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Den nye regjeringen har vært tydelig på at den ønsker å
gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor.
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«En av regjeringens viktigste prosjekter er en tillitsreform i
offentlig sektor. Reformen handler om å gi de ansatte tid og
tillit til å gi brukerne bedre tjenester, og den skal utformes i tett
samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i
alle store offentlige virksomheter.»
Videre står det at målene i offentlig sektor skal være «få,
tydelige og relevante.» Ifølge plattformen er hensikten med
reformen å «gi tilliten, tiden og makten tilbake» til førstelinja,
deriblant lærerne.
Spørsmålet alle stiller seg nå, er hva denne reformen konkret
skal inneholde. I Skolelederforbundet har vi klare forventninger.
Som ledere i skole og barnehage vet vi at tillit mellom alle ledd
i organisasjonen er selve forutsetningen for å kunne utøve
god ledelse som gir barn og unge det tilbudet de fortjener og
har krav på. Opplæringsloven setter sine tydelige krav, og som
ledere sitter vi på et komplekst ansvar. Vi skal imøtekomme
kravene fra nasjonale og lokale skolemyndigheter – og balansere
disse opp mot behovene til barn og unge, ansatte og foresatte
ved hver enkelt skole og barnehage. En vesentlig faktor for
å kunne balansere disse er gode ressursrammer, godt lokalt
samarbeid og et godt tillitsbasert lederskap.
Hvis en tillitsreform skal fungere etter hensikten, mener vi at
den må gjennomføres med de lokale behovene for øye. Å innføre
enda flere nasjonale normer, lover og regler er ikke veien å gå.
Da snakker vi mer om en ytterligere forsterkning av en styrings
reform som ikke er veien for å utvikle skoler og barnehager i
tiden fremover. I den grad det må sprøytes inn mer tillit i vår
sektor, så er det tillit fra nasjonale og lokale skolemyndigheter
til at hver enkelt skole og barnehage er det leddet som i størst
grad kan sies å sitte med fasiten på denne kompliserte lignin
gen. Lederne sitter med et helhetlig overblikk over hva barn og
unge trenger, og hvordan personalressursene bør settes sammen
og ledes for å ivareta barna og unges utvikling og læring på en
best mulig måte. Å gi ledelsene på hver enkelt skole og barne
hage de ressurser og det nødvendige handlingsrom til å skape
de lokale suksesshistoriene er for oss tillitsreformen i praksis.

som kan bistå lærerne i det krevende arbeidet det er å ivareta
elevenes sosiale utvikling og behov. Flere miljøterapeuter, barneog ungdomsarbeidere, psykologer og andre støtte
ressurser
trengs. Det samme gjelder administrativ avlastning for lederne.
Alt for mange rektorer og barnehagestyrere mangler personale
som kan støtte opp om barn og unges læring og utvikling, kunne
ta unna kontoroppgaver, saksbehandling og rapportering.
Derfor sliter de også med å finne tid til å lede det pedagogiske
utviklingsarbeidet ved sin skole og barnehage. Å få på plass
dette støtteapparatet koster penger. Mye penger. Diskusjonen
om tillitsreformen er derfor i våre øyne også en diskusjon om på
hvilket nivå som skal forvalte ressursene.
Vårt ønske er at regjeringen, i tråd med sine løfter, øker de frie
midlene til kommunene – og setter sin lit til at dyktige ledere og
ansatte på hver enkelt skole- og barnehage kan utøve en tillits
basert ledelse som finner gode lokale løsninger til beste for barn
og unges utvikling.

Stig Johannessen
Forbundsleder

Skolelederforbundet har lenge arbeidet for å få andre yrkes
grupper inn i skolen – viktige medspillere i laget rundt eleven,
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AKTUELT
Universitet og videregående skole i Agder samarbeider
om rekruttering til ingeniørfaget.
Tangen videregående skole og
Universitetet i Agder skal samarbeide
om å rekruttere flere fagfolk til byggog anleggsbransjen.
Tangen videregående starter høsten 2022
en ny studieforberedende utdanning
innen bygg- og anleggsteknikk. Det nye
studietilbudet skal kombinere realfag fra
studieforberedende utdanningsprogram
med tømrerfaget og betongfaget. Institutt
for ingeniørvitenskap ved Universitetet
i Agder (UiA) har undertegnet en
samarbeidsavtale med avdeling for byggog anleggsteknikk ved skolen. Dermed
blir elevene direkte kvalifisert til å søke
på byggingeniørstudier og de fleste andre
ingeniørutdanninger ved UiA og andre
høyskoler og universiteter.
– Vi styrker utdannelsestilbudet ved
Tangen ved å bruke fagfolk og fasiliteter
ved UiA, og vi bidrar til å rekruttere flere
studenter til byggingeniørstudiene ved
UiA, sier Sten Aunevik, avdelingsleder
for Bygg- og anleggsteknikk ved Tangen
videregående skole.
TØMRER-, BETONG- OG INGENIØRFAG
Avtalen mellom skolen og universitetet
innebærer blant annet at elever fra
Tangen får bruke verksteder og labora
torium hos UiA, og at bachelor-studenter
fra universitetet stiller som veiledere for
elevene ved Tangen.
– Elevene fra Tangen videregående skal
tidlig i utdanningsløpet besøke universi
tetet for å oppleve et ingeniørfaglig miljø,
sier Aunevik.
Underveis i det treårige studieløpet
ved Tangen videregående skal elevene få
arbeidserfaring i samarbeid med bransje
aktører og UiA.
– Elevene kan hospitere i ingeniør
miljøer i arbeidslivet og ved universitet.
Slik får elevene prøvd seg praktisk på

Sten Aunevik (t.v) ved Tangen vidergående skole og Paul Svennevig ved Universitet i Agder er enige om
et nytt samarbeidsprosjekt som kan gi flere ingeniører innen bygg og anlegg i fremtiden. (Foto: Kjell Inge
Søreide)

byggeplasser og bli kjent med ingeniør
miljøer i arbeidslivet og på universitet,
sier Aunevik.
Med det nye tilbudet kan elevene kunne
kombinere studiekompetanse i real
fag
med praktiske programfag fra bygg- og
anleggsfag.
– Elevene får teoretisk utdannelse, sam
tidig som de får en praktisk tilnærming
til bransjen. Det er et utdannelses
løp
elever fra ordinære studiespesialiserende
linjer ikke får, sier Aunevik.
VIKTIG SAMARBEID OM REKRUTTERING
– Dette er et viktig rekrutteringsprosjekt
både for Tangen, UiA og bygg- og
anleggsbransjen, sier Paul Svennevig som
er instituttleder for Institutt for ingeniør
vitenskap ved UiA, og styrer samarbeids
prosjektet fra universitetets side.
Svennevig sier elevene vil få et
utdanningsopplegg som bidrar til å gjøre
dem attraktive på arbeidsmarkedet.
Under utdannelsen får de forsøke seg
som tømrer og betongarbeider. De vil tid
lig være utplassert i bedrifter, både når de

går på Tangen videregående skole og se
nere når de tar ingeniørstudier ved UiA.
– Elevene som velger den nye linjen ved
Tangen, får studiespesialiserende utdan
ning pluss håndverker- og yrkeserfaring i
ett. Dermed slipper de å ta sommerkurs
i matematikk for å komme inn på UiA.
De kommer til ingeniørstudier ved UiA
og senere til arbeidslivet med en solid
håndverkererfaring, samtidig som de er
teoretisk skolert, sier Svennevig.
Svennevig er selv utdannet tømrer i
bunnen, før han utdannet seg til sivil
ingeniør i byggfag. Han vet at bedriftene
i bygg- og anleggsbransjen setter pris på
ingeniører med håndverkserfaring.
Samarbeidet med UiA varer i første
omgang frem til 2025. Først da vil elevene
eventuelt bli ingeniørstudenter ved UiA.
– Dette er et langsiktig prosjekt, og
vi har tro på at det vil lønne seg for alle
parter etter hvert, også for den norske
bygg- og anleggsbransjen som i frem
tiden trenger flere dyktige fagfolk, sier
Svennevig.
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Nynorsk som hovedmål er vanligst i
Møre og Romsdal. Der har 49 prosent
av elevene nynorsk som hovedmål. Nest
høyest andel er de i Vestland med 48
prosent. Tall frå 2019 viser at i daværende
Sogn og Fjordane hadde 98 prosent

Videomøter har blitt en del av hverdagen
for mange av oss. Nå har en gruppe
forskere ved Gøteborgs universitet og
Stanford University i USA undersøkt
hvordan blikk, kameravinkel og avstand
påvirker hvordan vi oppfattes under
videomøtet. Resultatet viser at for å
oppfattes som sympatisk og nærværende
i diskusjonen skal man se rett i kameraet.
Ikke på ansiktene til de andre del
takerne.
Kameraet bør være i øyehøyde. Avstanden
til kameraet har derimot liten betydning
for hvordan en deltaker blir oppfattet av
de andre deltakerne under møtet.

Istockphoto

Tilbyr utdanning av barnehagelærere
over hele Agder
Høsten 2022 starter UiA utdanning av barnehagelærere i
Lister, Østre Agder og Setesdal.

Morten Brekke er viserektor for utdanning ved UiA.
(Foto: Jon-Petter Thorsen)

–Den viktigste kvalitetsfaktoren i barne
hagen er personalets kompetanse.
Gjennom denne utdanningen kan vi

bidra til å sikre kvalifisert bemanning i
barnehagene over hele Agder, sier Morten
Brekke, viserektor ved UiA.
Lyngdal, Evje og Risør blir studie
stedene når Universitetet i Agder for
første gang tilbyr distriktsvennlig barne
hagelærerutdanning over hele Agder fra
høsten 2022. Studiet er på deltid og kan
gjennomføres over fire år. Behovet er
stort. 14 av 25 Agder-kommuner man
gler kvalifiserte barnehagelærere. Studiet
består av regionale samlinger, digital
undervisning og 15 uker praksis i løpet
av studiet. Søkere må ha bostedsadresse
i en av regionene og søknadsfristen er
20. april.

Helsesykepleiere styrker
laget rundt eleven
NIFU har på oppdrag fra Utdannings
direktoratet utarbeidet rapporten «Et lag
rundt eleven. Økt helsesykepleierressurs
i sytemrettet og strukturert samhandling
med
skole».
Hovedfunnene
er at helsesyke
pleiere spiller
en viktig rolle
for elever som
av ulike årsaker
er i sårbare
s i t u a s j o n e r.
Økte ressurser
til helsesyke
pleiere i skolen
bidro til mer syste
matisk samarbeid om elever og både
ansatte i skolene og helsesykepleierne
ser verdien i styrke samarbeidet. Den
konkrete økningen i ressurs (3,25 timer)
som ble tilført gjennom prosjektet, har
imidlertid ikke ført til redusert fravær
eller bedre læringsresultater for elevene.
Rapporten kan lastes ned fra NIFU.no.

Nye opptakskrav til lærer
utdanningen fra 2022
Det blir nå to alternative veier til lærerut
danningen. Nå må søkere enten ha minst
40 skolepoeng og karakteren 3 i matem
atikk og norsk, eller minst 35 skolepoeng,
3 i norsk og 4 i matematikk. De nye
opptakskravene vil gjelde fra opptaket
høsten 2022.

Blå Kors Norge etablerer Grenland videregående skole i Skien med skolestart høsten 2023.
Skolen er godkjent etter friskoleloven og målgruppen er elever som trenger et særskilt
tilrettelagt skoletilbud. Har du hjerte, kunnskap og kraft til å bygge opp og lede vår nye
skole så hører vi gjerne fra deg!

Rektor Blå Kors Grenland VGS

1 av 9 har nynorsk som hovedmål
11,6 prosent av elevene i grunnskolen
har nynorsk som hovedmål. Det utgjør
73 493 elever, ifølge SSB. Bokmål utgjør
87,3 prosent. 878 elever har samisk som
hovedmål og den resterende prosenten
har et annet språk som hovedmål.

Se rett inn i kamera i videomøter

av elevene nynorsk som hovedmål. I
Oslo, Trøndelag, Nordland, Troms og
Finnmark har 98 prosent av elevene bok
mål som hovedmål.
Andelen som har nynorsk som hoved
mål har gått ned fra 14,8 prosent i 2001.

For fullstendig stillingsutlysning;
se skc.no/ledige-stillinger
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LEDERINTERVJUET
Pernille Herje Haga har vært
rektor ved Frogn videregående
skole siden februar 2019.

