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Stortingsmelding 19 (2009-2010)
Tid til læring – oppfølging av Tidsbrukutvalgets rapport
Skolenes landsforbund er svært tilfreds med at spørsmålet om fornuftig tidsbruk i skole er blitt
en offentlig debatt og av en slik at betydning at det står på Stortingets dagsorden.
Tilstandsbeskrivelsen, slik den framstilles i så vel Tidsbrukutvalgets rapport som i
Stortingsmeldinga, er det bred enighet om. Dette underbygges også av en rekke
forskningsrapporter.
Dette er et godt utgangspunkt for å få gjort noe.
I likhet med Tidsbrukutvalget og Regjeringen er Skolenes landsforbund av den oppfatning at
det må være en høyt prioritert oppgave å få satt inn tiltak som virkelig monner for å få til en
bedre bruk av tiden i skolen. For å få dette til, er det nødvendig å iverksette tiltak på alle nivåer;
skolenivået, skoleeiernivå og det nasjonale nivået.
Når det gjelder de nasjonale myndighetenes rolle, er Skolenes landsforbund skuffet over at
regjeringen ikke har valgt å bruke denne anledningen til å ta tydeligere grep for å sikre at
tidsbruken i skolen gir lærerne god nok mulighet til å konsentrere seg om de oppgave som
sikrer eleven god opplæring.
Ved den forestående behandlinga vil Skolenes landsforbund be Stortinget om i alle fall å fatte
beslutninger på følgende områder:
1. Det fastsettes nasjonale læreplaner og sentrale vurderingskriterier i alle fag på alle trinn
2. Skoleeier må ikke ha anledning til å pålegge dokumentasjonsordninger og tester ut over det
som er definert av de nasjonale myndighetene.
3. Obligatorisk tidstesting av alle tiltak som kan påvirke tidsbruken i skolen så vel på sentralt
som lokalt nivå.
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