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STRATEGISK PLAN 

INNLEDNING 

Denne strategiske planen er i hovedsak utformet gjennom tre heldags arbeidsmøter med ledelsen og 
forbundssekretærene i Skolenes landsforbund. Øystein H. S. Moen har fasilitert og vært 
prosessveieleder på arbeidsmøtene. Arbeidsmøtene har blitt avholdt i tidsrommet 4. - 30. januar 
2018.  

Arbeidet startet med en gjennomgang og evaluering av «strategisk plan for 2015 - 2017». Deretter 
ble det utformet et SWOT-analyse, som påpeker styrker, svakheter, muligheter og trusler for SL. Dette 
danner grunnlaget for hovedutfordringene i dette dokumentet.  

I utformingen av overordnede mål, er prinsipp- og handlingsprogram og andre vedtatte 
styringsdokumenter lagt til grunn. 

 

 

 HOVEDUTFORDRINGER  

 • La grasrota utforme politikk og tariffkrav, som setter dagsorden nasjonalt 
• Få flere medlemmer ved at flere går fra konkurrenter til SL 
• Motarbeide uthuling av det nasjonale kollektive avtaleverket 
• Ikke la andre sette dagsorden, men være tydelige på noen prioriterte saker, som 

skiller SL fra konkurrentene 
• Samhandle med og styrke lokale tillitsvalgte både faglig, politisk og kommunikativt 

 

 

 SKOLENES LANDSFORBUND HAR TIL FORMÅL (§5 I VEDTEKTENE) 

  
• Å organisere medlemmer innanfor forbundet sitt verkeområde og opprette fylkeslag, 

foreiningar, klubbar og utval 
• Å tryggje og betre lønns-, arbeids- og pensjonsvilkåra til medlemmene 
• Å yte medlemmene hjelp ved tilsetting, oppseiing og under konfliktar i lønns- og 

arbeidsforhold 
• Å sikre medlemmene rett til reell medråderett og påverknad på eigen 

arbeidssituasjon 
• Å sjå etter at dei tilslutta fylkeslaga, foreiningane, klubbane og utvala vert leia etter 

felles retningslinjer, slik at det ved solidarisk samverke mellom fylkeslag, foreiningar, 
klubbar og utval vert skapt eining og kraft i arbeidet for å fremje dei faglege, 
økonomiske, sosiale og kulturelle interessene til medlemmene 

• Å arbeide for at fagorganisasjonen alltid er fri og uavhengig 
• Å arbeide for eit utdanningssystem der FNs menneskerettserklæring av 1948 er det 

berande verdigrunnlaget, og der målet er eit samfunn prega av likeverd, likestilling og 
solidaritet mellom menneske og menneskegrupper både på det nasjonale og det 
internasjonale plan 
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 VERDIER … (BEHOLDT FRA 2015) 

 • SL er tufta på likeverd og solidaritet 
• Vi er en åpen og inkluderende organisasjon hvor et levende og fungerende 

medlemsdemokrati er en forutsetning 
• Gode og solidariske lønns- og arbeidsvilkår og reell innflytelse på egen arbeidsplass er 

avgjørende for våre medlemmer 
• Det er det offentlige som skal ha ansvaret for å gi alle lik og gratis rett til utdanning 
• Utdanning har en egenverdi og alle skal ha reell mulighet til å realisere sine evner og 

anlegg 
 

 

 STRATEGISKE FØRINGER 

 • Økt medlemstall må være førende for alt vårt arbeid 
• Å skape oppstrøms engasjement styrer vårt arbeid sentralt og lokalt  
• Kommunisere målrettet og spisset  
• Sette dagsorden uavhengig av hva våre konkurrenter mener  
• Synliggjøre uenighet med de andre lærerorganisasjonene 
• Involvere LO og andre forbund i våre saker 
• Bedre organisasjonsstrukturen 
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 OVERORDNEDE ORGANISATORISKE MÅL  

 • Styrke lokalleddene i SL  
• Systematisere organisasjonen, slik at den blir mer oppstrøms 
• 12.000 medlemmer i 2021 
• Alle tillitsvalgte skal ha et godt kurstilbud, og alle skal ha gjennomgått trinn 2 
• En aktiv og oppegående studentorganisasjon 
• Utvikle flere gode medlemstilbud 
• Styrke og synliggjøre SLs egenidentitet 

 

 

 OVERORDNEDE FAGLIGE MÅL 

 • Beholde og styrke nasjonale kollektive avtaler, inkludert særavtaler 
• Kjempe fram partsforhold der SL ikke har det. 
• Styrke tillitsvalgtsrollen i avtaleverket 
• Bli en sterkere forhandlingspart i allianse med LO 
• Avbyråkratisere læreryrket 
• Lønnsvekst minst opp på OECD-nivå 
• Sikre en god offentlig pensjon 
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OVERORDNEDE POLITISKE MÅL  

 • Lette rekrutteringen og heve statusen til læreryrket 
• Gjennomslag for SLs skolepolitikk, ved å jobbe aktivt opp mot politikere sentralt og 

lokalt 
• Være en naturlig samarbeidspartner for LO og politiske partier 
• Bidra til regjeringsskifte 

 

 

 

 OVERORDNEDE KOMMUNIKASJONSMÅL   

 • Sette dagsorden med våre saker og at det er naturlig å kontakte SL på saker om 
utdanning 

• Bidra til mer SL-aktivitet i lokale medier 
• Oppmuntre til mer oppstrøms kommunikasjon 
• Målrette kommunikasjon til utvalgte medlemsgrupper 
• Konkludere hvordan vi kommuniserer merkevaren SL 
• Skape større interesse for SLs politikk i medlemsmassen 
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HANDLINGSPLAN FOR 2018  
 

 ORGANISATORISK  

 • Organisere arbeidet internt i organisasjonen slik at politikkskapingen blir oppstrøms  
• Tillitsvalgte i SL skal på alle nivå være representative for de utfordringer medlemmene 

har i arbeidshverdagen 
• Etablere studentorganisasjonen på flest mulig læresteder 
• Stimulere til å etablere klubber på flere arbeidsplasser 
• Prøve ut skolerings- og kursopplegget 

 

 

 FAGLIG 

 • Stille offensive og populære krav i tariffoppgjøret 
• Bli fullverdig part i Oslos særavtaler 
• Bekjempe ordningen med lærerspesialister 

 

 

 POLITISK  

 • Senke inngangskravet til lærerutdanningen 
• Få med oss LO i aktiv støtte til våre politiske innspill 
• Styrke statusen til de praktiske og estetiske fagene i opplæringa 

 

 

 KOMMUNIKASJON 

  
• Gjennomføre kommunikasjonskurs for sentrale tillitsvalgte og mediekontakter 
• Mediekontakt i flere fylker 
• Alltid spørre: Kan vi spisse budskapet ytterligere? 
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