–For meg er samarbeid og
involvering veldig viktig
Pernille Herje Haga fikk et tydelig oppdrag da hun begynte
som rektor ved Frogn videregående skole for tre år siden: Skap
stabilitet, retning og struktur. Så kom pandemien.
Tekst og foto: Ole Alvik

Pernille Herje Haga har akkurat avsluttet
nok et ledermøte på Teams når vi møter
henne i de moderne og fargerike lokalene
til Frogn videregående skole. Det er en
fredag formiddag i begynnelsen av januar
og rødt nivå på videregående skole. Det
store atriumet, som er skolens midtpunkt
og det første som møter besøkende, er
vanligvis fullt av elever på denne tiden
av dagen, men i dag er det ganske stille.
Alle elvene i 1. og 3. klasse må holde seg
hjemme, men Pernille har vært oppe
siden klokken fem og på jobb siden
klokken sju.
Det er travle dager i disse koronatider?
–Ja, men da jeg begynte her i februar
2019, kjente jeg med det samme at dette
laget har jeg lyst til å være en del av.
Det var som å komme hjem til familien
min og det er viktig for å lykkes i en så
krevende jobb, sier hun.
SKAP STRUKTUR OG RETNING
Pernille Herje Haga er en erfaren spesial
pedagog og skoleleder, men da hun
begynte ved Frogn videregående skole i
2019, var det hennes første jobb som rek
tor. Da kom hun fra stillingen som assi
sterende rektor ved Ulsrud videregående
skole på Bøler i Oslo, hvor hun også har
vært avdelingsleder i mange år. Det var
en utfordrende rektorjobb hun påtok seg.
Av forskjellige grunner hadde skolen hatt
fire rektorer i løpet av like mange år, og
da Pernille overtok som leder, var det
med et tydelig oppdrag: Skap stabilitet,
retning og struktur. Det var et oppdrag
som passet henne godt.
–Jeg er god til å skape struktur og jeg
synes at det er viktig. Når en skole er
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preget av forutsigbarhet og struktur og
trygge rammer, da er det enklere for de
ansatte å gjøre jobben sin.
–Da jeg begynte her, brukte jeg mye tid
på å lytte. Hva er de etterspør? hva er det
de trenger for å kunne gjøre en enda bedre
jobb? Hvordan kan jeg bygge menings
fulle strukturer som bidrar til at lærerne
kan gjøre sitt beste for å ivareta elevene?
STRATEGIARBEID I KORONATIDER
Mange nyansatte rektorer har erfart at
det er krevende å overta en rektorstilling
på en ukjent skole og være øverste leder
for første gang. Det er mye å sette seg
inn i og mange å gjøre seg kjent med
- og på Pernilles vakt har det hendt
mye både i og utenfor skolen. Det har
vært fylkes
sammenslåing, innføring av
Fagfornyelsen, implementering av Visma
InSchool og andre store og mindre pro
sjekter og prosesser – i tillegg til alle
løpende oppgaver og ad hoc hendelser
som preger en rektors hverdag. I løpet
av det første året som rektor, rakk hun
likevel å lede en strategiprosess hvor
både de ansatte og elevene var involvert.
De har utarbeidet strategidokument,
tydeliggjort en visjon for skolen og dis
kutert seg fram til hvilke verdier de skulle
jobbe etter. Men så vet vi alle hva som
skjedde. En uvanlig smittsom og ukjent
virussykdom begynte å spre seg og den
12. mars 2020 stengte alle skoler og
barnehager, samtidig som alle daglig
varebutikker i rasende fart ble tømt for
gjær og toalettpapir. Med ett handlet en
skolelederes hverdag i større grad om
kriseledelse enn om implementering av
strategier, visjoner og verdier.

KORT SKOLE-CV
Spesialpedagog i videregående skole
1994 - 2000
Studiekonsulent ved
Handelsehøyskolen BI 2000-2005
Rådgiver Ulsrud vgs 2005 - 2007
Avd.leder Ulsrud vgs 2007-2016
Ass.rektor Ulsrud vgs 20016-2019
Rektor Frogn vgs 01.02.19 - d.d.

–Jeg har ikke fått løftet fram strategi
arbeidet i den grad jeg hadde ønsket.
Strategien er utarbeidet og arbeidet vi
gjør er i tråd med det vi har blitt enige
om, men verdier, visjon og satsningsom
råder er ikke en del av begrepsapparatet i
det daglige arbeidet vårt.
–Som rektor må jeg lytte ut hvor
organisasjonen er og de ansatte må opp
leve at det de bruker tiden på er relevant
og nyttig. I pandemiperioden har det vært
en rekke situasjoner hvor vi har måttet
omstille oss på kort varsel og tiden har
vært knapp. Vi har jobbet mye og det å
drive utviklingsarbeid ved siden av den
daglige driften blir da ekstra krevende.
NY LEDERGRUPPE
Det er ikke bare omgivelsene som har
endret seg. Det har også vært store
endringer i ledergruppen i løpet av de tre
årene som Pernille Herje Haga har vært
rektor. To av ni har vært med siden hun
startet, mens seks andre har blitt med i
ledergruppen senere. Disse var ikke med
i den ledegruppen som gjennomførte
strategiprosessen.

LEDERINTERVJUET
SEKS SPØRSMÅL
Hvorfor ville du bli skoleleder?
Å utgjøre en forskjell er en viktig
drivkraft i det jeg gjør. Det å legge til
rette for at den enkelte får ut sitt potensiale, uavhengig av om det er elevene
mine, lærerne eller lederne ved skolen.
Det å legge til rette for mennesker som
mestrer, lærer nye ting og utvider egen
kompetanse i livet gir meg motivasjon og
inspirasjon hver eneste dag.

Hvordan fyller du energilagrene
dine?
Jeg står ved inngangsdørene på skolen
og ønsker elever og ansatte god
morgen så å si hver dag, og blir fylt av
energi for resten av dagen. I tillegg er
jeg veldig glad i å være i fjellet uansett
årstid og gjerne sammen med familien.
Turer, frisk luft og bevegelse jevnlig
lader og gir meg overskudd.

Hvordan vil du beskrive deg selv som
rektor?
Strukturert, tilstede og kompetent. Jeg
er omsorgsfull og opptatt av å legge til
rette for at andre får utviklet seg ut ifra
hvor de står i dag.

Hva er viktigst for deg i livet?
Å ha mennesker rundt meg. Barna
mine, partneren min, familien, venner,
elevene og kollegaene mine gir påfyll,
opplevelser og gir meg mulighet til å
være der for andre.

Det kostet 310 millioner kroner å
bygge skolen i 2006, men resultatet
har blitt et moderne skolebygg som
legger til rette for fleksibel og variert
undervisning.

I Salg, service og reiseliv har elevene produsert
saft med aroniabær og epler som de har plukket i
lokalmiljøet. (Foto: Even Johan Ottersland)
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Elevene sto for cateringen da Frogn vgs arrangerte
Skaperverkstedet i fjor høst. (Foto: Rune Heiestad)

Hvilken dag ville du levd på nytt?
For meg er det viktig å leve her og nå,
være tilstede mentalt og fysisk i det
som skjer. Da har jeg det godt selv og
kan være en god rektor, mamma og
partner.
Du skal holde en tale i en barnedåp
og skal gi et råd for livet. Hvilket råd
vil du gi?
Ha tro på deg selv og at du er god nok
akkurat som du er. Aksepterer du og
er glad i deg selv, vil det alltid være
enklere å ha gode relasjoner til alle
rundt seg.

–Det er en utfordring. Det er vi i leder
gruppen som skal lede skolen i henhold til
strategien og verdiene våre, og da er det
viktig at vi er et vi og at vi har en felles
forståelse for hva vi skal jobbe mot og hva
vi legger i satsningsområdene.
For å skape dette vi’et i en «ny» leder
gruppe er det ikke tilstrekkelig å diskutere
strategien, arbeidsoppgaver, rutiner
og årshjul, mener Pernille Herje Haga.
Ledergruppen ved Frogn videregående
skole har valgt å gå i dybden.
–Målet mitt er å få en ledergruppe med
stor psykologisk trygghet. Det er nødven
dig for å få det beste ut av lederne, både
som enkeltpersoner og som gruppe.
For å oppnå dette, bruker de blant
annet Barretts verdikartleggingsverktøy.
Det er et verktøy som skal støtte lederne i å
sette fokus på organisasjonens verdier og
få innsikt i hva som motiverer dem som
skoleledere. God kjennskap til hverandre
kan øke gjensidig forståelse og psyko
logisk trygghet i gruppen.
–For meg er for eksempel kontroll en
god ting. Det at jeg har kontroll gir meg
oversikt. Jeg vet hva vi skal gjøre og når
vi skal gjøre det. Men når jeg som øverste
leder har dét forholdet til kontroll, da kan
andre føle at jeg overvåker dem, selv om
det ikke er mitt ønske. Tvert imot tenker
jeg at folk kan være kreative og blomstre
når vi har nødvendig grad av struktur og
kontroll på ting. Og da er dette noe vi må
snakke om i ledergruppen.
–Vi må grave dypt nok, snakke om oss
selv og hva som driver oss og hva som er
motivasjonen for å være her. Og vi må ha
felles forståelse for hvor vi vil hen og vite
hva den enkelte er god for. Da kan jeg ha
tillit til at saker blir løst på en god måte

Elever på businesslinja på Frogn vgs skal lage en vest som inneholder en sporer. Når barnehagebarnet bruker vesten, vil ansatte i barnehagen ha kontroll på barnet til
enhver tid via en applikasjon. Produktet skal minske antall forsvinninger og utrykninger fra nødetatene. (Foto: Even Johan Ottersland)

uten av jeg involverer meg, og på den
måten får jeg mye mere ut av den enkelt.
DIGITAL GRUPPEDYNAMIKK
Ledergruppen har også akkurat startet
med en metodikk hvor de løser konkrete
ledelsesproblemer samtidig som de lærer
av hverandre og bygger samhørighet i
gruppen.
–Vi sitter i en sirkel og først skal alle
fortelle de andre om en konkret utfor
dring de opplever som leder. Så velger
vi ut én av disse problemstillingene som

vi ønsker å jobbe videre med på møtet.
Deretter har vi en runde hvor vi stiller
spørsmål til «eieren» av utfordringen, for
å utdype hva som er problemet. I denne
runden er det ikke tillat å gi råd, kun stille
spørsmål. Og så, når vi ha fått bedre inn
sikt i problemet, tar vi en ny runde hvor vi
gir råd. Til slutt skal den som eier prob
lemstillingen redegjøre for hva han eller
hun har fått ut av det.
–Vi hadde første runde denne uken, og
vi klarte å få til en verdifull økt på førti
minutter selv om vi måtte gjøre det på

KORT OM FROGN VIDEREGÅENDE SKOLE
Frogn videregående skole ligger i Frogn
kommune i Viken, mellom Nesodden
og Drøbak. Skolen har 110 ansatte og
ca 700 elever. Ledergruppen består
av rektor, assisterende rektor, admini
strasjonsleder og 6 avdelingsledere.
Alle har personalansvar og avdelings
ledere har elevansvar som trinnledere,
samt ansvar for faglig utvikling og
stabsoppgaver.
Skolen ble åpnet høsten 2006 og tilbyr
utdanningsprogrammene studie
spesialisering, idrettsfag, salg, service
og reiseliv, business, samt påbygg til
studiekompetanse.

teams. Temaet var at en i ledergruppen
grudde seg til en vanskelig samtale og alle
fikk briljere med kloke spørsmål og gode
råd. Da tenkte jeg at det er utrolig hva vi
klarer selv om pandemien er en ramme.
Vi klarer omstilling på omstilling, og folk
bidrar på en slik måte at det gir meg energi
som leder.
ELEVMEDVIRKNING
Pernille Herje Haga er svært opptatt av
elevmedvirkning.
–Ja, jeg synes at det er viktig at elevene
skal medvirke til utvikling av rammene
og premissene for sin egen skolehverdag.
De bidrar for eksempel med innspill til
timeplan og de deltar aktivt i forbindelse
med oppfølging av elevundersøkelsen.
Kontaktlærer og elevene ser på funnene
og diskuterer hva vi kan bli bedre på og
sammen setter de mål og tiltak for å nå
målene.
–Jeg fikk litt blod på tann i forbindelse
med at vi involverte elevene i strategi
prosessen. Da kom det mange nyttige
og fornuftige bidrag fra elevene, blant
annet med hensyn til lærings
miljøet.
Elevmedvirkning er også viktig for
elevenes læring. Vi skal lære dem ulike
fag, men vi skal også gjøre dem studie
forberedt eller yrkesforberedt og vi skal gi
dem dannelse.
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LEDERINTERVJUET
– Det å være rektor er en kompleks
jobb med ansvar for alt fra store
budsjetter til sårbare elever. Da
må du like det du gjør, sier Pernille
Herje Haga.

HVA ER DINE TRE
VIKTIGSTE ERFARINGER
SOM SKOLELEDER?

TA
MODULBASERT
VIDEREUTDANNING

Struktur: Gjennom en tydelig ramme,
gis forutsigbarhet. Når man har
oversikt over hva som skal gjøres,
hvordan, hvorfor og med hvem, er det
mye enklere å tenke kreativt og utvikle
praksis og seg selv videre.

FOR LEDERE

Lytte: For å drive tilpasset ledelse på
alle nivå, må jeg lytte og høre reelt
hvor den enkelte eller grupper står
og hva de trenger. På samme måte
som en lærer skal ta utgangspunkt i
elevens kompetanse for å bygge videre
på den, må jeg som leder treffe med
både drift og utvikling på alle nivå. Jeg
må da lytte, oversette og forstå hvor vi
er og hvor langt vi kan gå i neste steg.
Her kommer også tanken om å utgjøre
en forskjell inn.
Engasjement: Det å ha evne til å føle
reelt engasjement for alle områder
innen en skolelederjobb, har gitt meg
en fordel i opplæring og utførelse av
den rekken av oppgaver jeg har ansvar
for. Det å kjenne at jeg får energi av å
ha mange baller i luften samtidig, at
jeg ønsker å lære mer om alle sider
ved rektorjobben og da at engasjementet mitt gir meg økt kompetanse
fra dag til dag.

