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– FRAVÆRSGRENSE SVEKKER LÆRERNES STATUS   

Kunnskapsministeren har utarbeidet en nasjonal 

fraværsgrense som vil bidra til å svekke 

faglærernes status, mener Anne Finborud, leder i 

Skolenes landsforbund.  

– SL savner et strukturert system for oppfølging 

av elever i en sårbar situasjon og vi mener at en så vidt streng fraværsregel vil 

bidra til å svekke faglærernes status. Fravær bør ramme ordenskarakteren, 

og faglæreren må fortsatt ha ansvaret alene for å sette fagkarakteren. Dette 

må skje på faglige kriterier og i dialog med eleven. Les hele saken her 

 

FRYKTER FOR SKOLENE I DISTRIKTENE 

De nye kompetansekravene som lærerne er 

pålagt av Stortinget og den obligatoriske 

masterlærerutdanningen kan blant annet føre 

til at skoler i distriktene legges ned samt 

sentralisering av flere småskoler, heter det i en 

uttalelse vedtatt av forbundsstyret i Skolenes landsforbund.  

«Det ser med andre ord ikke særlig lyst ut for grunnskolen framover, selv om 

ikke virkningene vil nå toppen før om 10-12 år. At regjeringen ønsker en slik 

utvikling, er ingen unnskyldning for at andre som burde vite bedre, også 

støtter dette,» mener forbundsstyret. Les hele uttalelsen her  

 

KLART JA TIL TARIFFOPPGJØRET   

Skolenes landsforbund har gjennomført 

uravstemning i tariffoppgjøret mellom LO 

Kommune og KS samt mellom 

Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) 

og Oslo kommune.  

Over 90 prosent av medlemmene som avla stemme, sa JA til avtalen i begge 

uravstemningene, ifølge SL-nestleder Terje Moen. Les mer her  

Det ble også et solid JA-flertall i uravstemmingen over tariffoppgjøret i 

staten. 82,9 prosent av de stemmeberettigede medlemmene i Skolenes 

landsforbund stemte ja. 17,1 prosent stemte nei. Les mer her  

KJÆRE SL-MEDLEM!  

Vi på forbundskontoret ønsker 

deg og dine alt godt for 

sommeren 2016. Hvile, andre 

gjøremål, samvær, la humla 

suse!  

 

Vi håper rett og slett at ferien 

gir deg gode minner og at du 

møter glad og uthvilt til et nytt 

arbeidsår.  

God sommer!     

 

  

 

 

 

 

S 

SPØR GUNNVOR, DU OGSÅ!

 

Nestleder Gunnvor Sen svarer på 
dine spørsmål på vegne av SL. Alle 
spørsmålene og svarene er nå samlet 
på nett. Klikk deg inn her for mer info 
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TOPP REISEFORSIKRING FÅR TOPP KARAKTER  

Som medlem i Skolenes landsforbund får du 

utvidet din reiseforsikring fra 1. juli 2016, til 

Topp reiseforsikring. Dette er en av 

markedets beste forsikringer. 

Forsikringen vil nå også gjelde reiser til og fra 

jobb og skole, i tillegg til ferie- og fritidsreiser 

i hele verden, og forsikringssummene er høyere. 

Topp reiseforsikring scorer høyt, ifølge Norsk Familieøkonomi som har testet 

reiseforsikringer for sommeren 2016. Les mer om forsikringen her  

 

GØY MED EN DAG PÅ TUSENFRYD!  

Tusenfryd er Norges største opplevelsespark. 

Bestiller du billetter gjennom LOfavør, får du 

medlemsfordeler. 

Som medlem i Skolenes landsforbund, får du 

100 kroner i medlemsrabatt per billett og du 

kan kjøpe inntil 5 billetter.  

Medlemsfordelen gjelder i periodene fra sesongåpning til og med 10. juli og fra og med 1. august til sesongslutt. Utenfor 

avtaleperioden gjelder ordinære priser. Les mer og bestill billetter her  

FORBUNDSKONTORET HAR FLYTTET 

Skolenes landsforbund er på plass i nye og midlertidige lokaler i Folkets Hus i Oslo. 

Forbundskontoret flyttet fra 7. etasje i Folkets Hus mandag 6. juni, til midlertidige lokaler i 3. 

etasje. I løpet av november 2016, flytter SL igjen – til de permanente lokalene i 4. etasje (ved 

kantina). Les mer og se flere bilder her  

OPPDATER PROFILEN DIN!  

Nytt medlemssystem er på plass. I den anledning har forbundskontoret en oppfordring 

til ALLE medlemmene:  

Logg deg inn her med ditt medlemsnummer (brukernavn, begynner med 10 …) og 

kontroller at opplysningene om deg stemmer: Navn, adresse, arbeidssted, e-post 

og telefonnummer. Passord: SLXXXX (X=ditt postnummer), f.eks.: SL9750.  

Forbundskontoret er avhengig av at medlemmenes personopplysninger er så korrekte 

som mulig. Mange bytter for eksempel arbeidssted eller flytter – og glemmer å oppdatere profilen sin.  

KOMMUNALKONFERANSEN 2016: Toppfolk fra politikk og forskning kommer. Kommer du? PS! Anne 

Finborud skal innlede om utfordringer i fellesskolen. Les mer og meld deg på her 

 

«i Skolen» på nett»: KLIKK HER 

Kontakt oss 

Skolenes landsforbund 

Youngs gate 11  

0181 Oslo  

Telefon: 993 56 060 

skolenes@skolenes.no  

http://skoleneslandsforbund.no/  
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