
 
 
 
 
 
 

       17. august 2018 
 

Omkamp om lærernormen?  
 
Regjeringen har vedtatt at lærernormen kan fravikes fram til 1. januar 
2020 dersom det ikke er nok kvalifiserte søkere. Det uroer Anne 
Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund. 
 
– Skoleeier kan altså velge å oppfylle lærernormen ved å tilsette søkere som ikke 
oppfyller kompetansekravene. Skolenes landsforbund frykter at dette kan føre til 
omkamp om hele reformen i forbindelse med statsbudsjettet for 2020, sier Anne 
Finborud.  
 
– Vi vet at regjeringspartiene er motstandere av lærernormen. Vi frykter at dette er 
deres strategi for å avvikle ordningen før den er skikkelig implementert. Skolenes 
landsforbund oppfordrer våre tillitsvalgte til å arbeide for at skoleeiere ikke tar denne 
hjemmelen i bruk, fortsetter Anne Finborud.  
 
For å sikre regjeringen flertall for hovedtrekkene i årets statsbudsjett, fikk KrF tvunget 
gjennom en såkalt lærernorm. Fra skoleåret 2018-2019 skal det være maks 16 elever 
per lærer på 1. - 4. trinn og maks 21 elever per lærer fra 5. - 10. trinn. Fra skoleåret 
2019-2020 senkes dette til henholdsvis 15 og 20 elever. Regjeringen vedtok 26. juni en 
forskrift om dette. Det er bare det at forskriften også inneholder denne setningen:  
 
«Skoleeigarar kan fram til 1. januar 2020 fråvike desse krava dersom dei ikkje har fått 
søkjarar som fyller kompetansekrava for tilsetjing etter opplæringslova § 10-1. Det må 
takast avgjerd om dette for kvart halvår. Stillingane må lysast ut minst kvart halvår.» 
 
– Skolenes landsforbund ser ikke noe behov for denne unntaksbestemmelsen, og det 
har vi også sagt klart fra om. Vi kunne hatt en viss forståelse for et unntak for 
inneværende skoleår siden forskriften ble vedtatt så sent som 26. juni i år, men alle 
visste hovedinnholdet i denne forskriften lenge før den kom. Det vi overhodet ikke 
begriper, er hvorfor dette unntaket også skal gjelde for halve skoleåret 2019-2020. Blir 
det plutselig lettere å finne utdannede lærere vinteren 2019-2020? Dette gjør oss 
urolige, sier Anne Finborud.  
 
Skolenes landsforbund ser ingen andre gode grunner til å forlenge unntaket fra 
forskriften til å inkludere høsten 2019 enn at det gir muligheter for omkamp i forbindelse 
med statsbudsjettet for 2020. 
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Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund, mobil: 414 27 900 
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