EN BÆREKRAFTIG ORGANISASJON
Mange rektorer opplever at det er van
skelig å legge fra seg jobben når man
har fri. Slik har det også vært for Pernille
Herje Haga.
–Som rektor må du like å ha veldig
mange baller i luften på en gang og du
må leve godt med at det tar tid før du
kan ta ting ned. Spesielt den første tiden
var det vanskelig å senke skuldrene, selv
i sommer
ferien. Men nå har jeg opp
arbeidet meg en erfaring som gjør at jeg
sover godt om natten selv i de travleste
periodene.
–Men jeg merker at ting har endret seg.
Før i tiden snakket vi om «de rolige peri
odene». Perioder da man kunne hente seg
inn igjen og få ting unna. Men disse peri
odene finnes ikke lenger. De har blitt borte.
Som rektor er det viktig å innse at du
ikke kan gjøre alt alene, påpeker hun.
–Mange, også her på huset, har en hold
ning om at «dette må rektor bestemme».
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Men jeg er ikke en slik rektor. For meg er
samarbeid og involvering veldig viktig.
–Mitt mål er at vi skal ha elever som
trives, lærer og utvikler seg. Vi skal ha
kompetente og autonome lærere som
samarbeider godt og alt det administra
tive skal flyte av seg selv. For å sette det på
spissen: Hvis jeg kan sitte på jobb og lese
VG, da betyr det at jeg har lykkes med å
skape en bærekraftig organisasjon.
VEIEN VIDERE
Når pandemien er slutt og du tenker
tilbake på den tiden som har vært
nå. Hva tror du at du vil tenke om
pandemiperioden?
–Først og fremst vil jeg tenke på
elevene. Har de fått den kompetansen de
skal ha, både faglig og sosialt, når ramme
betingelsene har vært så vanskelige? Og
så tror jeg at jeg vil være litt stolt over alt
vi fikk til, at vi lyktes på tross av krevende
rammebetingelser, at vi fikk til et godt

samhold og at vi løste opp
gavene som
best vi kunne.
Hva synes du at dere har lyktes best
med ved Frogn videregående skole?
–Jeg synes at vi har lykkes med å skape
en trygg og god skolestart, der relasjon
mellom kontaktlærer og elev etableres på
en god måt. Vi er opptatt av elevstemmen
og vi tar medvirkning på alvor. Og jeg
synes at vi i ledergruppen er gode på å
jobbe i dybden for å skape et vi.
–Jeg er også veldig stolt av det tverr
faglige arbeidet vi får til ved skolen.
Lærerne er gode på å legge til rette for at
elevene skal kunne se sammenhenger mel
lom fagene gjennom prosjekter og tverr
faglig samarbeid. Og vi har elever som
trives til tross for pandemien. Det er flere
elever som fullfører og ifølge medarbeider
undersøkelser så trives lærerne med å job
be her. Det synes jeg er et fint utgangs
punkt for det videre arbeidet vi skal gjøre
her ved skolen, sier Pernille Herje Haga.

ALDRI HAR LISE
GÅTT SÅ RASKT
OPP I VEKT
ØKT FAGLIG TYNGDE
GIR STØRRE TRYGGHET
I JOBBEN
udir.no/videreutdanning-ledere

JURISTENE SVARER

Anne-Marte Vaagan

Hilde Pettersen

Hilde Pettersen og Anne-Marte Vaagan 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
amv@skolelederforbundet.no

Jobbsøkeren er
vaksinemotstander

Istockphoto

?

På skolen der jeg er rektor har
jeg en ledig avdelingslederstilling.
Jeg har hatt en på jobbintervju
som er åpen vaksinemotstander. Vi snakket
ikke om det i intervjuet, men jeg så det på
facebook. Jeg har ikke lyst til å ansette
vedkommende, selv om det ikke var andre
like gode søkere. Må jeg ansette han?

!

Når det skal tilsettes i stilling i det
offentlige, herunder skoler og barnehager, er det kvalifikasjonsprinsippet
som gjelder. Det betyr at man skal ansette
den best kvalifiserte. Kvalifikasjonsprinsippet
er tredelt, det består av utdannelse, erfaring og personlig egnethet. Dersom søkeren
som du har funnet ut er vaksinemotstander
er den som er best kvalifisert har du ikke
grunn til å forbigå han. Det vil da kunne
vurderes som brudd på likestillings- og
diskrimineringslovverket.

Du har krav på et fullt
forsvarlig arbeidsmiljø
Kan jeg kreve en stillingsbeskrivelse

?

Jeg opplever at jeg stadig får
nye oppgaver, jeg får aldri tilbake
melding på om det jeg leverer
er bra nok og jeg opplever ikke at jeg
har oversikt over hva som egentlig forventes av meg. Jeg har ikke fått noen
stillingsbeskrivelse og oppgavene jeg
får nå er ikke de jeg trodde jeg skulle
gjøre da jeg ble ansatt. Kan jeg kreve en
stillingsbeskrivelse?

!

Du ble tilsatt på bakgrunn av en
stillings
utlysning og det skal inngås
en skriftlig arbeidskontrakt med deg.
Dette er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-5.
Utlysningsteksten og arbeidskontrakten sier
mye om hvilke arbeidsoppgaver som ligger
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i stillingen din. I tillegg er det ganske vanlig at det utarbeides stillingsbeskrivelser,
men arbeidsmiljøloven har ikke noe krav om
at det skal foreligge en stillingsbeskrivelse.
Dette er derfor ikke noe du kan kreve å få.
Dersom du synes arbeidsoppgavene dine er
uklare kan du anmode om at det utarbeides
en stillingsbeskrivelse. I arbeidslivet er det
dessuten vanlig at leder og medarbeider
har medarbeidersamtaler en gang i året. I
en slik samtale er tema ditt arbeidsforhold
og arbeidsutførelse. Her kan du ta opp at du
opplever arbeidsoppgavene dine som uklare.
Du kan også be om et møte med rektor om
dette uansett. I et slikt møte kan du ha med
deg en tillitsvalgt. Be om at det skrives
referat fra møtet

?

Jeg er inspektør på en skole og har en
del undervisning tillagt stillingen min.
Jeg opplever ikke at rektor støtter
meg når jeg sier at klassen jeg underviser i er
for krevende. Jeg er redd jeg kommer til å bli
syk. Hva kan jeg kreve?

!

Rektor er din arbeidsgiver og har
ansvar for at du har et arbeidsmiljø i
henhold til arbeidsmiljølovens regler.
Arbeidsmiljøloven sier blant annet at du har
rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Du
bør ta opp med rektor det at du har en så
krevende klasse, og derfor et arbeidsmiljø
som gjør at du er redd for å bli syk. Rektor har
ansvar for å iverksette tiltak for å avhjelpe
situasjonen. Du kan be om å ha med deg en
tillitsvalgt i møte med rektor. Be om at det
skrives referat fra møtet.

TILLITSREFORMEN

Hva bør skolelederne
forvente av en tillitsreform
i offentlig sektor?

Og her er vi ved en kjerne i hva som bør forventes
i en tillitsreform: Både reduksjon av belastningsfaktorer og oppbygging av bedre støttesystemer
hos en rekke skoleeiere. (Jan Merok Paulsen)

Av Jan Merok Paulsen

Den lenge bebudede tillitsreformen i
offentlig sektor er nå igangsatt gjennom
en åpen fase med innspill fra partene i
offentlig sektor. Det representerer i seg
selv en positiv inngang. Reformens vi
sjoner er imidlertid store: Tillitsreformen
skal blant annet gi «tilliten og makten
tilbake til de som utgjør førstelinja og
ryggraden i offentlig sektor» og «styrke
trepartssamarbeidet og rettighetene
ansatte har til å bli involvert i alle viktige
prosesser.» På toppen av det hele skal
målene i offentlig sektor nå bli «få, tydelige
og relevante». Det finnes vel knapt en
eneste aktør i utdanningsinstitusjonen
som vil være uenig i disse visjonene på
et retorisk nivå. Problemet er at hva
dette skal bety i praktisk styring av sko
lene synes så langt å være i det blå.
Fra et skolelederperspektiv mener jeg
at reformen bør gi løsninger på noen av
styringsproblemene som lederne møter i
det daglige arbeidet. Og vi trenger egen
tlig ikke lange høringsrunder for å finne
ut av hva disse består i, for her har
vi opplysende forskning som gir presise
problembeskrivelser. Basert på denne
forskningen vil jeg løfte frem noen åpen
bare forventninger som skoleledere bør
ha til sluttproduktene av en tillitsreform
i grunnopplæringen.
HVA ER PROBLEMENE?
Jeg vil starte med en kort refleksjon over
hva som er problemene i måten skolene
blir styrt på. Og jeg bruker be
visst
flertalls
form her, for det kommer flere
dysfunk
sjonelle trekk til overflaten
når skole
lederne blir spurt om hvilke
styringsbelastninger de erfarer i jobben:
Stress i rektorrollen, overlast av admin
istrativt arbeid, rapportering og ekstern
kontroll. I tillegg er det dokumentert en
mismatch mellom oppgavekrav og hva
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som skolelederne ser som viktig i job
ben, og disse mønstrene resulterer i sta
bile rekrutteringsproblemer til alle typer
skolelederjobber. Dette utfordringsbildet
er godt dokumentert (se for eksempel
Bjørnset & Kindt, 2019; Kirkhaug, 2021;
Paulsen & Hjertø, 2019, 2021; Skaalvik,
2021).
Stressbelastninger i rektorrollen
Cecilie Skaalviks forskning viser en
utbredt tilbøyelighet til å ville slutte som
rektor som følge av den måten skolene
styres på. Blant belastningsfaktorene
slår tidspresset i jobben og mange og
unødvendige møter sterkest ut, og disse
to faktorene øker rektorenes turnover
intensjon (vurderer å slutte i jobben).
Tidspresset og møtefrekvensene virker
også indirekte på denne tilbøyeligheten
gjennom å øke stressnivået og å redusere
jobb-engasjementet (Skaalvik, 2020a,
2020b). Skaalvik peker på stress både
som en forklaring til å ville slutte som
rektor, samt at stress også virker som
en utmattelsesfaktor og et arbeidsmiljø
problem i lederjobben: «Men samtidig
viser den at mange rektorer opplever
et høyt nivå av stress – mellom 40 og
70 prosent avhengig av hvor vi setter
grensen. Alt for mange rektorer føler seg
også utmattet av arbeidet og sysler med
tanken på å bytte arbeid. Stressnivået
kan bidra til å forklare høy turnover
i rektorrollen, men selv om det å forlate rektorrollen for mange blir med
tanken, er stressnivået bekymringsfullt»
(Skaalvik, 2021, s. 26).
Mismatch i oppgavepreferanser
Forskningsrapporten «Hva betyr leder
skap i skolen?» av professor Rudi
Kirkhaug gir et omfattende innsyn i en
stabil mismatch mellom skoleledernes

foretrukne oppgaver i lederjobben og hva
som opptar deres arbeidstid: «Lederne
ønsker å bruke mindre tid på rene
administrative funksjoner, og mer tid
på kjernefunksjoner som personalledelse,
pedagogisk ledelse og utviklingsprosesser.
Det er også her liten forskjell mellom
de ulike ledergruppene og skoletypene,
både når det gjelder dagens praksis og
hva de ønsker seg» (Kirkhaug, 2021, s.
9). Samlefaktoren forvaltning og drift
omfatter personalsaker, budsjettering
og økonomistyring, dokumentasjon,
kontroll og rapportering, arbeidsmiljø/
HMS, interne møter og eksterne møter.
Samlet sett opptar forvaltnings- og drifts
oppgaver litt under halvparten av led
ernes arbeidstid, med unntak av interne
møter med medarbeidere, overordnede
og leder
kolleger. Samtidig viser ana
lysene at lederne opplever at de bruker
for mye tid på disse oppgavene, og det
gjelder særlig dokumentasjon, kontroll,
rapportering og interne møter (Kirkhaug,
2021). Og dette går på be
kostning
av de mest ønskede funksjonene:
Utviklingsprosesser, personal
ledelse og
pedagogisk ledelse.

OM FORFATTEREN
Jan Merok Paulsen har doktorgrad i
organisasjons og ledelsesfag og er professor i skoleledelse tilknyttet OsloMet.
Hans forskning omfatter ledelse
fra skoleeiernivået, rektors ledelse,
mellomledelse i skolen og læring i
skolens ulike profesjonelle fellesskap.
Jan Merok Paulsen har publisert flere
fagbøker og er en mye brukt foredrags
holder. Han jobber også som konsulent
for kommunale og fylkeskommunale
skoleeiere og er faglig rådgiver for
Skolelederforbundet.

Halvparten av mellomlederne vil ikke bli
rektor
I tillegg ser vi også et uønsket «karriere
brudd» ved at om lag halvparten av
skoleledere som ikke er i rektorstilling, ikke
ser det som en ønskelig karriereutvikling
å gå videre inn i rektorposisjonen. Dette
funnet fremgår av Fafo’s forsknings
rapport, og det blir gjentatt i forsterket
form i «Mellomlederundersøkelsen
2021» (Paulsen & Hjertø, 2021). Om lag
tre fjerdedeler av mellomlederne mener
at de har gode muligheter for å bli til
satt som rektor, men 52,4% av utvalget
ønsker ikke å søke en slik jobb. Derimot
kan en betydelig andel av dem, 55,4%,
heller tenke seg å søke lederstilling uten
for skoleverket (Paulsen & Hjertø, 2021).
Når mellomlederne blir bedt om å gi sine
refleksjoner i fritekstkommentarer om
hva de tenker om å søke rektorstilling,
oppgir en betydelig andel av dem arbeids
belastning, ansvarsbelastning og forhol
det mellom administrative oppgaver og
støttesystemer som barriere til å søke
rektor
jobb. Klisjemessig sagt: «Når
mellomlederne skuer inn mot rektors
kontor, ser de ikke ei dørmatte, men ei
spikermatte».

Professor Jan Merok Paulsen.
(Foto: Haakon Eltevik)

Rekrutteringsproblemene i norsk skoleledelse
Rekrutteringsutfordringer til alle typer
skolelederstillinger er godt dokumen
tert både gjennom enkeltbeskrivelser
fra kommuner og fylkeskommuner,
men også gjennom nyere forskning (se
Bjørnset & Kindt, 2019). Det gjelder
alle typer skolelederstillinger. Det er
også godt dokumentert at rekrutterings
problemene til skoleledelse er relatert
til belastningsfaktorer gjennom styrings
systemet som skolelederne møter i det
daglige: Kontroll, rapportering, mengden
av administrativt arbeid og et vedvarende
tidspress knyttet til en mengde møter

som oppleves som unødvendige av skole
lederne. Forskningsrapporten utarbeidet
av Fafo viser også at både skoleeierne
og skolelederne i utvalgene deler den
samme problemforståelsen av hva som
er de viktigste årsakene til rekrutterings
utfordringene: Arbeidsbelastning, tids
press, omfanget av kontroll og rapportering
(Bjørnset & Kindt, 2019). Skoleledere
bør derfor stille objektivet inn på dette
problemområdet når tillitsreformen har
kommet i bevegelse: Kommer tilliten ut
til skolene på en måte som løser reelle
problemer?

