinnehelhetog sammenheng, i stedet forå
jaktepådelerogenkeltårsaker.Vedåflyhøyt
nok i helikopteret, vil du få et systemisk blikk 
på organisasjonen.  Du vil lettere klare å se 
hva som fremmer ønskede kulturtrekk, både 
under og etter covid19, sett inn enfra og uten
fra. Samskapingsprosesser og medvirknings
mulighet gir felles forståelse for og eierskap til 
(ny) retning. Tydelige prioriteringer og avklarte 
forventninger, samt kollektiv mestrings
forventning, kan forebygge energilekkasjer og 
fremme ønsket organisa sjonskultur. Da har 
du langt på vei oppskriften for et profesjonelt 
lærende fellesskap som er avgjørende for å 
lykkes med skolens samfunnsmandat; livslang 
læring og livsmestring for alle. 
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Kjære forelder!
Alle elever har rett til et læringsmiljø som fremmer  

helse, trivsel og læring. Som forelder kan DU bidra til et  

inkluderende skolemiljø for barna. Sjekk FUGs tips om  

hva du kan gjøre for å forebygge eller hindre mobbing. 

• Lær barnet ditt at ikke alle mennesker er like, men at alle  

er like mye verdt.• Vis at du ser og hører barnet.
• Bli kjent med de andre foreldrene og barna i klassen.  

Tenk på hvordan du kan inkludere nye elever og foreldre.

• Inkludering betyr at hjem og skole må samarbeide.

• Opprett en god dialog med læreren.

• Engasjer deg i barnets skolehverdag – vis at du er interessert  

i hva som skjer på skolen.
• Vær et godt forbilde. Vis omtanke for og snakk positivt om  

andre barn, deres foreldre, skolen og lærerne.

• Samarbeid med de andre foreldrene om felles «regler» for  

bursdager og andre fester. Ikke aksepter at noen holdes utenfor.

• Vær åpen for at også ditt barn kan plage andre.

• Kontakt skolen hvis du er urolig for ditt eget, eller andres barn.

• Snakk med barnet ditt om nettbruk og mobbing.  

Hjelp barna med å gjøre kloke valg også på skjerm.

Voksne har ansvar for å legge til rette for vennskap. 

Nytt skoleår er i gang 
med nye elever og nye 
foreldre. FUG har laget 
en inkluderingsplakat 
som dere kan gi til  
nye foreldre. Lykke til 
med samarbeidet!

Hilsen Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
fug.no, Postadresse: Postboks 29, 3833 Bø i Telemark

Gratis time med coach 
for nye medlemmer 
Lederskolen i Skolelederforbundet tilbyr nå en gratis 
første coaching-time for nye medlemmer og alle som 
har meldt seg inn i 2020. 
Nyemedlemmerfårnåtilbudomentimegratiscoachingavkarriere- 
coach Sissel Stoltenberg. Samtalene gjennomføres fortrinnsvis på 
Zoom, Skype, telefon og eventuelt fysisk der det er mulig. Hvis du 
ønsker å fortsette med coaching etter åpningstimen tilbyr vi dette til 
rabattert pris for medlemmer. Du som har vært medlem en stund kan 
også kjøpe coachingtimer til samme rabatt. Du kan lese mer om til
budet på våre nettsider Skolelederforbundet.no eller du kan kontakte 
Sissel Stoltenberg på mail: sissel@sisselstoltenberg.no 

Les i neste utgave av Skolelederen

Hvordan er det å være ny som rektor?
“Fragallionsfigurtiloverarbeidetaltmuligmann”ertittelenpåenrapport 
som Fafo og Skolelederforbundet publiserte i januar. Rapporten viste 
blant annet at det er relativt få som søker utlyste skolelederstillinger og at 
mange skoleledere opplever høy arbeidsbelastning og et krysspress mellom 
kortsiktige arbeidsoppgaver og langsiktig utviklingsarbeid. Samtidig er 
det mange rektorer som blir i jobben i årevis, som trives med det de gjør 
og opp lever jobben som meningsfull og givende. Vi har møtt noen nye 
rektorer for å høre hvorfor de søkte jobben og hvordan de opplever hver
dagen som skoleledere. 

Er du leder og trenger juridisk påfyll? Fylkes og lokallag kan 
bestille juridiske kurs innen temaer som omstilling, varslings
saker, god saksbehandling og 9Asaker. Alle kursene holdes av 
Skolelederforbundets jurister som fysiske kurs. Vi tilbyr følgende 
kurs: 

BEHANDLING AV ELEVSAKER
Kurset gir blant annet økt kompetanse om enkeltvedtak, taus
hetsplikt og meldeplikt.

OMSTILLING/NEDBEMANNING
Kurset gir en innføring i reglene som gjelder ved omstilling og 
nedbemanning, med fokus på reglene i arbeidsmiljøloven og 
aktuelle bestemmelser i Hovedtariffavtalen i KSområdet. Kurset 
er relevant både for tillitsvalgte og ledere. 

