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Krav fra Skolenes landsforbund (SL), Musikernes fellesorganisasjon 
(MFO), Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO) 

Disse fire LO-forbundene har selvstendige partsforhold i særavtalen om arbeidstid for 
undervisningspersonale. Vi vil peke på vedtak fra LO-kongressen, som ble avholdt i mai 
2017. LO-kongressen vedtok at vi skal jobbe for en tillitsreform på alle nivå i offentlig sektor. 
En særavtale om arbeidstid handler etter vår mening i stor grad om tillit.  

I forhold til SFS 2213, handler det om å gi lærerne tillit til å styre sin arbeidstid slik at de kan 
løse kjerneoppgavene i opplæringen. Skolens mål kan ikke nås uten at læreren har 
tilstrekkelig kontroll over sin arbeidstid. 

Vi får tilbakemelding fra våre medlemmer om at vilkårene for pedagogisk handlefrihet og 
metodiske valg blir mer innsnevret. Medlemmene er bekymret fordi kontrollen over egen 
arbeidstid svekkes ved nye arbeidsoppgaver som flytter både tid og fokus bort fra 
kjerneoppgavene. Disse «sideoppgavene» er ofte knyttet til dokumentasjon og skjemavelde, 
men er også knyttet til at for mye av den bundne tiden blir regulert av andre. Følgen av dette 
er at den enkelte lærer bruker mer av arbeidstiden til oppgaver som har mindre relevans for 
arbeidet med elevene. Det er et ønske fra våre medlemmer at vi rydder opp i dette når vi nå 
reviderer arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet. 

Våre organisasjoner forutsetter at det er et felles mål å lage en arbeidstidsavtale med bedre 
løsninger på tidsklemma i skolen og dermed bedre kvalitet i opplæringen. 

Vi vil også hevde det er nær sammenheng mellom vilkår i arbeidstidsavtalen for lærere og 
rekrutteringen til yrket. 

Tillit og mer tid til lærernes kjerneoppgaver vil være vårt fokus i forhandlingene: 

• For å styrke fellesskolen krever vi en sentral arbeidstidsavtale som ikke åpner for 
utvidelser av arbeidstid på skolenivå som for eksempel utvidelse av arbeidsårets 
lengde, ukentlig bundet tid til skolen, - sikre at tida primært blir brukt til 
undervisningsrelatert arbeid 

• Vi krever en generell reduksjon i årsrammene for undervisning. De 
høyeste årsrammene prioriteres først.  

• Kontaktlærerne må få økte ressurser for å få tid til å styrke skole/hjem-samarbeidet, 
samhandle med flere yrkesgrupper og koordinere arbeidet med laget rundt eleven. 

• Vi krever at antall planleggingsdager i avtalen blir redusert til maksimalt fem.  
Antall timer i årsverket er det samme slik at det å redusere antall planleggingsdager til 
fem vil frigi tid til lærernes kjerneoppgaver. 

• For å sikre kvaliteten på opplæringen krever vi en avklaring av undervisningsbegrepet 
i avtalen. 

 
Vi tar forbehold om nye og/eller endrede krav. 
 

Skolenes landsforbund ved Anne Finborud/s/, Musikernes fellesorganisasjon ved Hans Ole 
Rian/s/, Fagforbundet ved Mette Nord/s/ og Fellesorganisasjonen ved Mimmi Kvisvik/s/ 
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