Enighet om problemforståelse og mulige
løsninger
Som nevnt ovenfor viser Fafoundersøkelsen at både skoleeierne
og skolelederne som deltok i studien
var samstemte om problemforståelsen
for
skolelederne.
Men
de
to
respondentgruppene var også enige om
hvilke tiltak som vil avhjelpe situasjonen:
Redusere arbeidsbelastningen og tids
presset og å forbedre støttesystemene
(Bjørnset & Kindt, 2019). Og her er vi
ved en kjerne i hva som bør forventes i en
tillitsreform: Både reduksjon av belast
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TILLITSREFORMEN

ningsfaktorer og oppbygging av bedre
støttesystemer hos en rekke skoleeiere.

2019). Tillit er dermed ikke gratis, det
fordrer kompetanse hos den som skal
motta tilliten.

MEN TILLIT ER IKKE GRATIS
Harald Grimen klargjorde i sin bok (om EN TILLITSKULTUR SENTRERT OM
hva tillit faktisk er) at tillit først og fremst KOLLEKTIV AUTONOMI
er et praktisk fenomen i organisasjons Jobbene til lærere og skoleledere er
atferd: «Tillit er måter å handle på- ikke både ekstremt komplekse og emosjonelt
måter å føle på» (Grimen, 2013, s. 49). krevende, og de inneholder en iboende
Kjernen i Grimens tilnærming til tillit risiko for emosjonell utmattelse blant
er hvorvidt den som er i posisjon til å gi utøverne. Oppdraget til begge aktører
tillit tar særskilte forholdsregler: Enten er egentlig «altomfattende». Når jeg
så tar du
sammen
særskilte for
ligner rektors
Tillit fra staten til skoleeiernivået forutsetter
holdsregler
jobb med en
for eksempel at skoleeier både har skolefaglig
overfor den
rekke andre
kompetanse og kunnskap om sine egne skoler,
andre (ved
lederjobber
en «Fingerspitzgefühl» på de utfordringer som
lærere og skoleledere står i.
m i st i l l i t ) ,
i samfunnet,
eller så gjør
så er det
du det ikke (ved tillit). Som Grimen første som slår meg at for en rektor er
uttrykte det: «Når jeg stoler på andres det vanskelig å «bypass’e» oppgaver. En
gode hensikter, er det andre ting jeg ikke kan delegere oppgaver, fordele dem og
gjør» (Grimen, 2013, s. 49). Grimen samarbeide om dem, men lederansvaret
føyde også til et vesentlighetskriterium: er svært vidtgående. Professor Karen
Tillit dreier seg om viktige saker. Dersom Seashore Louis beskrev dette godt i et
jeg har tillit til en kollega eller nærmeste intervju i «Skolelederen» i 2019. Hennes
leder, lar jeg være å «snu alle steiner», beskrivelse var basert på et konkret pro
av den enkle grunn at jeg har tiltro til at sjekt i USA, der hun veiledet nærings
referansepersonen (tillitsmottakeren) har livsledere som skulle prøve en uke som
en god hensikt i sin yrkesatferd, opptrer rektor i amerikanske urbane skoler: «Jeg
med integritet med tanke på profe gjorde en interessant erfaring for en tid
sjonelle og moralsk bindende normer, er siden da jeg oppfordret en gruppe ledere
ærlig, og er i stand til å omsette verdier fra næringslivet, som mente at de var i
og prinsipper i praktisk atferd. Og ikke stand til å lede skoler effektivt, til å prøve
minst: Om tillitsmottakeren er tilstrekkelig å arbeide som rektor i en uke. De kom
kompetent (Tschannen-Moran, 2014).
ut av denne uken totalt utmattet, og de
Kompetanseforutsetningen fungerer var sjokkerte over hvor komplisert denne
også på tilsvarende måte mellom organ jobben var» (Louis, 2019). En erkjennelse
iserte aktører i en styringskjede (Høyer av den sterke interne kompleksiteten i
et al., 2014). En tillitsreform som skal både lærernes og skoleledernes arbeids
gi avtrykk i praksis forutsetter dermed kontekst peker mot ett av de kravene
at aktørene i den samme styringskjeden skoleledere bør stille til en tillitsreform:
er sikre på at de er kompetente nok til Mestringsforventning, respekt for profe
å avstå fra kontrolltiltak. Tillit fra staten sjonelle skjønn og kollektiv autonomi.
til skoleeiernivået forutsetter for ek Dette er etter mitt syn bærebjelker i
sempel at skoleeier både har skolefaglig skolens profesjonsfellesskap, slik Cecilie
kompetanse og kunnskap om sine egne Skaalvik uttrykker det: «For å gjøre en
skoler, en «Fingerspitzgefühl» på de ut helhjertet innsats, må rektorene tro på
fordringer som lærere og skoleledere verdien av det de gjør. Det betinger en
står i. En publisert studie med data fra viss grad av autonomi, og at endringer og
grunnskolerektorer understreket dette utviklingsprosjekter initieres innenfra.
poenget ved at effekten av positive rela Samtidig bør det påpekes at rektorenes
sjoner til skoleeier ble svekket vesentlig, ansvar for elevens læring og for læringdersom rektorene opplevde at skoleeiers smiljøet ved skolen, bare kan utøves gjenapparat ikke var kompetent nok i viktige nom lærerne. Lærerne trenger også å tro
kunnskapsdomener som regelanvendelse, på verdien av det de gjør, inkludert verdien
utdanningspolitikk, læreplan, ledelsesfag av utviklingsarbeider og arbeidsformer.
og lederskapsutvikling (Paulsen & Hjertø, Skolene trenger derfor en «kollektiv
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autonomi», hvor skoleledelsen og lærerne
i samarbeid tar beslutninger om mål,
verdier og endringer» (Skaalvik, 2021,
s. 27). Tillit til den enkelte skole går
derfor gjennom kollektivt sterke profe
sjonsfellesskap. Det er utfordrende, men
det krever også at interessentene til sko
len respekterer fellesskapets skjønn og
beslutninger. Når en rektor og tillits
valgte sier at «dette har vi blitt enige om,
for dette vet vi er riktig», så må for det
første hele fellesskapet stå bak, og ikke
minst så må statsforvalter, skoleeier og
andre interessenter respektere det. Det
er her mange av tillitsreformens «syre
tester» vil utspilles i det daglige: Møter
profesjonsfellesskapene på den enkelte
skole en styringskultur som anerkjenner
deres felles kompetanse?
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AKTUELT
Flest seniorer i videregående skole
Det er en større andel unge lærere
i grunnskolen og en høyere andel
seniorer blant lærerene i videregående
skoler. På videregående skoler er 14,2

Istockphoto

prosent av lærerne 60 år eller eldre,
mens andelen kun er 8,7 i grunnskolen.
I barnehagen er det kun 4 prosent av
barnehagelærerne som er over 60 år.

Foreldres utdanningsnivå har stor betydning for
hvorvidt barna begynner på høyere utdanning.
Men hvis barna først starter på en utdanning,
har foreldrenes utdanningsnivå liten betydning
for resultatet.

6 066 ledere i grunn
skolen
Det er totalt 2 761 grunnskoler i Norge
og på disse skolene er det 6 066 ledere.
Flertallet er kvinner, ifølge SSB.

Barnehagelærere

Grunnskolelærere

Lærere vgs

Grafene viser aldersfordelingen blant barnehagelærere, grunnskolelærere og Lærere i vgs. (Kilde: SSB)

UiT starter lærerutdanning i Harstad
UiT Norges arktiske universitet
lyser ut 30 studieplasser i
grunnskolelærerutdanning 1–7 i
Harstad, med opptak høsten 2022.
– Vi vet at landsdelen har utfordringer
med å rekruttere kvalifiserte lærere,
særlig på de laveste skoletrinnene.
Dette er et konkret tiltak for å utdanne
flere gode lærere og gi et forutsigbart
og langsiktig tilbud i og for NordNorge, sier Kathrine Tveiterås, prorektor
for utdanning ved UiT.
Utformingen av lærerutdanningen
som nå lyses ut, bygger på erfaringene
fra Alta, med en kombinasjon av fysiske
og digitale samlinger, og legger dermed
til rette for at flere kan utdanne seg der
de bor.
– Vi øker satsingen på fleksible
studier, og dette gjør vi sammen med
vertskommunene. Vi har god erfar
ing med å tilby samlingsbasert lærer
utdanning i Finnmark, og nå er vi glad
for at vi i første omgang kan gi det
samme tilbudet ved campus i Harstad,
sier Tveiterås.
I samarbeid med kommunene
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Kathrine Tveiterås er prorektor for utdanning
ved UiT. (Foto: Christian Halvorsen/UiT)

UiT i Harstad får 30 nye studieplasser fra høsten
2022. (Foto: Tomas Rolland/UiT)

Harstad, Senja og Narvik legges det
opp til opptak ett sted av gangen,
med oppstart i Harstad i 2022, og på
Finnsnes i 2023 og i Narvik i 2024 hvis
finansieringen går i orden. Det vil bli
tatt opp 30 studenter i året. Studentene
går alle sine fem år der de blir tatt opp.

Foreldres betydning for
barnas utdanningsnivå

Det er høy kvinneandel blant ledere i
hele oppvekstsektoren. I barnehagene er
det 4 419 ledere og av disse er 92 prosent
kvinner. I grunnskolen er det 6 066
ledere og 66 prosent av dem kvinner. På
videregående skoler er det 2 752 ledere og
her er kvinneandelen 56 prosent.
Andelen kvinnelige ledere gjenspeiler
i stor grad kjønnsfordelingen blant de
ansatte. I barnehagene er det 91 prosent
kvinnelige ansatte, i grunnskolen 75
prosent og på videregående skole er det 56
prosent kvinner. De oppgitte tallene gjelder
pedagogisk personale, men kvinne
andelen er enda litt større i andre yrker i
oppvekstsektoren.

12,6 millioner skal
deles ut for å øke barn
og unges inkludering i
kulturlivet
Kulturdepartementets tilskuddsordning
«Inkludering i kulturliv» ble lansert
høsten 2020 for å sikre at flere barn og
unge skulle få mulighet til å delta i organ
iserte kulturaktiviteter. I fjor fikk 31 pro
sjekter til sammen fem millioner kroner i
støtte. I år skal 12,6 millioner kroner deles
ut. Søknadsfristen er 1. mars og søkere
må være registrert i Frivillighetsregisteret
og må samarbeide med andre aktører
om tiltaket. Kulturdepartementet har
gitt Kulturtanken i oppdrag å organ
isere ordningen. For mere informasjon se
Kulturtanken.no.

Forskere ved Malmø universitet har kartlagt fem
tusen elevers vei fra grunnskolen og inn i arbeids
livet. Resultatene viser at elever med arbeidsledige
foreldre hadde størst risiko for selv å bli arbeids
ledige senere i livet.
-Dataene vi har hatt tilgang til har gjort det mulig
å få et unikt innblikk i unges forutsetninger for å eta
blere seg i samfunnet og i arbeidslivet, sier professor
Jonas Olofsson som er ansvarlig for rapporten i en
pressemelding fra universitetet.
Studien bygger på data fra SCB (Statistiska
centralbyrån) i Sverige. Sosioøkonomisk bakgrunn
var avgjørende for både utdanning og frem
tidig
sysselsetting.
-Foreldrenes utdanningsnivå og sysselsettings
status er de viktigste enkeltfaktorene for barnas
fremtidige skole- og yrkeskarriere, sier han.
Men når barna først har valgt å begynne på et
universitet eller høyskole, da har det lite å si for barnas
karakterer at foreldrene ikke har studert.
– Det å ha foreldre med lite utdanning, minsker
sannsynligheten for å begynne på høyere utdanning.
Men når studenten først har begynt å studere, har
foreldrenes utdanningsnivå ingen betydning for
resultatene.
Rapporten heter «Vägar till arbetslivet via grund
läggande och högre utbildning i Malmö. En bred
kartläggning och uppföljning av två elevkullar».

Nytt likestillings- og
diskrimineringsombud
Bjørn Erik Thon
tar over som nytt
likestillings- og
diskriminerings
ombud etter Hanne
Bjurstrøm fra 28.
februar 2022. Han
kommer fra still
ingen som direktør
for Datatilsynet.
Bjørn Erik Thon
–Likestillings- og
(Foto: Datatilsynet)
diskriminerings
ombudet skal være en vaktbikkje for likestillingen i
hele landet og jeg er sikker på at Thon vil ivareta om
budets mange oppgaver og mandat på en meget god
måte, sier kultur- og like
stillingsminister Anette
Trettebergstuen.
Ombudet er faglig uavhengig, men administrativt
underlagt Kulturdepartementet.

