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Skolenes landsforbund viser til det pågående arbeidet i Stortinget med å finne en
god løsning på de utilsiktede konsekvensene junivedtaket har fått for et stort
antall erfarne lærere. Det gjelder vedtaket om å gi de nye kompetansereglene
tilbakevirkende kraft.
Det er fra tidligere kjent for komiteen at Skolenes landsforbund mener både
skolen, elevene og lærerne er best tjent med at vedtaket oppheves.
På et tidspunkt erkjente også statsråden at situasjonen i skolen ikke ble
forsvarlig. Han skrev derfor et rundskriv med den hensikt å klargjøre hvordan
junivedtaket er å forstå. Etter dette kan det via media virke som roen har senket
seg. I Skolenes landsforbund får vi imidlertid tilbakemeldinger fra berørte
medlemmer om at situasjonen fortsatt er like uklar, utrygg og lite motiverende.
Etter vår vurdering er det ikke andre materielle endringer i rundskrivet enn at
ansvaret for situasjonen løftes bort fra departementet og ned på skuldrene til
kommunene og rektorene. Uroen og frykten for å bli tilsidesatt for erfarne
allmennlærere er like stor, -både faren for å bli tilsidesatt i kjernefagene når
disse heller gis til nyutdannede uten erfaring og ved jobbsøknad/jobbskifte.
Utfordringene vedtaket gir er de samme!
I rundskrivet presiseres det også at erfarne allmennlærere som må ta
videreutdanning for å kunne fortsette å undervise i fagene norsk, matte og
engelsk som følge av vedtaket, skal finansiere 25% av kostnaden selv. Det er i seg
selv oppsiktsvekkende at statsråden nok en gang tvinger gjennom saker på en
måte som tilsidesetter tariffavtaler.

I hovedtariffavtalen står det klinkende klart at arbeidstakere som må heve
kunnskapsnivået skal få «permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter.»
Skolenes landsforbund forutsetter at stortingsflertallet har ment at når de
selv velger å gjøre et vedtak om tilbakevirkende kraft som betinger at
38000 lærere må videreutdanne seg for å ha lov å undervise i kjernefagene
de over tid har undervist i, så fullfinansierer staten selvsagt endringen.
I klartekst betyr det at lærerne forventer at de som blir berørt av vedtaket om
tilbakevirkende kraft, får den påkrevde videreutdanningen fullfinansiert. De må
således løftes ut av programmet «Kompetanse for kvalitet». Det motsatte står
presisert i rundskrivet. Dette er sterkt beklagelig. Skolenorge, og faktisk også
politikernes troverdighet, har alt å tape på om det nok en gang oppstår
utilsiktede konsekvenser.
Flertallet av partiene på Stortinget har grepet fatt i de såkalte utilsiktede
konsekvensene. Skolenorge har merket seg dette i mediedebatten og går nå på
tåhev i spenning over hvordan dette vil materialisere seg. Vi regner med brei
enighet om at usikkerheten og frykten for avskilting neppe styrker skolen og at
denne prosessen svekker lærernes omdømme.
Skolenes landsforbund kan ikke se at det finnes noen bedre løsning enn å
oppheve vedtaket om tilbakevirkende kraft, samt holde trøkk på løpende
etter- og videreutdanning.
Dersom det ikke er mulig å få flertall for slik reversering og
utdanningskomiteen skal finne omforente kjøreregler, så må det være en
absolutt forutsetning at:


pålagt videreutdanning må fullfinansieres av staten



det må lages objektive og målbare regler for godkjenning av
kompetanse, for eksempel at tre års undervisningserfaring i et fag gir 30
studiepoeng, fem års undervisning gir 60 studiepoeng . . . . .

På vegne av våre medlemmer ønsker vi dere lykke til med samarbeidet om
å få flertall for en god løsning.
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