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TILBUD OM NYE FORSIKRINGER FOR SL-MEDLEMMER    

Yrkesaktive SL-medlemmer under 59 år får rundt 

5. oktober mail eller brev om at SL innfører 

kollektiv uføre- og ulykkesforsikring fra 1. 

januar 2017. Den vil koste 215 kroner per måned.  

NB! Dersom du ikke ønsker denne forsikringen, 

må du reservere deg. Les mer om dette i infoen som kommer.  

Medlemmer under 70 år som ikke omfattes av uføre/ulykkesforsikringen, vil 

få tilbud om kun å delta i den kollektive ulykkesforsikringen. Denne 

forsikringen vil koste 57 kroner per måned og du må selv melde ifra om at du 

vil ha den.  

Vi oppfordrer deg til å lese informasjonsbrevene nøye! Les mer her  

 

MEKLINGSTIDSPUNKT FASTSATT 

Skolenes landsforbund (SL) brøt 9. september 

forhandlingene med Virke. Meklingen starter 

10. november. 

Også Unio, Akademikerne og Lederne brøt 

forhandlingene med Virke for medlemmene 

innen helse-, utdanning- og kultursektoren (HUK-området). 

Meklingstidspunktet er satt til 10.- og 11. november. Blir det ikke løsning i 

meklingen, kan det bli streik fra lørdag 12. november. Les hele saken her  

 

HØVELBENK SOM SKOLEBENK   

Forbundssekretær Chris Gøran Holstad har 

skrevet et leserinnlegg om å få høvelbenkene inn 

i grunnskolen og ta disse i bruk!  

«Gi barna tilgang til planker, hammer, spiker, 

kniv, sag og sandpapir. I verste fall lærer vi 

barna til og med hva et norgesplaster kan brukes til,» skriver han.  

La tidlig innsats også inkludere praktisk-estetiske fag, er Holstads 

oppfordring. Innlegget er publisert på Dagbladets debattsider. Les hele 

innlegget her  

VIS ENGASJEMENT!  

Skole-Norge trenger et større 

SL, som vil holde fast på at vi er 

en klar og tydelig fagforening. 

SL er ikke, og skal ikke være, et 

«utdanningsdirektorat light». 

Det får andre forbund ta seg av.  

Vi skal være en tydelig 

fagforening som står på i saker 

av betydning for medlemmenes 

lønns- og arbeidsvilkår. 

Godt og synlig engasjement på 

arbeidsplassen vil verve 

medlemmer! God helg!  

Hilsen Anne      les hele innlegget her 
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ARRANGERER KONFERANSE

 

Skolenes landsforbund Akershus 
arrangerer interkommunal 
konferanse, med Trond Giske som 
trekkplaster. 

Klikk deg inn her for mer info 
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LANDSSTYRET MØTES PÅ SØRMARKA  

Lærerrollen, status yrkesfag og psykisk helse i skolen er sentrale temaer når 

landsstyret i Skolenes landsforbund møtes på Sørmarka onsdag 19. – fredag 

21. oktober. Programmet ser du her  

SL VOKSER PÅ RØROS 

– Tilveksten av medlemmer er solid for 

tiden. Her på Røros går det så det suser, sier 

klubbleder Hans Wendelbo. 

Ved Røros videregående skole er det nå 26 

medlemmer av Skolenes landsforbund (SL). 

Bare de siste ukene har Wendelbo og de 

andre i klubbstyret vervet tre nye medlemmer. 

– Hva er årsaken til den positive utviklingen? 

– Kommer det en nyansatt inn døren, spør vi i SL om vedkommende er 

organisert. Er svaret nei, forklarer vi om fordelene ved det å være 

fagorganisert. I tillegg drar vi opp linjene i skolepolitikken og presenterer SLs 

syn i de mest betente sakene. Vi er offensive fra dag én, og det blir lagt merke 

til, sier Hans Wendelbo. Les hele saken her 

 

ELEVER MED STORT LÆRINGSPOTENSIAL 

Et offentlig utvalg ledet av Jan Sivert Jøsendal har levert en NOU til 

Kunnskapsdepartementet med tittelen «Mer å hente – Bedre læring for 

elever med stort læringspotensial.» 

Forbundssekretær Geir Allan Stava har, på vegne av SL, skrevet et innlegg 

der forbundets mening kommer klart fram: «Det er viktig at undervisningen 

tilpasses de skarpeste elevene også, men god og tilpasset opplæring krever 

ressurser. Blir det med praten igjen,» spør Stava i innlegget som står på 

trykk hos frifagbevegelse.no. Les hele innlegget her  

 

SL STØTTER STREIKEN 

Skolenes landsforbund støtter kravene til våre fagforeningskamerater i Norsk 

Lokomotivmannsforbund og LO Stat, og har sendt følgende støtteerklæring: 

Utdannings-Norge opplever en innskjerping av kravene på mange områder. Innføring 

av obligatorisk master i lærerutdanning og karakter fire som opptakskrav til 

lærerutdanning er eksempler. Bedre kvalitet i utdanningen er argumentet. 

Samtidig må lokførerne starte en streik for å få gjennomslag for en nasjonal 

godkjenning av lokførernes utdanning! Er transport og trygghet på skinner ikke så 

viktig? Lever vi i et rart samfunn? 
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Skolenes landsforbund 

Postboks 8783 Youngstorget 

0028 Oslo  

Telefon: 993 56 060 

skolenes@skolenes.no  

http://www.skoleneslandsforbund.no/  

http://skoleneslandsforbund.no/wp-content/uploads/2016/09/Tidsplan-oktober-2016.pdf
http://skoleneslandsforbund.no/wp-content/uploads/2016/09/Tidsplan-oktober-2016.pdf
http://skoleneslandsforbund.no/sl-vokser-pa-roros/
http://skoleneslandsforbund.no/sl-vokser-pa-roros/
http://frifagbevegelse.no/bloggen/de-skarpest-i-skolen-6.158.412485.694f0e80e0
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsbrev-nou-201614-mer-a-hente--bedre-larring-for-elever-med-stort-laringspotensial/id2511676/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsbrev-nou-201614-mer-a-hente--bedre-larring-for-elever-med-stort-laringspotensial/id2511676/
http://frifagbevegelse.no/bloggen/de-skarpest-i-skolen-6.158.412485.694f0e80e0
http://www.lokmann.no/
http://www.lokmann.no/
http://www.lostat.no/
https://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2016/09/29/0535/NSB/brudd-i-lokforer-mekling-togstreik-torsdag-morgen
http://skoleneslandsforbund.no/wp-content/uploads/2016/09/iskolen-20160910_006_00_00.pdf
mailto:skolenes@skolenes.no
http://www.skoleneslandsforbund.no/
http://skoleneslandsforbund.no/wp-content/uploads/2016/09/iskolen-20160910_006_00_00.pdf
http://skoleneslandsforbund.no/sl-skal-bli-storst-blir-du-med-pa-det/http:/skoleneslandsforbund.no/staten-ma-eie-de-samiske-videregaende-skolene/
http://skoleneslandsforbund.no/sl-vokser-pa-roros/