Er du leder i skole eller
barnehage og har behov
for styrket kompetanse?
OsloMets lederutdanninger er fremtidsrettede,
forskningsbaserte og tett koblet til praksis.
Gjennom studiene vil du styrke din lederkompetanse og utvikle dine lederferdigheter.
Styrer- og rektorutdanningen regnes som
«grunnutdanningen» for ledere. Disse går over
tre semestre og gir 30 studiepoeng.
Vi har også videreutdanninger over to semestre,
av 15 studiepoeng, med fordypning i ulike tema:
•
Digitalisering og ledelse
•
Juss for ledere
•
Ledelse av lærings- og læreplanarbeid
•
Ledelse av utviklings- og endringsarbeid
•
Skolemiljø og ledelse
Søknadsfrist: 1.mars for alle studiene
For mer informasjon: OsloMet.no – Skriv
«utdanningsledelse» i søkefeltet.
Ved spørsmål om studiene kontakt:
Beate Holing: behol@oslomet.no
OsloMet i samarbeid med HINN, tilbyr disse
utdanningene på masternivå for ledere i barnehage, grunn- og videregående opplæring.
Studiene tilbys og finansieres gjennom
Utdanningsdirektoratet.
«Den tilretteleggingen som ble gjort i den nye
situasjonen vi befant oss i, viste at dere forsto
hverdagen for oss som skoleledere og studenter.
Også gjennom digitale løsninger skapte dere rom
for læring og tilhørighet.»
- Lise Hvidsten Melby, avdelingsleder ved Solberg
skole i Drammen da Norge ble «korona stengt»
«Eg trivst godt på studiet. Både gjennom samlingar
og litteraturstudier får eg auka kompetansen min
innanfor dette fagfeltet. Eg trengde dette for å
kunne gjere ein betre jobb med digitalisering og
leiing på eigen skule.»
- Oddveig Lyngstad, rektor for Holmedal
montessoriskule. Hun reiser gjerne fra Norges
ytterste vest for å komme på samlingene.
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Hva skjer når arbeids
belastningen blir for stor?
Allerede før pandemien rapporterte mange skoleledere om stor arbeids
belastning. I pandemiperioden har arbeidsbelastningen økt ytterligere. Selv om
pandemien har rammet ulikt, og situasjonen har vært ekstra belastende i noen
områder og for noen skoler, har det for veldig mange skoleledere medført en
betydelig ekstra arbeidsbelastning og usikkerhet. Hva kan konsekvensene bli for
skoleledere som har strukket seg veldig langt over lang tid?
Tekst: Ole Alvik

Det å ha en meningsfull jobb som man
trives med og opplever at man mestrer, er
positivt og helsefremmende både for den
enkelte arbeidstaker og for samfunnet.
Men noen ganger kan arbeidet være en
kilde til både fysiske og psykiske helse
problemer, blant annet som følge av
lange perioder med stress, stor arbeids
belastning og motstridende rollekrav. Dét
er det mange rektorer som har kjent på
i løpet av pandemiperioden. Som rektor

–Jeg tror at skoleledere har en veldig høy
terskel for å sykmelde seg nå. De biter tennene
sammen og tenker at vi må bare komme oss
gjennom dette, sier Robert Flataas som er rektor
ved Huseby ungdomsskole i Trondheim og
sentralstyremedlem i Skolelederforbundet.
(Foto: Trude Witzell)
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skal man ta store og små beslutninger,
ivareta og støtte medarbeidere og elever,
løse løpende oppgaver og samtidig jobbe
med langsiktig strategi og utvikling. Det
er en jobb som stiller store krav til den
som skal fylle rollen. De fleste av oss tak
ler stress for en begrenset periode, men
under pandemien har mange rektorer
opplevd at oppgavene har blitt flere og at
tidsfristene har vært korte.
FLERE OPPGAVER OG MINDRE TID TIL
RESTITUSJON
Robert Flataas er styremedlem i
Skolelederforbundet sentralt og rektor
ved Huseby ungdomsskole i Trondheim.
Det er en ungdomsskole med 366 elever
på 8.-10. trinn og 40 ansatte. Som rektor
og aktiv i skolepolitikken har han et godt
innblikk i hvordan rektorer i regionen
hans har opplevd pandemien.
Hvordan vil du beskrive at arbeids
belastningen har vært for rektorer i
forbindelse med pandemien?
–Det har vært en periode preget av
veldig høyt arbeidspress, korte tids
frister og lite tid til faglig og pedagogisk
utvikling. Rektorer har vært i beredskap
i snart to år. Skillet mellom jobb og fri
tid, helger og hverdager, har egentlig blitt
visket helt ut. Det er ikke holdbart med
tanke på helse, miljø og sikkerhet. Du er
nødt til å ha fritid og pustepauser for å
hente deg inn igjen. Jeg er veldig spent på
å se hva som skjer når vi har kommet oss
gjennom denne pandemien. Jeg ser ikke
bort fra at mange har strukket strikken
for langt og at vi kanskje vil se en periode

med økt sykefravær og utbrenthet, sier han.
Skolelederen snakket med ham i be
gynnelsen av februar. Da hadde han
jobbet hver helg etter nyttår, både lørdag
og søndag.
Hvor mye mere har du jobbet i pandemiperioden enn du gjorde før pandemien?
–Det tør jeg ikke regne på. Jeg har jobbet
2 – 4 kvelder i uken etter normal arbeids
tid hver eneste uke. Akkurat nå har vi et
smitteutbrudd i Trondheim, men også
i andre perioder kjenner vi på denne
beredskapen. Du kan ikke ta deg fri og
det blir ikke tid til å hente seg inn igjen.
Statistisk sentralbyrå fører ikke stati
stikk over sykefraværet for rektorer.
Statistikk fra Trondheim kommune viser
imidlertid at det legemeldte fraværet for
rektorer gjorde et et hopp i 2019, men at
det nå er omtrent på samme nivå som før
pandemien.
–Det er et fåtall av mine 57 kolleger i
Trondheim som har vært sykmeldte, så
vidt jeg vet. Jeg tror at ledere har en veldig
høy terskel for å sykmelde seg nå. De biter
tennene sammen og tenker at vi må bare
komme oss gjennom dette her, slik at det
ikke går ut over andre. Men vi vet at det
er usunt å ligge på et så høyt stressnivå
over veldig lang tid. Vi vil trenge tid på å
komme ned i normal fart igjen og jeg tror
at mange vil trenge hjelp for å klare dette,
sier han.
Mona Søbyskogen er 2. nestleder
i Skolelederforbundet og rektor ved
Marker skole i Viken. Skolen har 360
elever fra 1. – 10. trinn. Hun beskriver også
en situasjon med stor arbeidsbelastning

smitte
vernveiledere, alternative time
planer, personalkabler, flere runder med
ekstra rapportering og den digitale reisen
vi startet med i 2020, for å nevne noe. Så
det har vært mye ekstra jobb i forbindelse
med pandemien. Det gjelder både rektorer
og hele resten av laget som har stått på og
ytt ekstra, sier hun.
Hvor mye mere har du jobbet i pandemiperioden enn du gjorde før pandemien?
–Det har vært mye og det er ikke lett
for rektorer å ta ut fridager. Er man borte
fra jobb, er det dobbelt så mye arbeid som
venter dagen etter. For mange vil det bare
øke stresset. Da må man bruke ferier,
fridager, kvelder og helger for å komme
ajour.

Det har vært mye ekstra jobb i forbindelse med
pandemien. Det gjelder både for rektorer og hele
resten av laget som har stått på og ytt ekstra,
sier Mona Søbyskogen som er ved Marker skole i
Viken og 2. nestleder i Skolelederforbundet.
(Foto: Haakon Eltvik)

over tid og mindre mulighet til å hente
seg inn igjen.
–Som rektor hadde man full stilling før
pandemien kom og så fikk vi dette i til
legg. Alt ekstraarbeid kommer på toppen
av de arbeidsoppgavene som rektorer alle
rede har. Det er ingen oppgaver som man
hadde før pandemien som man kan legge
fra seg. Hos oss var vi for eksempel godt
i gang med innføring av fagfornyelsen da
pandemien kom, og dette arbeidet har
vi gjort parallelt med at vi jobbet med

FRA KREVENDE TIL ENDA MERE
KREVENDE
I 2019 utarbeidet Forskningsstiftelsen
Fafo en rapport på oppdrag fra
Skolelederforbundet. Rapporten heter
«Fra gallionsfigur til overarbeidet
altmuligmann?» og viste blant annet at
høy arbeidsbelastning og stort arbeids
press var den viktigste årsaken til at
skoleledere ønsket å bytte jobb. Samtidig
opplevde en stor andel av skoleled
erne at det var et krevende krysspress
mellom administrative og kortsiktige
arbeids
oppgaver og det langsiktige
pedagogiske utviklingsarbeidet. Annen
forskning peker i samme retning.
Skolelederforbundet gjennomførte også
en questbackundersøkelse blant sine
medlemmer i første kvartal 2021, da
pandemien hadde vart i nesten ett år.

Den viste at 82,1 prosent av responden
tene jobbet mere som følge av pandemien
og at en av fire jobbet mer enn 11 timer
ekstra i uken.
HVA BLIR KONSEKVENSENE?
Ide Katrine Birkeland har doktorgrad
i organisasjonspsykologi og er pro
gramdirektør for utdanningsledelse ved
Handelshøyskolen BI.
–I kortere perioder tåler man mange
ganske mye, og særlig hvis man vet at det

Når det er stor belastning over tid, vil
mange oppleve både psykologiske og
fysiologiske konsekvenser av det stressende
arbeidsmiljøet, sier Ide Katrine Birkeland som
er organisasjonspsykolog og programdirektør
for utdanningsledelse ved Handelshøyskolen BI.
(Foto: Handelshøyskolen BI)
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er for en avgrenset periode. Problemene
dukker opp når det er stor belastning
og en stressende situasjon over tid og
særlig når vi ikke vet hvor lenge det skal
vare. Da er det mange som kan oppleve
både psykologiske og fysiologiske konse
kvenser av det stressende arbeidsmiljøet,
sier hun.
Over tid kan det føre til manglende
motivasjon og en konstant følelse av å
være sliten. De gode følelsene og engasje
mentet for jobben kan begynne å for
vitre, og kanskje begynner man å grue
seg til å gå på jobb og føler seg mislykket
som leder fordi man ikke får til det som
man føler at man burde få til.
Tror du at de økte belastningene som
følge av pandemien kan føre til at flere
blir utbrent?
–Enhver arbeidstaker som står i en
uforutsigbar og krevende situasjon over
lang tid, uten å vite når det skal være
ferdig, vil ha økt sannsynligheten for å bli
utbrent. Så ja, det er helt åpenbart.
STOPPER IKKE NÅR VARSELLAMPENE
BLINKER
Utbrenthet er en kronisk stressreaksjon
knyttet til jobben. Utbrenthet kan bli
resultatet når det over lengre tid er et
gap mellom hva du er i stand til å yte og
hva omgivelsene krever av deg. Det gjør
at batteriene sakte, men sikkert tømmes.
–Hvis du hadde vært en elbil og gått
tom for strøm, da hadde du stoppet der
og da. Men i en jobbsituasjon fortsetter
man gjerne å presse seg selv i lang tid,
selv om batteriene er tomme, forklarer
Aslak Hjeltnes som er førsteamanuensis
i klinisk psykologi ved Universitetet i
Bergen.
Det er tre hovedsymptomer på ut
brenthet. Det første er utmattelse; at man
kjenner seg konstant sliten. Det andre er
at man ofte utvikler en følelsesmessig dis
tansering fra arbeidet. Denne distanse
ringen siver inn gradvis og fargelegger
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– Mange fortsetter å presse seg i lang tid etter
at batteriene er tomme, sier Aslak Hjeltnes
som er førsteamanuensis i klinisk psykologi ved
Universitetet i Bergen.

hvordan personen tenker om arbeidet
sitt. Ofte utvikler man negative eller ky
niske holdninger til arbeidsplassen. Det
tredje kjennetegnet er redusert personlig
yteevne. Over tid vil det å være sliten og
distansere seg fra arbeidet føre til at du
ikke klarer å gjøre den samme jobben
like godt som før. Da kan man igjen
klandre seg selv for at man ikke strekker
til i den grad man føler at man burde.
Mange rektorer hadde høy arbeidsbelastning også før pandemien. Nå har
vi snart vært gjennom to år med pandemi og det er fortsatt ikke slutt. Kan
dette føre til at flere blir utbrent eller får
andre helseskadelige konsekvenser av
pandemien?
–Det enkle svaret er ja. Når en stor
andel mennesker har stått i en langvarig
situasjon med høyt arbeidspress, mye
uforutsigbarhet og mindre kontroll, da
øker det sannsynligheten for at mange vil
oppleve dette, sier han.

Men utbrenthet er bare en av flere
konse
kvenser man vil kunne se av
arbeidsbelastningen under pandemien.
–Det vil være et mangfold av reaksjon
er etter pandemien. Utbrenthet vil være
en av reaksjonene, men vi har også sett
en økning i angstsymptomer og depres
sive symptomer i befolkningen.
–Rektorer og skoleledere har stått i en
svært vanskelig situasjon over lang tid.
Noen vil klare seg fint og noen vil slite i
mye større grad enn andre. Men det er
veldig normalt å reagere på at man har
stått i en unormal situasjon så lenge. Jeg
tror at vi etter hvert vil få høre om mange
ledere som har møtt veggen i denne
perioden, sier han.
Men det er ikke alle som har like stor
sannsynlighet for å bli utbrent, selv om
man i utgangspunktet har hatt ganske
like jobber.
–Nei, det er individuelle forskjeller.
Noen er mer sårbare for å bli utbrent
enn andre. Det handler både om person
lighetstrekk og tidligere erfaringer.
EN AV FIRE I FARESONEN FOR
UTMATTNINGSSYNDROM
I Sverige har det også blitt forsket på
rektorer og utbrenthet. Forskere ved
Lunds universitet og Umeå universitet
har gjennom
ført et treårig forsknings
prosjekt om stress og utbrenthet blant
rektorer og assisterende rektorer.
Datainnsamlingen ble gjort før pande
mien startet, det vil si i 2018 og 2019
og viste allerede da at en urovekkende
høy andel av rektorene sto i fare for å bli
utbrent.
Prosjektet heter ”Skolledares arbets
miljö: Ett projekt om organisatoriska
förutsättningar, stressrelaterad psy
kisk ohälsa, personalrörlighet och
förbättringspotential”. Resultatene viste
blant annet at 25 prosent av rektorene og
assisterende rektorer lå i risikosonen for
å utvikle utmattningssyndrom (UMS).

