SL-landsmøtet 3.-6. april:

Et stolt nei-forbund
– som nå vil si ja
Skuvllaid riikkalihttu, det samiske navnet på forbundet, skal nå prege logoen til
Skolenes Landsforbund. Landsmøtet vedtok også reforhandling av EØS-avtalen,
nei til olje i nord og ja til 6-timersdagen.
TEKST: SVEIN-YNGVE MADSSEN
sym@lomedia.no

– Dere er ikke størst, men hver og
én av dere har valgt samfunnsansvar og solidaritet framfor snever
egeninteresse. Det er derfor dere
har valgt et LO-forbund, konstaterte LO-sekretær Trude Tinnlund i sin
innledning til landsmøtet.

Ikke bare skole

LOs skoleforbund har drøye 6 600
medlemmer som er brennende engasjert i utviklingen av norsk skole.
Men debattene var også preget av en
ideologisk bevissthet om at de er noe
mer enn bare et forbund for ansatte i
skolen. Og at de tross størrelsen spiller en tydelig rolle i utformingen av
skolepolitikken. Selv om yrket stod
sentralt i debattene, var det også et
sterkt engasjement rundt viktige temaer som økte forskjeller i samfun-

Skolenes Landsforbund
✔✔ Det 9. ordinære

landsmøte ble
avholdt på Hell
3.- 6. april.
✔✔ Forbundet ble

stiftet i 1982, var
tidligere en del av NTL.
✔✔ Hovedformålet er å arbeide for

et godt, demokratisk offentlig utdanningssystem og gode
lønns- og arbeidsvilkår
✔✔ 6 600 medlemmer i skolever-

ket
✔✔ Forbundsleder Anne Finborud,

1. nestleder Terje Moen, 2.
nestleder Chris Gøran Holstad.
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net, klima og miljø, likestilling og
EØS-avtalen.

Sterk visjon

– Vi er stolte SL-ere som har en visjon for skolen og for samfunnet og
vi må vise at skolefolk hører hjemme i LO, sa forbundsleder Anne Finborud i sin fagligpolitiske appell da
landsmøtet åpnet på Hell i NordTrøndelag.
Hun pekte på at landsmøteperioden utad har vært preget av ett ord:
Nei.
– Det er jeg stolt av. Vi har måttet
sette ned foten for å stoppe en utvikling vi ikke ønsker i norsk skole.
Men når vi har sagt nei til KS og nei
til kunnskapsministeren, så betyr
det at vi har sagt ja til den skolen vi
vil ha, understreker Finborud.

Politisk kurs

Både landsmøtet og forbundslederen var tydelige på at det er behov
for et regjeringsskifte.
– I fire år har vi brukt tiden til å si
nei. De neste fire årene skal vi ha en
regjering som sier ja til våre forslag.
Vi må kjempe politisk og vi må kjempe faglig med et samla LO, sa SLlederen. Hun mente at med unntak av Fagskolemeldinga og enkelte
konkrete tiltak i videregående skole, så har SL vært dypt uenig i statsrådens prioriteringer i hans virketid.
Når det gjelder å systematisk parkere fagbevegelsen, og utøve splitt og
hersk, så har han vært en av verstingene i regjeringen, mente Finborud.

Skolens menn

Landsmøtet ble besøkt av to politikere som begge gjerne blir den neste

kunnskapsministeren. SV-leder og
tidligere statsråd Audun Lysbakken
hilste landsmøtet og skisserte hva
han mente var riktig veg for skolen.
Arbeiderpartiets nestleder og eksstatsråd Trond Giske, innledet til debatt om skolepolitikk og valgkamp.
Han tok et oppgjør med regjeringens
politikk som fører til økte forskjeller
og en rekordhøy arbeidsløshet.
– Vi har nå over hundre tusen barn
som er fattige. Dere vet det, dere møter dem i skolen, sa Giske og understreket at problemet ikke er mangel
på penger, men hvordan de brukes.
– Jeg tror egentlig ikke at folk er
klar over hva som skjer. Det tar pengene våre fra felleskassa, 25 milliarder skattekroner, og gir dem til de på
toppen. Og dette er penger som ikke
kan brukes på skole, helse eller eldreomsorg, påpekte han