GOD SAKSBEHANDLING ETTER FORVALTNINGSLOVEN 
Som leder i offentlig sektor er det viktig med god og korrekt saks
behandling. Dette kurset gir en innføring i forvaltningslovens 
saksbehandlingsregler og sentrale forvaltningsrettslige prinsipper. 

OPPLÆRINGSLOVEN
Kurset tar for seg sentrale bestemmelser i opplæringsloven og ser 
på foreslåtte endinger i loven etter opplæringslovutvalgets forslag. 

SAKER ETTER KAPITTEL 9 A
Kurset tar for seg bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9A, 
med et særlig fokus på hvordan man som skoleleder skal hånd
heve aktivitetsplikten. 

VARSLINGSSAKER
I dette kurset gjennomgås arbeidsmiljølovens regler om varsling. 
Det gis blant annet en innføring i lovens definisjon av varsel, 
hvilke forhold man kan varsle om, hvordan man varsler, samt 
reglene for behandling av varslingssaker. Du vil få nyttige tips 
og innspill til hvordan du som leder skal håndtere en varslings
sak, men også hvordan du som ansatt kan varsle, eller hvilke 
rettigheter du har dersom du opplever å bli varslet på. 

Nye juridiske 
kurs

Skolelederforbundet holder i løpet av høsten en rekke webinarer og på nyåret 
vilviogsåavholdefysiskekurshvissituasjonentillaterdet.Dufinnermerinfor
masjon om kursene og påmelding på våre hjemmesider Skolelederforbundet.no. 

Effektiv tidsbruk for ledere. 1. oktober kl. 15.00 – 15.50
Pensjon og valgmuligheter for offentlig ansatte. 6. oktober kl. 15 – 18. 
Digitalt innføringskurs i arbeidsrett: Fra 12. oktober. Webinar 22. oktober. 
Konfliktkommunikasjon: 3. november kl. 15.00 – 15.50
Bergenskonferansen 2020: 12.november – 13. november kl. 12.00 – 14.00
Omdømmebygging for skoler: 1. desember kl. 15.00 – 15.50
Synlighet i sosiale medier: 5. januar kl. 15.00 – 15.50
Kurs om tillitsvalgtrollen: 21. – 22. januar på Scandic Gardermoen
Forhandlingskurs: 4. – 5. februar på Scandic Gardermoen

Meld deg på våre 
kurs og webinarer

Skolelederforbundets jurister, Hilde Pettersen og Marie 
Grønvik, holder denne høsten et digitalt kurs for våre 
medlemmer i noen utvalgte arbeidsrettslige emner. 

Temaer for kurset er blant annet god saksbehandling, 
ansettelser, samt arbeidsgivers oppfølging, endringer 
og opphør av arbeidsforholdet. Kurset er en kombina
sjon av digitale forelesninger og en nettsamling med 
opp gaveløsning. Lenke til det digitale kurset sendes 
ut til alle påmeldte deltakere den 12. oktober. Den 
22. oktober holdes det et webinar med oppgaveløsning 
for deltakerne. 

Digitalt innførings-
kurs i arbeidsrett i 
oktober

Hege Margrete 
Steiro er rektor 
på Veienmarka 
ungdomsskole ved 
Hønefoss.
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Nårdetinngåsetarbeidsforholdblirarbeidstakerenautomatisk
underlagt arbeidsgivers rett til å organisere, lede, kontrollere 
og fordele arbeidet. Arbeidsgiver må likevel holde seg innenfor 
rammene av lovverk, tariffavtaler og den individuelle arbeids
avtalen som er inngått. 

I praksis er det den individuelle arbeidsavtalen som er avgjørende 
for hvor langt arbeidsgivers styringsrett går. Om skolen i kraft av 
styringsretten kan pålegge en ansatt endringer i arbeidsoppgaver, 
må vurderes opp mot hvilke rammer arbeidsavtalen setter. Arbeids
avtalen må tolkes, og deretter må skolen spørre seg: Vil de nye 
arbeids oppgavene innebære at særpreget ved den ansattes stilling 
blir endret? Hvis svaret er nei vil endringen kunne pålegges i kraft 
av styringsretten, hvis svaret er ja kreves en endringsoppsigelse. 

Disse vurderingene kan være utfordrende, og de nærmere 
grensene for styringsretten er ikke lovfestet. Gjennom retts
praksis har vi likevel fått retningslinjer for vurderingene. Det 
første skolen må se på er:

 » Hva sier selve arbeidsavtalen om arbeidsoppgaver?
Dersom avtalen regulerer arbeidsoppgavene ned til den 

minste detalj, kan arbeidsgiver ha gitt avkall på sin endrings
mulighet. Vanligvis er arbeidsavtalen derimot mer åpen på dette 
punktet, og da blir andre momenter desto viktigere:

 » Hvastoddetistillingsannonsenomarbeidsoppgaver,ellerfinnes
en stillingsbeskrivelse som angir arbeidsoppgavene nærmere?

 » Hva ble kommunisert om arbeidsoppgaver ved avtaleinn
gåelsen, og hvilke forventninger har arbeidstaker?