Rollekonflikter er en viktig årsak til utbrenthet
og den har økt for rektorer under pandemien,
ifølge Ulf Leo som er forsker og universitetslektor
ved Centrum för Skolledarutveckling ved Umeå
universitet (Foto: Umeå universitet)

Det er en dobbelt så høy andel som resten
av den yrkesaktive befolkningen i Sverige.
Utmattningssyndrom har vært en diag
nose i Sverige siden 2005 og tilsvarer det
vi i dagligtale forstår med utbrenthet. Det
må ikke forveksles med ME, som i Sverige
heter
«kroniskt
trötthetssyndrom».
Utmattningssyndrom er forårsaket av
en langvarig periode med betydelige
stressfaktorer, for eksempel stor arbeids
belastning og en stressende arbeids
dag. Men det er flere årsaker. Ifølge
forskerne er rollekonflikter, manglende
økonomiske ressurser og det å håndtere
medarbeidernes frustrasjoner, de mest
belastende faktorene. Av disse er rolle
konflikter mest belastende.
Ulf Leo er universitetslektor ved
Centrum för Skolledarutveckling ved
Umeå universitet. Han har selv vært rek
tor i 12 år og han er en av forskerne bak

studien. Han har ikke tall som viser hvor
vidt andelen med utmattningssyndrom
har økt i løpet av pandemien, og vil derfor
ikke uttale seg om dette. Men han mener
at rollekonfliktene som rektorer opplever,
og som er den mest belastende faktoren,
har økt i pandemiperioden.
–I min rolle som universitetslektor
ved rektorutdanningen møter jeg mange
rektorer i Sverige. Under pandemien har
rektorer ofte vært nødt til å prioritere
akutte hendelser knyttet til pandemien,
som for eksempel at de må håndtere
smittespredning, uro, økt fravær, om
organisering, digitalisering og fjern
undervisning og så videre. Rollen som
problemløser blir tydeligere i turbulente
tider og rollen som skoleutvikler og peda
gogisk leder kan komme i andre rekke,
forteller han.
MÅ HÅNDTERE ANDRES STRESS
REAKSJONER
De svenske forskerne peker også på det
de omtaler som rektors «container
funksjon» som en vesentlig belastning.
Det vil si at rektor må lytte til frustra
sjoner og misnøye fra stressede og slitne
medarbeidere. Dette oppleves som ekstra
krevende hvis rektor ikke kan utbedre
problemene som skaper frustrasjon på
grunn av manglende ressurser.
Hvis rektoren ikke har tilstrekkelig
mulighet til å hente seg inn igjen, og over
tid ikke får nødvendig støtte og avlastning
fra skoleeiere, ledergruppen eller medar
beiderne, øker risikoen for å utvikle kro
nisk stressrelaterte helseproblemer, som
for eksempel utmattningssyndrom.
Tiltak som tar sikte på å redusere
rollekrav og rollekonflikter, samt skape
gode forutsetninger for god samhand
ling mellom lederkolleger og organi
satoriske strukturer og muligheter til reell
avkobling og hvile på fritiden, er viktig for
å opprettholde god arbeidsevne, heter det
i rapporten.

ET ØKENDE PROBLEM I FINLAND
Også i Finland forskes det på skolelederes
arbeidssituasjon. Katariina SalmelaAro er professorer ved Universitetet i
Helsinki, institutt for utdannings
vitenskap, og en av forskerne bak en
undersøkelse som heter The Principal
barometer. Datainnsamlingen ble gjort
sent på våren 2021, altså ett år inn i
pandemien. Den viser at finske rektorer
har hatt en betydelig økning i arbeids
mengden som følge av pandemien og at
utmattelse er i ferd med å bli et kronisk
problem.
–Andelen av utbrente rektorer og de
som står i fare for å bli det, har økt siden
den prepandemiske våren 2019. I 2020
var det 17 prosent av rektorene som opp
levde moderat til alvorlig utmattelse. I år
hadde denne gruppen økt til 26 prosent,
ifølge professor Katariina Salmela-Aro.

Andelen rektorer som er utbrent eller står i fare for
å bli det, har økt under pandemien, ifølge Katariina
Salmela-Aro som er professorer ved Universitetet i
Helsinki, institutt for utdanningsvitenskap.
(Foto: Linda Tammisto/University of Helsinki)
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Utbrenthet og
tilretteleggingsplikt
Av Anne-Marte Vaagan, Juridisk rådgiver i Skolelederforbundet.

Vekkeklokken ringer. Det er på tide å stå
opp, gjøre seg klar og ta fatt på dagens
arbeidsoppgaver. Tidligere spratt du
kanskje opp, full av energi og tiltakslyst,
klar til en ny dag med varierte oppgaver,
ansvar og action.
I dag kjenner du at det er tungt å åpne
øynene, sette bena i gulvet og komme seg
i gang. Det er faktisk så vanskelig at du
ikke klarer å stå opp. Den senere tiden
har du kjent at du er sliten, tom for energi.
Jobben er ikke et positivt element. Du
bryr deg egentlig ikke. Det er lenge siden
du har kjent at du har mestret de stadige
omskiftningene, ansvaret, oppgavene
som strømmer på. Oftere og oftere har du
opplevd at du ikke er så effektiv og at du
ikke klarer å levere slik som du gjorde før.
En egenmeldingsdag blir til to og til tre
før du kontakter legen. På venterommet
har du bare lyst til å sove. Kanskje lydene
oppleves som støyen fra et fly i lav høyde.
Lys og lukter fremstår som et sommer
marked med krydder, svette og gatemat.
Inne hos legen strømmer kanskje tårene
uten at du klarer å beskrive hva som er
galt. Kanskje du kun klarer å si at du er
sliten. Du trenger å sove. Legen beskriver
tilstanden som utbrent. Utmattet. Hva nå?
UTBRENTHET
Verdens helseorganisasjon, WHO, har
revidert systemet for diagnosekriterier
og i januar 2022 skal de forpliktede
landene begynne å rapportere på det
såkalte ICD-11. I revidert diagnosesystem
har WHO definert burnout-syndrom, på
norsk – utbrenthet, som egen diagnose.
Dette er ikke implementer i Norge enda,
men vil likevel være interessant når man
skal tolke reglene om arbeidsgivers til
retteleggingsplikt og ansvaret for å sikre
et helsefremmende arbeidsmiljø.
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Utbrenthet som del av ICD-11 finnes i
kode QD85 og er beskrevet slik:
Burnout is a syndrome conceptual
ized as resulting from chronic workplace
stress that has not been successfully man
aged. It is characterised by three dimen
sions: 1) feelings of energy depletion or
exhaustion; 2) increased mental distance
from one’s job, or feelings of negativism
or cynicism related to one’s job; and 3)
a sense of ineffectiveness and lack of ac
complishment. Burn-out refers specifi
cally to phenomena in the occupational
context and should not be applied to de
scribe experiences in other areas of life.
Det er viktig å merke seg at QD85 ut
brenthet er knyttet til arbeidsforhold
og det presiseres at diagnosen ikke kan
knyttes til andre av livets områder. For å
ha en helsefremmende hverdag så er det
viktig å ha en god balanse mellom jobb og
fritid, med overkommelige oppgaver.
Norge er i gang med arbeidet som
kreves for å implementere ICD-11 uten
at det er gitt noen spesifisering av forven
tet tid for sluttføring. Det er derfor ikke
mulig å gi diagnosen utbrenthet etter
ICD-11. Enda. Arbeidsgiver har likevel et
ansvar for å hindre at en medarbeider blir
utbrent, og den nye diagnosen vil kunne
veilede i arbeidet med å sikre kravene i
arbeidsmiljøloven.
HELSEFREMMENDE ARBEID - STYRINGS
PLIKT
Arbeidsmiljøloven har et vedtatt formål
i § 1-1:
a. å sikre et arbeidsmiljø som gir
grunnlag for en helsefremmende
og meningsfylt arbeidssituasjon,
som gir full trygghet mot fysiske
og psykiske skadevirkninger, og
med en velferdsmessig standard

som til enhver tid er i samsvar
med den teknologiske og sosiale
utvikling i samfunnet,
b. å sikre trygge ansettelsesforhold
og likebehandling i arbeidslivet,
c. å legge til rette for et godt ytrings
klima i virksomheten,
d. å legge til rette for tilpasninger i
arbeidsforholdet knyttet til den
enkelte arbeidstakers forutset
ninger og livssituasjon,
e. å gi grunnlag for at arbeidsgiver
og arbeidstakerne i virksom
hetene selv kan ivareta og utvikle
sitt arbeidsmiljø i samarbeid med
arbeidslivets parter og med nød
vendig veiledning og kontroll fra
offentlig myndighet,
f. å bidra til et inkluderende arbeidsliv
Formålet angir høye ambisjoner når
arbeidsmiljøet ikke bare skal hindre eller
forebygge skader og risiko, men det skal
sikre en helsefremmende og meningsfylt
arbeidssituasjon.
Arbeidsgiver har rett til å lede, fordele
og organisere arbeidet, også kalt styrings
retten. Arbeidsgiver har samtidig en
styringsplikt og en omsorgsplikt. Dette
kommer til uttrykk blant annet i plikten
til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø,
beskrevet i arbeidsmiljøloven kapittel 4,
som er direkte knyttet til lovens formål.
Lovens § 4-1 (1) lyder:
Arbeidsmiljøet i virksomheten skal
være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og
samlet vurdering av faktorer i arbeids
miljøet som kan innvirke på arbeids
takernes fysiske og psykiske helse og
velferd. Standarden for sikkerhet, helse
og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles
og forbedres i samsvar med utviklingen i
samfunnet.
Forståelsen av hva som er et fullt for

svarlig arbeidsmiljø utvikles i takt med
utviklingen av ekspertise og generell ut
vikling i samfunnet. Begrepet er en såkalt
rettslig standard og tolkningen for å finne
innholdet til enhver tid skal gjøres uten
hensyn til den enkelte virksomhets
økonomiske stilling.
Arbeidsmiljøloven § 4-1 (2) presiserer
arbeidsgivers generelle ansvar og lyder:
Ved planlegging og utforming av ar
beidet skal det legges vekt på å forebygge
skader og sykdommer. Arbeidets organi
sering, tilrettelegging og ledelse, arbeids
tidsordninger, lønnssystemer, herunder
bruk av prestasjonslønn, teknologi mv. skal
være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for
uheldige fysiske eller psykiske belastninger
og slik at sikkerhetshensyn ivaretas.
Arbeidsgiver skal kort oppsummert
sikre at arbeidsmiljøet generelt er ledet,
fordelt og organisert slik at enkeltfaktorer
og en samlet vurdering tilsier at det er
fullt forsvarlig.
INDIVIDUELL RETTIGHET
Men når du er utslitt, når tanken på
å klare noe som før var en selvfølgelig
del av hverdagens rutiner som å dusje
sender deg rett tilbake i flere timer med
søvn, så holder det ikke med regler om
helsefremmende arbeidsmiljø generelt.
Lovgiver har heldigvis konkretisert den
generelle styringsplikten i den indivi
duelle omsorgsplikten. Arbeidsgiver har
rett og plikt til styring på det generelle
og organisatoriske. Arbeidsgiver skal i
tillegg sikre hver enkelt arbeidstaker en
helsefremmende og utviklende hverdag.
WHO beskriver utbrenthet som et re
sultat av kronisk stress på arbeidsplassen,
som ikke har vært håndtert tilstrekkelig.
Norsk Helseinformatikk skriver på sin
temaside om utbrenthet at det ikke er en
sykdom, men et yrkesfenomen knyttet
til arbeidsplassen. Det listes opp en del
risikofaktorer eller årsaker hvor noen
bør være åpenbare og lette for arbeids
giver å tilrettelegge for å motvirke, mens
andre er mer krevende å identifisere og
håndtere. Planlegging av arbeidsmeng
de, tydelighet i forventninger og å sikre
at arbeidstaker har rett kompetanse til å
løse oppgaven er innenfor styringsrett
og -plikt og det generelle kravet som
påligger arbeidsgiver for å sikre arbeids
miljøet. Identifisering av en arbeidstakers
dårlige selvtillit og verdikollisjon er van
skeligere å håndtere.
Arbeidsmiljøloven § 4-2 angir krav til

tilrettelegging, medvirkning og utvikling:
1. Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte
skal holdes løpende informert om
systemer som nyttes ved planlegging
og gjennomføring av arbeidet. De
skal gis nødvendig opplæring for
å sette seg inn i systemene, og de
skal medvirke ved utformingen av
dem.
2. I utformingen av den enkeltes
arbeidssituasjon skal:
a. det legges til rette for at arbeids
taker gis mulighet for faglig og
personlig utvikling gjennom sitt
arbeid,
b. arbeidet organiseres og til
rettelegges under hensyn til den
enkelte arbeidstakers arbeids
evne, kyndighet, alder og øvrige
forutsetninger,
c. det legges vekt på å gi arbeidstaker
mulighet til selvbestemmelse, inn
flytelse og faglig ansvar,
d. arbeidstaker så langt som mulig
gis mulighet til variasjon og
for å se sammenheng mellom
enkeltoppgaver,
e. det gis tilstrekkelig informasjon og
opplæring slik at arbeidstaker er i
stand til å utføre arbeidet når det
skjer endringer som berører ved
kommendes arbeidssituasjon.
3. Under omstillingsprosesser som
medfører endring av betydning for
arbeidstakernes arbeidssituasjon,
skal arbeidsgiver sørge for den
informasjon, medvirkning og
kompetanseutvikling som er nød
vendig for å ivareta lovens krav til
et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
4. Departementet kan i forskrift gi
nærmere bestemmelser om gjen
nomføringen av kravene i denne
paragraf
Bestemmelsen gjelder ikke bare fysisk
arbeidsmiljø, men også det psykososiale.
Lovgiver har ansett dette som så viktig
at kravene til det psykososiale arbeids
miljøet på arbeidsplassen beskrives i § 4-3:
1. Arbeidet skal legges til rette slik
at arbeidstakers integritet og ver
dighet ivaretas.
2. Arbeidet skal søkes utformet slik
at det gir mulighet for kontakt
og kommunikasjon med andre
arbeidstakere i virksomheten.
3. Arbeidstaker skal ikke utsettes for
trakassering eller annen utilbørlig
opptreden.

