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Til SVs landsmøte 

 
Skolenes landsforbund står sammen med SV i kampen for en sterk offentlig sektor. Det bærende 

element i en sterk offentlig sektor er en sterk offentlig fellesskole. Vi vil en nasjonal fellesskole 

som er nasjonalt styrt. 

Skolenes landsforbund vil gi følgende innspill til SV: 

 

*Gjeninnfør klassen og klassedelingstallet. 

*Lovfest retten til lærer. 

*Tilbakefør forhandlingsansvaret for lærerne til staten. 

 

Gjeninnfør klassen og klassedelingstallet 

Vi trenger en skole som oppfostrer kunnskapsrike, samfunnsbevisste og demokratisk tenkende 

mennesker. God læring forutsetter godt læringsmiljø. Barn og voksne trives best når de har klare 

rammer å forholde seg til. I en skolesituasjon dreier det seg om å ha stabilitet og struktur. 

Elevene må få en sosial gruppe å høre til. En fast klasse gir trygghet i forhold til hvem du er 

sammen med. Foreldrene i en klasse blir kjent med hverandre. Læreren får ansvar for en fast 

klasse. Det betyr at både elever, foreldre og lærer vil være med å bygge identitet og 

gruppefellesskap. Vi har sett økt bruk av individualisering og nivådifferensiering. Tilpasset 

opplæring handler om å tilrettelegge for den enkelte innenfor fellesskapet.  

 

Lovfest retten til lærer 
Flere undersøkelser viser at elevene blir overlatt for mye til seg selv i læringssituasjonen. Det 

står ikke noe sted at elevene har krav på å ha en lærer i undervisningstimene. Det er utrolig. 

Tilsyn utført av bl. a. fylkesmann har avslørt at svært mange timer holdes uten at lærer er til 

stede. Dette skyldes både at det planlegges timer uten lærer, og at det ikke settes inn vikar ved 

fravær. Når læreren er den faktoren som påvirker elevenes læring mest, må det være en selvfølge 

at det er lærer til stede. Lovfest retten til lærer.  

 

Tilbakefør forhandlingsansvaret for lærerne til staten. 

Det er svært gledelig at SV ser at skal en bevare en sterk offentlig fellesskole, så må også 

nasjonale myndigheter ha styringsmuligheter. Et verktøy i den kampen er å styre de ansattes 

lønns- og arbeidsvilkår. En nasjonal skole krever en nasjonal styring, og ikke en ny public 

management tenkning som vi nå er vitne til.  

Når flertallet i SVs programkomité nå foreslår å tilbakeføre forhandlingsansvaret til staten, så er 

SV på rett spor i kampen for å få en enda bedre skole.  

 

 

Med vennlig hilsen 
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