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Høringssvar fra Skolenes landsforbund  
vedr. praktiske konsekvenser av timetallsutvidelse for 1.-7. årstrinn 
 
 
Vedlegg 2- høringsnotat om administrative eller praktiske konsekvenser av 
innføringen av en fleksibel time fra og med skoleåret 2010-2011 
 
 
Skolenes landsforbund viser til Utdanningsdirektoratets høringsbrev av 25. mars 2010 om 
ovennevnte og har følgende svar på spørsmålene. 
 

 Vil utvidelsen av minstetimetallet med 38 fleksible årstimer få konsekvenser av praktisk 
eller administrativ art? 

  
Skolenes landsforbund mener at det administrativt vil være greit å utvide elevenes 
årstall. Praktisk kan det hende at noen får problemer med skoleskyssen, da timeplaner 
ofte må legges i forhold til busselskapenes muligheter, men dette burde være 
overkommelig. 
 

 Hvordan bør timetallsutvidelsen på 38 årstimer disponeres for elever som følger andre 
fag- og timefordelinger? 

 
Skolenes landsforbund mener at skoler som følger andre fag- og timefordelinger må 
vurderes spesielt. Det er kjent at for eksempel samiske skoler sliter med personellmangel. 
De får ikke tak i kvalifiserte lærere og må bruke ungdommer som kommer rett fra 
videregående skole.  Det vil neppe gagne barna at de får enda flere ukvalifiserte lærere, 
noe som vil være en naturlig følge av at timetallet utvides. Dessuten har mange av disse 
barna allerede en lang skoledag og for lærernes del, så sliter de med mangel på 
læremidler. Intet av dette vil bedres ved en timetallsutvidelse. 

 
 

 Andre kommentarer 
 
Skolenes landsforbund mener at midlene til denne timetallsutvidelsen må øremerkes. 
Det er den eneste måten man kan sikre at midlene kommer fram til skolen. Dessverre er 
det et faktum at mange kommuner har varslet nedskjæringer i skolebudsjettet, selv om 
timetallet utvides. Med andre ord, den utvidede timen kommer fram, men ikke pengene. 

Besøksadresse Møllergt. 20 . 

Tlf: 23 06 13 62, Fax: 23 06 13 83 

Mail: skolenes@skolenes.no  

Web: www.skoleneslandsforbund.no 

Bankgiro: 9001 06 00919  

mailto:skolene@skolenes.no
http://www.skoleneslandsforbund.no/


Side 2 

 

Resultatet er, nok en gang, en kvalitetsforringelse av den obligatoriske 
grunnskoleopplæringen pga noe som var tenkt å styrke kvaliteten.  
 
Skolenes landsforbund mener derfor vi må ha økt nasjonal styring av ressursene til 
skolen.  
 
Med vennlig hilsen 
SKOLENES LANDSFORBUND 
 
Stein Grøtting      Gunnvor Sen 

    Leder       Forbundssekretær 