4.

Arbeidstaker skal, så langt det er
mulig, beskyttes mot vold, trusler
og uheldige belastninger som følge
av kontakt med andre.
5. Departementet kan i forskrift gi
nærmere bestemmelser om gjen
nomføringen av kravene i denne
paragraf
Når du nå ligger i sengen med en helt
fersk diagnose som på ett eller annet
vis sier at du er utbrent, så er det trygg
het i å vite at arbeidsgiver etter § 4-6
har plikt til å tilrettelegge for at du skal
komme tilbake i arbeid. Arbeidsgivers
plikt er omfattende og kun begrenset av
en snever fortolkning av «så langt det er
mulig» og «nødvendige tiltak» i bestem
melsens første ledd. Dersom sykdommen
er knyttet til arbeidsforhold som arbeids
giver kunne forebygget, vil plikten til til
rettelegging nok være desto større uten
at den er absolutt. Arbeidsgiver har ikke
bare en tilretteleggingsplikt, men skal
være aktiv i kommunikasjon og sam
handling, uavhengig av årsaken til syke
fraværet. NAV og fastlegen kan være med
å bistå i dialogmøter, vurdering og valg av
tiltak og oppfølging. Tiltaksplikten som
er beskrevet i arbeidsmiljøloven § 4-6
er utformet som en individuell rettighet.
Samtidig er noe av hensikten at en pro
sess knyttet til bestemmelsen kan avdekke
uheldige arbeidsforhold som arbeidsgiver
plikter å utbedre for å hindre at andre
medarbeidere blir syke. Uforholdsmessig
høy arbeidsmengde, ugunstig arbeids
tider, uklare lederlinjer og forventninger
kan være årsaker til at medarbeidere
blir utbrent. Arbeidsmiljø som medfører
belastningsskader hos medarbeiderne
av denne karakter krever individuell til
rettelegging for den som har blitt syk,
samtidig som det kan pekes på at arbeids
miljøet som sådan ikke oppfyller kravene
til «fullt forsvarlig» etter § 4-1.
OPPSUMMERT
Arbeidsgiver skal følge med og sikre at
arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig for hel
heten og for den enkelte før arbeidet
utvikler seg til å være helse
skadelig og
arbeidstakere blir sykemeldt. Arbeidsgiver
har omfattende plikter til tilrettelegging
for å hjelpe sykemeldte arbeidstakere
tilbake i arbeid. Samtidig skal arbeids
takerne ved tillitsvalgte, vernetjenesten og
individuelt, bidra med samarbeid, kom
munikasjon og eget engasjement innenfor
arbeidsgivers gitte rammer.
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Refleksjoner over eget
lederskap – et veikart for
god ledelse?
Av Hildegard Johannessen

Gjennom denne spalten har jeg fått
mulighet til å reflektere over flere
interes
sante temaer som kunne vært
dagsaktuelle. Jeg har imidlertid valgt å
reflektere over mitt eget lederskap. Det
er naturlig å innlede med at ledelse, for
meg, handler om å være i en kontinuerlig
læring- og utviklingsprosess, og at jeg
fortsatt er i «lære».
Selve fundamentet for mitt lederskap
er basert på erfaring gjennom et langt
yrkesliv og utdanning innen ledelse.
Gjennom nærmere 30 år i skole
verket
hatt jeg hatt mange ulike roller og opp
gaver på ulike nivåer i organisasjonen,
fra barneskole, ungdomsskole og videre
gående og til voksenopplæring/fagskole.
Igjennom disse årene har jeg vært i ulike
roller, fra kontaktlærer, hovedlærer,
seksjonsleder, prosjektleder, inspektør og
arbeidsplasstillitsvalgt. Dette har bidratt
til at jeg kjenner skoleorganisasjonen fra
flere synsvinkler, og det har nok i stor
grad formet meg til den lederen jeg er i
dag. De siste 17 årene har jeg vært rektor.
Å BYGGE DET GODE LAGET
Det viktigste for mitt lederskap er å bygge
en organisasjon basert på tillit og psyko
logisk trygghet, der alle kjenner seg behøvd
og verdsatt, der mennesker kan utvikle
sine evner alene og sammen med andre,
slik at vi sammen når målsettingene og
skaper de resultatene vi ønsker. Selve
kjernen i mitt lederskap er basert på et
felles og uttalt verdigrunnlag, et felles
elev- og læringssyn, der elevens læring
og utvikling står i sentrum. En skole der
alle elever lærer og trives, der alle elever
opplever å være inkludert av fellesskapet,
en skole der «alle elever er våre elever»!
For meg handler det om å bygge «det
gode laget», bygge det store «Vi`et».
Mitt fremste mantra er og har alltid vært
å bygge og videreutvikle en utviklings
kultur, en «VI- kultur», der vi aner
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kjenner hverandres forskjeller, styrker og
kompe
tanseområder, både i bredde og
dybde. En annerkjennelse av at vi sammen
bygger den kollektive kapasiteten som
kreves for å stå i kontinuerlig omstilling
og endring. At vi sammen evner å være
en lærende organisasjon der «vi lærer og
leder i like stor grad», for å videreutvikle
felles kunnskap gjennom forskning og
erfaring, som bidrar til gode lærings
miljøer og gir endringer i praksisfeltet
inn i klasserom og verksteder.
SKOLEN SOM UTVIKLINGSARENA
Kompetanseutvikling og skoleutvikling
skjer på mange ulike arenaer gjennom det
lærende og samarbeidende profesjons
fellesskapet. Et velfungerende profesjons
fellesskap er avgjørende for godt kvalitets
utviklingsarbeid i skolen. Her har både
lærerne og hele «laget rundt eleven» en
viktig rolle for å tilrettelegge for faglig
og sosial læring for alle elever, stimulere
den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro
på egen mestring. Dette er en viktig del.
Den andre viktige delen er elevstemmen.
Hvordan sikre den aktive elevstemmen
på en klok og hensiktsmessig måte, slik
at det bidrar til god meningsutveksling
og samskaping i skolens utviklingsarbeid,
og gode læringsprosesser, både for elever
og ansatte.

HILDEGARD JOHANNESSEN
Hildegard
Johannessen
er fylkesleder
for Skoleleder
forbundet i
Innlandet og
rektor ved
Storhamar Vgs.
Johannessen er
først ut i vår nye
serie Fylkeslederen har ordet.

videreutvikle det samarbeidende lærings
fellesskapet. Det er gjennom tolknings
fellesskapet og læringsfellesskapet vi kan
utvikle og sikre mest mulig enhetlig
forståelse og praksis og som kan gi faglige
og tverrfaglige synergier til beste for elevens
læring, som kommer helt ut i klasse
rommet. Det er igjennom trygghet og
ansvarstaking i profesjonsfellesskapet det
også skapes trygghet og ansvarstaking
i lærerrollen, både faglig, som voksen
person, og som leder av læringsarbeidet.

LEDERGRUPPEN – EN NØKKEL TIL
UTVIKLING
Ledergruppen er avgjørende i skolens
utviklingsarbeid. Det er i ledergruppen vi
bygger felles forståelse og retning for vårt
DET VIKTIGE PROFESJONSFELLESSKAPET felles arbeid. En ledergruppe som forstår
Skolens profesjonsfellesskap er av
 intensjonen, oversetter og utvikler en
gjørende for å kunne videreutvikle felles retning, er derfor selve nøkkelen for
kvaliteten i opplæringen til det beste for mitt lederskap. Når ledergruppen mod
elevene. Etter 17 år som rektor har det ellerer i forkant, tenker igjennom ulike
stadig blitt tydeligere for meg hvilken problemstillinger, hvilke muligheter som
utviklingskraft som ligger i de små og finnes og hvilke hindre som kan oppstå
store profesjonsfellesskapene, og hvor underveis, og eventuelt hvor «mot
dan skolens ulike arenaer og ulike samar kraften» kan oppstå, unngås de klassiske
beidspartnere må benyttes på en klok fallgruvene allerede ved inngangen av
og inkluderende måte. Kjernen i god arbeidet. En ledergruppe som er gitt tillit
ledelse er for meg å kunne bygge på de og som gir tillit er helt avgjørende for at
sterke sidene ved medarbeiderne og å skolen skal kunne utvikle seg til det beste

Fylkeslederen har ordet er en ny spalte i Skolelederen.
I denne spalten inviteres Skolelederforbundets
fylkesledere til å skrive om skolepolitikk, skoleledelse
eller andre tema de ønsker å løfte fram og dele med
våre lesere.

for elevenes læring.
Det er i ledelse gjennom andre at det pedagogiske og
faglige samarbeidet utvikles. Her er delegering en viktig
nøkkel. Det er igjennom tydelig delegering, tydelige for
ventinger og ansvarsavklaring vi skaper et godt grunnlag
for vårt utviklingsarbeid.
INVOLVER MEDARBEIDERNE
Et annet viktig element er å involvere medarbeidere i
prosessene, med tidlig og god informasjon. Det er en
egen styrke i det å skape forståelsen sammen med hele
fellesskapet. Det at vi er forberedt som ledere betyr ikke
at vi er fastlåst i våre oppfatninger om veien, men vi har
forberedt grunnlaget for våre felles analyser. Gjennom
tidlig involvering økes eierskapet, motivasjonen, del
takelse og engasjementet for kontinuerlig utviklings
arbeid, og bidrar til å skape den nødvendige robustheten
til å stå i endring og utvikling over tid. Det enkelte
medlem i vårt fellesskap ser sin rolle og deltar i ut
viklingen, både av seg selv og sine kollegaer, med eier
skap til oppgaven. Vi blir et større team der vi blir gjen
sidig avhengig av vårt læringsarbeid, ikke bare for elevens
læring, men også for den enkelte og sine kollegaer! Det er
gjennom gode inkluderende prosesser i de ulike faglige
fellesskapene at vi utvikles og forsterker oss i et faglig
fellesskap. Det er når den enkelte finner sin faglige - og
pedagogiske rolle i fellesskapet at det legges til rette for
godt vurderings- og utviklingsarbeid i skolens samlede
profesjonelle læringsfellesskap.
LEDELSE AV UTVIKLINGSARBEID OVER TID
Det er gjennom systematisk og helhetlig arbeid over tid
det bygges kapasitet på alle nivåer i organisasjonen. Når
den kollektive forståelsen av vårt elev- og læringssyn
utvikles sammen over tid evner vi å møte den enkelte elev
sine læringsutfordringer på en god måte. Det er igjen
nom skolens helhetlige og systematiske arbeid rundt den
enkelte elev, vi sammen finner de gode løsningene.
Skolen jeg leder har flere parallelle satsningsområder.
Det er derfor svært viktig å skape en «rød tråd» mellom de
ulike satsningsområdene. De ulike satsningene har i sum
som målsetning å styrke opplæringen for den enkelte elev
og gir mantraet «alle elever er våre elever» mening og
innhold.
De ledelsesmessige suksessfaktorer for mitt leder
skap er; - tidlig involvering og forankring på alle nivåer
og hos elevene, - skape tydelige mål og forventninger til
utviklingsarbeidet, - ansvarliggjøre og skape aktiv delta
gelse fra hele personalet, - samt en god og dynamisk plan
for arbeidet, som fortløpende evalueres.
Ambisiøst ja, men det er gjennom kollektive ambisjoner
og samhandling vi lærer og utvikler oss og skaper de gode
resultatene.

Sett pris på det!
Medaljen for lang og tro tjeneste
tildeles verdsatte arbeidstakere med
minst 25 år hos samme arbeidsgiver.
Arbeidsgiver søker og
står for overrekkelse.
Les mer på medaljen.no

Tlf: 64 83 20 00
medaljen@norgesvel.no
www.medaljen.no
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Ungdomstiden har
endret seg
– Det har skjedd store endringer i tenåringenes liv de siste
30 årene, og det er spesielt fire ting som skiller seg ut, sier
forsker Anders Bakken ved NOVA ved OsloMet.
Tekst: Christine Gulbrandsen

En av de tydeligste forandringene
ligger i ungdommenes fritidsmønster.
På starten av 90-tallet var to tredjedeler
av tenåringene ute med venner minst to
hele kvelder i uken, mens det på slutten
av 2010-tallet bare var en tredjedel som
var det, ifølge ungdomsundersøkelsene.
Dette kan være en medvirkende årsak til
at dagens ungdom drikker og røyker min
dre, debuterer senere seksuelt, og utfører
færre kriminelle handlinger enn ungdom
i tidligere perioder.