Ny skolepolitikk

Trond Giske kan skolen, har skrevet bok om tema og vært kunnskapsminister. Og han argumenterte sterkt for hvor viktig det var å satse på norsk skole. Alle skal med, ingen skal falle fra. Og han ønsket tidlig
innsats, allerede i barnehagen. Giske
ville også ha en lese, skrive og regnegaranti; utvidet gratis kjernetid
og bemanningsnorm i barnehagen;
flere lærere og tetthetsnorm. Profesjonsstatusen må styrkes og lærerutdanningen bedres. Alle må få en
mentorordning. Men først og fremst
var det snakk om tid og ressurser til
å gjøre jobben.
– Når jeg har pratet med lærere, så
er det ingen som sier at jeg kunne ha
hjulpet Trine og Ole bare jeg hadde
hatt flere studiepoeng. Det er tid de

LANDSMØTET: Skolenes Landsforbund gjennomførte sitt 9. landsmøte på Scandic Hotell, Stjørdal, i begynnelsen av april. Her er deltakere og gjester samlet.


trenger. Han pratet også varmt om
de kreative fagene og yrkesfagene.
Og i likhet med SL slo han ring om
fellesskolen og vil stoppe privatiseringen.

Tilbake til staten

For Skolenes Landsforbund er en
av kampsakene at forhandlingsansvaret i skolen skal tilbake til Staten.
Trond Giskes etterfølger som statsråd for skolen, Kristin Clemet, overførte i 2004 forhandlingsansvaret
fra staten til Kommunenes Sentralforbund. Trond Giske mener i likhet med SL at dette var en feil. Men
da han ble utfordret av Laila Kongerød på hva Arbeiderpartiet vil gjøre
med dette, sparket han ballen tilbake til LO.
– Det er hos LO og LO-kongressen
svaret ligger, sier Giske, og viser til
uenigheten mellom blant andre Fagforbundet og SL i dette spørsmålet.
Landsmøtet vedtok å holde fast
på sin gamle kampsak.
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Må på offensiven

Medlemstallet til Skolenes Landsforbund vokser sakte, men er langt
fra det nestleder Terje Moen beskriver som sitt hårete mål på 20 000
medlemmer. I dag er medlemstallet rundt 6 600, av disse er 4 400
fullt betalende og drøye 300 studentmedlemmer. Og den første dagen under landsmøtet var preget
av debatt om en presset økonomi.
Landsmøtet vedtok å redusere antallet forbundssekretærer fra fire til
tre, for å gi forbundet et økonomisk
handlingsrom til verving og medlemspleie. Forslag om å ansette distriktssekretærer som en prøveordning ble avvist. Landsmøtet sa også
nei til å utrede en eventuell sammenslåing med andre LO-forbund.
– Vi har ikke penger til å flotte oss
med distriktssekretærer eller en jurist. Det er et hårete mål, men vi må
ha 20 000 medlemmer, skal vi ha livets rett, mente Moen som ble gjenvalgt til 1. nestleder.

Kongressaker

Landsmøtet valgte Terje Moen og
Geir Allan Stava til sine representanter på LO-kongressen i mai. De
skal blant annet slåss for 6-timersdag med full lønnskompensasjon
og en tilsvarende reduksjon av årsramma til undervisningspersonell.
Landsmøtet vedtok også varig vern
mot oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. SL vil også at norske
myndigheter må ta initiativ til å endre EØS-avtalen slik at den ikke kan
gripe inn mot norske tariffavtaler eller mot norsk lovgivning av betydning for arbeidstakernes rettigheter
i arbeidslivet. Dersom dette ikke er
mulig, må en vurdere å si opp avtalen og erstatte den med mer ordinære handelsrelasjoner mellom Norge
og EU, heter det i vedtaket på landsmøtet i Skolenes Landsforbund.
Det ble også vedtatt å oversette
vedtektene til samisk og bruke det
samiske navnet, Skuvllaid riikkalihttu, i forbundets logo. a
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