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Skolelederforbundets innspill til: Representantforslag 

21s (2022-2023) om å ta læreryrket framover  

 
Lærerprofesjonen bygger sin profesjonsutøvelse på felles verdier og et felles forsknings- og 
erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag, heter det i Overordnet del – verdier og prinsipper for 
grunnopplæringen. Overordnet del ble utarbeidet allerede i 2017, som første ledd i 
innføringen av Fagfornyelsen. I kjølvannet av dette er en rekke arbeid og utredninger 
igangsatt, og parallelt med dette er det kommet en stortingsmelding om Fullføringsreform i 
videregående opplæring, og det arbeides med en stortingsmelding om 5-7-trinn og 
ungdomsskolen. 
 
Skolelederforbundet vil understreke viktigheten av at utviklingen av både lærerprofesjonen, 
skolelederprofesjonen og andre profesjoner   i skolen bygger på felles verdier og et felles 
forsknings- og erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag, slik det beskrives i Overordnet del, 
delkapittel 3.5 om profesjonsfellesskapet. 
 
I representantforslaget, foreslås det at 

1. Stortinget ber regjeringen legge fram en sak for Stortinget om mer variert praksis i 
lærerutdanningene og bedre oppfølging og veiledning av nye lærere i starten av 
karrieren. Skolelederforbundet vil her påpeke at det allerede er i gang et stort 
arbeid innenfor dette området gjennom: Lærerutdanning 2025. Nasjonal 
strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene. Det vil etter vårt syn 
være klokt å avvente kunnskapsinnhenting, utprøvinger, evalueringer mv., før 
man går ytterligere inn i denne materien.  

2. Stortinget ber regjeringen utvide ordningen med sletting av studielån for lærere til 
å omfatte også barnehagelærere og alle andre med godkjent lærerutdanning. 
Dette må ses i sammenheng med hele forskriften om tilbakebetaling av 
utdanningslån, og et eventuelt slikt arbeid bør inngå i de ordinære prosessene i 
denne sammenhengen.  

3. Stortinget ber regjeringen trappe opp innsatsen på etter- og videreutdanning av 
lærere, slik at flere søknader godkjent hos skoleeier kan innvilges. Utvalget for 
etter- og videreutdanning i barnehage og skole overleverte utredningen NOU 
2022: 13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse- og 
karriereutvikling i barnehage og skole til Kunnskapsdepartementet 28. 
september 2022. Skolelederforbundet mener det er viktig at vi får en grundig 
behandling av hele denne utredningen, med en påfølgende stortingsmelding, slik 
at vi får gode og målrettede tiltak som gagner hele sektoren.  

4. Stortinget ber regjeringen følge opp anbefalingene i NOU 2022:13 knyttet til rett til 
veiledningsår for nytilsatte og karriereveier for lærere i skolen, og legge forslaget 
fram for Stortinget innen utgangen av 2023. Skolelederforbundet opplever at dette 
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allerede er ivaretatt gjennom oppfølgingen av denne utredningen, jf kommentaren 
til forslag 3 over.  

5. Stortinget ber regjeringen gjøre ordningene med offentlig sektor-ph.d. og nærings-
ph.d. bedre kjent i kommunenes oppvekstenheter. Skolelederforbundet opplever 
at dette allerede er ivaretatt gjennom oppfølgingen av denne utredningen, jf 
kommentaren til forslag 3 over. 

6. Stortinget ber regjeringen legge fram et forslag til sertifisering av lærere, med 
sikte på å innføre beskyttede titler for lærerstillinger. Det vil etter vårt syn være 
klokt å avvente arbeidet med: Lærerutdanning 2025. Nasjonal strategi for kvalitet 
og samarbeid i lærerutdanningene.  

7. Stortinget ber regjeringen legge fram en strategi for å styrke laget rundt læreren 
og eleven, slik at lærerne får mer tid til sine kjerneoppgaver, herunder å øke 
antallet helsesykepleiere i skolen. Skolelederforbundet støtter denne intensjonen. 
Sammen med Barneombudet og Elevorganisasjonen, sendte vi et brev til 
regjeringen 14. mars 2022, om at laget rundt eleven må styrkes. Vi ser at det 
ligger noen forslag i denne retningen i forslaget til nasjonalbudsjett for 2023, og vi 
vil også peke på at det er flere pågående prosesser i kjølvannet av Meld. St. 6 
(2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole 
og SFO. Også her vil det være klokt å avvente disse pågående prosessene. 

 
Skolelederforbundet er i likhet med forslagsstillerne, opptatt av kvalitet og kompetanse i 
profesjonsfellesskapet. Det er allerede varslet at det i Stortingets vårsesjon 2023, skal vedtas 
ny opplæringslov. Våren 2023 skal også forslag til forskrifter for ny opplæringslov sendes på 
høring. Skolelederforbundet ser at flere av forslagene i representantforslaget griper inn i 
prosessen med ny opplæringslov, og anbefaler at realitetsbehandlingen av disse forslagene 
ses i sammenheng med opplæringslovsbehandlingen.   
 
Overordnet del av skolens læreplaner og rammeplanen for barnehagen legger føringer for at 
ledere skal lede lærende organisasjoner. Personalet i organisasjonen skal reflektere rundt 
etiske og faglige problemstillinger, prioritere utvikling, samarbeid og relasjoner. 
Profesjonsfelleskap defineres som et verktøy for å bedre kvaliteten og utvikle organisasjonen 
gjennom kollektiv erfaringsdeling og refleksjon rundt praksis. Både struktur og innhold må 
klargjøres, og god kultur må utvikles for å få best mulig utbytte og læring. Her er det viktig å 
peke på at det å sikre felles verdigrunnlag og skape psykologisk trygghet i samarbeidet, er et 
ledelsesansvar.   
 
Skolelederforbundet er enig i at det er behov for kompetanseutvikling, tid og ressurser for at 
profesjonsfellesskapet skal kunne fungere intensjonen. Det er imidlertid viktig at dette bygger 
på felles verdier og et felles forsknings- og erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag, som vi skrev 
innledningsvis. I dette kunnskapsgrunnlaget er det også viktig å innlemme kompetanse krav 
og utvikling for ledere, men også utvikle et innhold i begrepet " laget rundt elev og lærer". Det 
vil derfor være klokt å ta oss tid til å få på plass kunnskapsgrunnlaget for utviklingen av hele 
profesjonsfelleskapet slik at skolen kan arbeide etter prinsippene. i læreplanverkets 
overordnede del.  

 
Med vennlig hilsen, 

 

Stig Johannessen /s/ 
Forbundsleder 
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