– Å være tenåring i dag er noe annet enn å være
tenåring for tretti år siden, forteller NOVA-forsker
Anders Bakken. (Foto: Benjamin Ward, OsloMet)

Mens ungdom på 1990-tallet levde livet
offline, uten internett og sosiale medier,
har smarttelefoner, internett og digital
kommunikasjon blitt en integrert del av
hverdagslivet til dagens ungdom.
– Dette har helt klart bidratt til å endre
ungdomstiden, men også andre faktorer
har påvirket – som kulturelle og øko
nomiske endringer i samfunnet. Familier
har dobbelt så god råd som for 30 år
siden, det har også bidratt til å forme
måten man er ungdom på, sier Anders
Bakken.
MER HJEMMEKJÆRE
Men hvordan har ungdomstiden endret
seg? Hva er det som er annerledes i
dag enn for 30 år siden? Gjennom Ung
i Norge-studiene, som ble gjennom
ført i 1992, 2002 og 2010 og Ungdataundersøkelser fra slutten av 2010-tallet, har
forskeren fått innblikk i dette. Sammen
med Mira Aaboen Sletten og Kristinn
Hegna har Anders Bakken beskrevet
dette i boken Ungdommen.
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ALLTID TILGJENGELIG
En annen viktig endring er at dagens
tenåringer har tilgang til all verdens
informasjon og kan kommunisere med
hvem som helst, når som helst på døgnet.
Slik var det ikke i den før-digitale fasen.
– Da hadde en familie som regel et
telefonnummer og en hustelefon de
måtte dele. Den stod gjerne i gangen
eller et annet sted alle kunne høre hva
som blir sagt, forteller han.
Selv om internett fantes i 1990, var de
færreste husholdninger koblet opp mot
internett. Få hadde tilgang til teknologien,
den var kostbar, og bredbåndsbredden
var begrenset.
Rundt år 2000, i det Bakken kaller
mellomfase i den digitale utviklingen,
ble internett stadig mer tilgjengelig i
norske hjem. Men for ungdommen var
det først og fremst noe man kunne koble
seg til fra en PC hjemme eller på skolen.
I tredje fase, rundt 2010, var iPhone og
andre smarttelefoner plutselig blitt alle
mannseie – nå hadde ungdommene eget
telefonnummer og var online hele tiden,
uansett hvor de var.
– Dette har endret måten man kom
muniserer på – og man holder kontakt
med hverandre over nettet og i sosiale
medier 24/7.

Boken Ungdommen
er skrevet av noen
av Norges fremste
ungdomsforskere i
anledning 30-årsjubileet
til Program for
ungdomsforskning, som
i dag er en del av NOVA/
Oslo Met. Boken er utgitt
av Cappelen Damm
Akademisk, men den kan
også lastes ned gratis
fra Oslomet.no/om/nova/
ungdomsforskning-30

ANNERLEDES VENNENETTVERK
Vennenettverket til ungdommene har
ikke blitt mindre med årene. Før var
det vanlig at man hadde en eller to faste
venner man hang mye sammen med, i
dag er det blitt mer vanlig at man er flere
sammen i større vennegjenger. I tillegg
får mange ungdommer også tette og
nære vennskap på nettet.
I boken Ungdomstiden kommer det
også frem at dagens tenåringer bruker
lengre tid på veien inn i en ansvarlig
voksenrolle enn på 1990 tallet. Det vik
tigste i dag er at ungdommen får seg
utdanning, og det er dagens foreldre
opptatt av å gi dem mulighet til.
UNGE HAR FORTSATT IDENTITETSKRISER
Men til tross for at det har vært endringer
i ungdomsrollen over tid, er det også
noen ting som er helt likt, ifølge Bakken.
Identitetskrisen er en av dem. Dagens
tenåringer baler som de alltid har gjort
med de store identitetsspørsmålene.
– Ungdomstiden er fortsatt en over
gangstid mellom det å være barn og
voksen. Dagens tenåringer baler som de
alltid har gjort med de store identitets
spørsmålene. De strever med å finne seg
selv og sin plass, og de bekymrer seg for
om de er akseptert av andre eller ikke,
sier han.

Skolelederforbundet.no/Lederskoleni-skolelederforbundet/

FORBUNDSSIDEN

SPØRRESPALTEN

Meld deg på kurs hos Skolelederforbundet
På Skolelederforbundet.no vil du alltid finne en oppdatert oversikt over webinarer og andre kurs og
konferanser i regi av Skolelederforbundet. Nå kan du melde deg på følgende kurs:
KONFLIKTKOMMUNIKASJON
15. februar, Webinar.
13. mai, Webinar
Kurset gir et innblikk i en modell for
empatisk dialog som du som leder kan
bruke for å håndtere eller forebygge kon
flikter i personalet. Modellen har blant
annet blitt brukt av Røde Kors og er
utviklet av den anerkjente organisasjons
viteren Marshall Rosenberg.
ANSETTELSER
24. februar, Webinar
Ansettelser må gå riktig for seg, og
som arbeidsgiver må man kjenne til
reglene som gjelder på området. På kur
set gjennomgås viktige prinsipper som
ikke-diskriminering og kvalifikasjons
prinsippet, samt sentrale saksbehandlings
regler ved ansettelser. Kurset holdes av
Skolelederforbundets jurister.
MIDLERTIDIGE ANSETTELSER
10. mars, Webinar
I dette kurset gir Skolelederforbundets
jurister deg en gjennomgang av de mest
sentrale reglene om midlertidig ansettelse
i arbeidsmiljøloven og opplæringsloven.
I forkant av webinaret sendes det ut en
video til deltakerne der de ser en inn
ledende teoridel. I webinaret blir det
oppgaveløsning og mulighet for å stille
spørsmål.
EFFEKTIV TIDSBRUK
14. mars, Webinar
Dette kurset baserer seg på forskningen

til produktivitetseksperten Steven Covey.
Han har laget en praktisk modell for
hvordan du kan struktuere en arbeidsuke
for å frigjøre mest mulig tid til å gjøre det
arbeidet som betyr mest!
TRINN 2B FORHANDLINGER
17. – 18. mars på Gardermoen
Kurset inneholder en teoretisk del og en
praktisk del. Den teoretiske delen vil bl.a.
ta for seg hjemmelsgrunnlaget i avtale
verket, siste års lønnsoppgjør, sentrale
begreper og forhandlingsteknikk. I den
praktiske delen vil deltakerne få prøve
seg som forhandlere.

holderne. Webinaret holdes av våre jurister
og er relevant både for tillitsvalgte og ledere.
RETORIKK FOR LEDERE
15. april, Webinar
14. juni, Webinar
På dette kurset får du opplæring i
en modell for utforming av fremlegg
som skal gjøre det lettere å treffe mål
gruppene dine på en overbevisende måte.
Webinaret kombinerer teori og praktisk
øving og deltakerne vil få tilsendt en
forberedelsesvideo i forkant av webinaret.

TRINN 2A TILLITSVALGTROLLEN
31. mars – 1. april, Gardermoen
På dette kurset vil man få bedre kjennskap
til hovedavtalen og hovedtariff
avtalen
i KS, partsforhold, forhandlinger og
drøftinger, medvirkning i kommuner,
fylkeskommuner og på skolen og tillits
valgtes og arbeidsgivers rettigheter og
plikter. Deltakerne vil også få en inn
føring i regler om permisjon, frikjøp og
opplæring, arbeidstvistloven og tariffrett.

FEM VEIER TIL ØKT ELEVENGASJEMENT
27. april, Gardermoen
28. april, Trondheim
29. april, Bodø
2. mai, Kristiansand
3. mai, Bergen
Manglende motivasjon hos elever er en av
de største utfordringene i dagens skole.
Mekki education og Skolelederforbundet
inviterer til et seminar hvor Andy
Hargreaves og Dennis Shirley setter søke
lys på hvordan lærere og skoleledere kan
bidra til elevenes motivasjon og læring.

OMSTILLING OG NEDBEMANNING
7. april, Webinar
Kurset gir en innføring i reglene som
gjelder ved omstilling og nedbemanning,
med fokus på reglene i arbeids
miljøloven og aktuelle bestemmelser i
Hovedtariffavtalen i KS-området.
Det vil også være noe oppgaveløsning og
mulighet for å stille spørsmål til kurs

TRINN 1 – GRUNNKURS FOR
TILLITSVALGTE
15. – 16. september, Gardermoen
Dette kurset vil blant annet ta for seg
Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, rollene
som tillitsvalgt og forhandler, og in

formasjon om Skolelederforbundet og
YS – og sette deg bedre i stand til å
ivareta rollen som tillitsvalgt.

Følg oss på Facebook, Instagram og Skolelederforbundet.no
Vil du bli holdt fortløpende opp
datert på nyheter, skolepolitikk,
fag
artikler og kommende aktiviteter fra Skolelederforbundet?
Da håper vi at du har lyst til
å følge oss på sosiale medier.
Besøk gjerne også våre hjemme
sider
Skolelederforbundet.no.
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Her finner du blant annet artikler
fra Skolelederen og bladet i
pdf-format, aktuelle saker fra
Skolelederforbundet, oversikt over
medlemsfordeler,
innmeldingsskjema for deg som ønsker å bli
medlem og egne medlemssider for
deg som allerede er det.

Høyesterett om arbeidstakers plikt
til å gi opplysninger i jobbintervju
Personen vi ansatte gjorde et godt inntrykk på intervjuet og referansene vi
sjekket var gode. Først nå, noen få uker etter at vedkommende tiltrådte
stillingen, har vi fått informasjon om at en alvorlig konflikt var årsaken
til at han sluttet i sin forrige jobb. Vi føler oss grundig lurt, har vi noen
mulighet til å si han opp?
For Skolelederen

Ingunn Wiig

Seniorrådgiver/jurist
Visma SmartSkill AS

Problemstillingen er hentet fra en sak Høyesterett
har behandlet (HR 2021-605-A). Saken gjaldt opp
sigelse av en servitør i prøvetiden. Omtrent en måned
etter at servitøren hadde tiltrådt, fikk arbeidsgiver
vite at servitøren hadde blitt oppsagt etter kort tid fra
sin forrige jobb på grunn av trusler, dårlig oppførsel
og samarbeidsproblemer. Servitøren var sterkt uenig
i påstandene mot ham fra den tidligere arbeids
giveren og vant senere frem i domstolene med dette.
Servitøren fortalte verken om konflikten eller
det korte arbeidsforholdet i jobbintervju eller i
andre sammenhenger. Det var ikke noe å si på ser
vitørens oppførsel eller utførelse av arbeidet for den
nye arbeidsgiveren. Den nye arbeidsgiveren mente
likevel at tilbakeholdelsen av opplysningene om det
tidligere arbeidsforholdet og konflikten der var så
alvorlig at det var grunnlag for oppsigelse på grunn
av manglende pålitelighet. Oppsigelsen fant sted i
prøvetiden.
Prøvetiden skal gi arbeidsgiver mulighet for å vur
dere den ansattes skikkethet for arbeidet og redusere
risikoen for feilansettelser. Høyesterett slår fast at
terskelen for oppsigelse i prøvetiden er “noe - ikke
helt ubetydelig lavere enn det som ellers gjelder”.
Når man begrunner oppsigelsen med manglende
pålitelighet må det gjelde forhold som har betydning
for arbeidstakerens utførelse av det konkrete arbei
det eller er av relevans for virksomhetens oppgaver
og karakter. Oppførselen må være slik at den fjerner
grunnlaget for tillit til hvordan arbeidet vil bli utført
i fremtiden.
Høyesterett understreker at partene har en gjen
sidig lojalitetsplikt. Både arbeidssøker og arbeids
giver har plikt til å gi opplysninger som den andre
har rimelig grunn til å forvente å få. Høyesterett
legger til grunn at det er opp til arbeidsgiver å stille
de spørsmålene om søkerens bakgrunn som har be

tydning for stillingen. Arbeidssøkeren kan på sin side
ikke gi direkte villedende informasjon om seg selv
og tidligere arbeidsforhold. Vedkommende har like
vel rett til å trekke frem det som taler til hens fordel.
Plikten til å gi opplysninger gjelder først og fremst
opplysninger om faglige kvalifikasjoner og arbeids
erfaring som har direkte betydning for stillingen.
Når det gjelder annen informasjon er informasjons
plikten begrenset til å opplysninger som arbeidstaker
må forstå er av vesentlig betydning for ansettelsen.
Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å klargjøre
dette. Arbeidssøker har ikke plikt til på eget initiativ
å opplyse om alle tidligere arbeidsforhold eller tid
ligere konflikter. Arbeidsgiver kan imidlertid spørre,
og da kan ikke søkeren gi positivt uriktig informa
sjon. Høyesterett mener at det både må være snakk
om vesentlige opplysninger og at tilbakeholdelsen er
klart illojal, for at en tilbakeholdelse av opplysninger
alene skal gi grunnlag for oppsigelse.
Høyesterett foretar en konkret vurdering av saken.
Selv om de mener at servitøren måtte forstå at dette
arbeidsforholdet og konflikten var relevante for den
nye arbeidsgiveren, har de forståelse for at han ønsket
å holde opplysningene om ansettelsesforholdet og
konflikten skjult. Informasjonen kunne i ytterste
konsekvens holdt ham utenfor arbeidsmarkedet som
servitør. Det ble også lagt vekt på at servitøren var
sterkt uenig i påstandene og at han hadde oppgitt
flere referanser. Høyesterett konkluderer deretter
med at det ikke var god nok grunn til å gå til opp
sigelse i prøvetiden.
Vi mener at denne saken viser hvor viktig det er at
arbeidsgiver stiller de riktige spørsmålene og sjekker
oppgitte referanser. Det kan imidlertid ikke forventes
at arbeidstaker alltid gir alle opplysninger. Bruk
prøvetiden til å følge med på hvordan den nyansatte
tilpasser seg arbeidet!
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Gi bøkene lengre

levetid

Forsterkede bokpermer tåler mer og gir bøkene lengre levetid.
OrbitArena er den største leverandøren av laminerte bøker til skoler og bibliotek
over hele landet. Bestill bøkene ferdig forsterket neste gang. Kvalitet og rask levering.

63 94 11 00
orbitarena.no

