
Trond Giskes bok La læreren være lærer har allerede skapt debatt. 

Boka handler om hvordan vi skal få en skole der alle barn kan lykkes. Trond 
Giske fulgte sin gamle barneskole gjennom ett år for å lære mer om dagens 
skolevirkelighet. Her fant han svar på viktige spørsmål som:  

Hva skal barna våre lære? 
Hvorfor lar vi noen barn tape? 
Hvilke krav bør vi stille til foreldrene? 
Finnes det sikker kunnskap om hva som virker? 
Hvilke feil har reformivrige politikere gjort?

Bli med og diskuter de mange nye forslagene og løsningene i boka. Her 
kan vi gå i dybden på norsk skolepolitikk.

hver høst møter 60 000 barn til første skoledag, med
glede og forventning. De kommer fulle av tillit til at skolen skal
ta vare på hver og en av dem. Slik er det ikke. Hver fjerde elev
slutter før de har fullført videregående. 

Denne boka beskriver hvordan vi kan skape en skole der alle
barn kan lykkes. Trond Giske fulgte sin gamle barneskole
gjennom ett år for å lære mer om dagens skolevirkelighet. Her
fant han svar på viktige spørsmål som: 

Hva skal barna våre skal lære?
Hvorfor lar vi noen barn tape?
Hvilke krav bør vi stille til foreldrene?
Finnes det sikker kunnskap om hva som virker?
Hvilke feil har reformivrige politikere gjort?

Erfaringene fra Nardo skole danner, sammen med det nyeste
innen skoleforskning, grunnlag for en bok full av konkrete
forslag. Den vil engasjere lærere, foreldre og andre som er opp-
tatt av norsk skole. Giske går ikke av veien for selvkritikk og
radikale løsninger som vil vekke debatt.

Boka er også en hyllest til dem som jobber i skolen. Til syvende
og sist handler veien til en bedre skole om å vise tillit til skolens
ansatte, til lærerens profesjonalitet – og å la læreren være lærer.
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trond giske (f. 1966) er nestleder i
Arbeiderpartiet. Han har vært innvalgt
på Stortinget fra Sør-Trøndelag siden
1997, og leder i dag Stortingets kirke-,
utdannings- og forskningskomité. Han
har sittet som statsråd i nær ti år, og vært
kirke- og utdanningsminister, kultur-
minister og nærings- og handelsminister.

Giske har tidligere gitt ut bøkene
Mangfold eller enfold: 21 stemmer om
kultur i vår tid (2009) og Utøya – en bio-
grafi (2012) sammen med Jo Stein Moen.
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Veien til en skole der
alle barn kan lykkes
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Vil du bestille boka?
www.trondgiske.no

B O K B A D  M E D  T R O N D  G I S K E
HOUSE OF FOUNDATION, TIRSDAG 25. AUGUST kl. 18:00 -19:30
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TROND GISKE
Leder i Kirke-, utdannings- 
og forskningskomiteen på 
Stortinget.
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Ordførerkandidat og medlem i 
Utdanningsforbundet
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Fylkesleder Skolenes landsforbund