 » Hvilke arbeidsoppgaver anses som vanlige for en assistent, 
fagarbeider eller lærer å utføre? Domstolene har blant annet 
fastslått at lærere må godta at kontaktlærerfunksjon fjernes 
og undervisningsfag endres i tråd med skolens behov, med 
mindre annet er konkret avtalt. 

 » Hvor store er endringene holdt opp mot de arbeidsoppgavene 
arbeidstaker vanligvis utfører?

 » Er det snakk om varig eller midlertidig endring av arbeidsopp
gaver?

 » Har samfunnsutviklingen gjort det nødvendig med de aktuelle 
endringene?

I ekstraordinære situasjoner, slik som koronasituasjonen, har 
arbeidsgiver en utvidet styringsrett. Når skolene var stengte,
og mange ansatte mottok lønn uten å kunne utføre hele eller 
deler av arbeidet sitt, hadde skolene vid anledning til å pålegge 
ansatte andre arbeidsoppgaver som normalt ligger utenfor styr
ingsrettens grenser. Hvor langt den utvidede styringsretten går, 
vil bero på en konkret vurdering av koronautfordringene lokalt 
til enhver tid.

For Skolelederen
Lene Marita SaintSollieux
Seniorrådgiver/jurist
Visma SmartSkill

ENDRINGER I ANSATTES 
ARBEIDSOPPGAVER
Av og til oppstår det behov for å endre arbeidsoppgavene til ansatte 
på skole og SFO.  Koronasituasjonen har blant annet nødvendiggjort 
enkelte omrokkeringer. Hvor langt går egentlig arbeidsgivers styrings-
rett i form av å pålegge endringer i arbeidsoppgaver? 

AKTUELT

Høy andel av norske 
barn går i barnehage

Flere lærere i 
heltidsstillinger

Det blir enklere å få godkjent 
utdanning fra hele verden

Hjelp elevene med å finne 
riktig motivasjon. 

Norge er blant OECD-landene som 
har størst andel barn i barnehage. 

Siden 2015 har andelen lærere i 
heltidsstillinger økt. Det er størst 
økning blant lærere i grunnskolen.

Norge blir det første landet som tilslutter seg en ny global konvensjon om 
godkjenning av kvalifikasjoner i høyere utdanning. Hensikten er at alle skal 
kunne få vurdert kvalifikasjonene sine, uansett hvor i verden man bosetter seg. 

Lærere betyr uten tvil mye for elevenes motivasjon. Men all motivasjon er 
ikke like bra for læring. Derfor bør lærere etterstrebe en kultur i klassen 
som fremmer mestringsmål. 

I OECDrapporten Education at a Glance 
(EaG) skillerNorgesegutvedatnestenalle
toåringer går i barnehage. Sammen med Dan
mark,Island,IsraelogSverigeerogsåNorge
det landet som investerer klart mest i barne
hagermedover1%avBNP.

I 2015 hadde 69 prosent av grunnskolelærere hel
tidsstillinger. I 2019 hadde andelen økt til 72,6 
prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. I videre
gående skole har det også vært en liten økning 
fra 71,6 til 73,2 prosent. I Finnmark har nesten 
80 prosent av lærerne heltidsstillinger, noe som 
erenhøyereandelennnoeannetfylkeiNorge.

Den svenske forskeren Anders Hoverberg 
ved Umeå universitetet, har nylig gjennom
ført en studie for å undersøke hvordan 
elever motiveres av ulike former for mål
settinger. Han skiller i forskningen mellom 
to ulike mål med den engelske benevnelsen 
mastery goals og performance goals. Mas
tery goal betyr at elven har målsettinger 
som øker elevens personlige utvikling. Per
formance goals er målsettinger som først 
og fremst handler om å få anerkjennelse 
fra andre. Elever med gode resultater kjen
netegnes fremfor alt av at de har mastery 
goals. Dette kan også føre til mindre stress, 

bedre studiestrategier og en mer positiv 
holdning til skolearbeidet. 

Ifølge forskningen til Hoverberg kan lære
re fremme mastery goals gjennom den kul
turen som læreren bidrar til å skape i klas
serommet. For å oppnå dette kan læreren 
blant annet tone ned konkurranseelementet 
mellom elevene og legge større vekt på den 
enkelte elevs personlige fremgang. 

Forskningen omfatter elever både 
i grunnskolen og videregående skole. 
Avhand lingen heter «Motivation, elever och 
klassrumsmiljö: Utforskande av svenska 
elevers lärandemål i kemi».

Foto: Ingrid Söderbergh

– Håpet er at dette vil gjøre det enklere for personer 
å få godkjent utdanningen sin i et annet land enn 
derdenbletatt.Detkanbidratilatflerefårkom
met seg raskere i jobb og brukt kompetansen sin 
hvisdeflyttertiletannetland,sierforsknings-og
høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Konvensjonen gir ikke automatisk rett til å 

praktisere ulike yrker som krever autorisas
jon, men skal gjøre det enklere å få en generell 
akademisk godkjenning av kvalifikasjoner. Det
vilogsåbidratilatflyktningermedhøyereutdan
ningkanfåenvurderingavsinekvalifikasjoner
selv om de mangler skriftlig dokumentasjon 
på utdanningen sin.

Foto: KD
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