
 
 
 
 
 
 

7. mars 2019 
 

 
 
Krever tid til fagfornyelsen 
 
Skolenes landsforbund krever at alle lærere og ledere skal få mindre 
undervisning i den perioden hvor de nye læreplanene skal innføres. 
 
Fra skolestart 2020 skal nye læreplaner tas i bruk i de fleste fag på de fleste trinn fra 
grunnskolen til og med videregående.  
 
Skolenes landsforbund forventer at Stortinget tar ansvar for å vedta en 
finansieringsordning som gjør det mulig for lærere og skoleledere å effektuere 
fagfornyelsen som er vedtatt av Stortinget. 
 
– Vi krever at kunnskapsministeren lytter til Skole-Norge sitt behov for at det ryddes 
plass for dette merarbeidet innenfor årsverket til lærere og skoleledere i 
innføringsperioden, sier forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund.  
 
Skolenes landsforbund krever derfor at årsrammene for undervisning for lærerne 
reduseres med 38 årstimer per årsverk i innkjøringsperioden (en time i uka) for 
reformen som forbundet anser å være tre år. 
 
Anne Finborud ber statsråd Jan Tore Sanner innkalle til et møte for å finne konkrete 
løsninger i forbindelse med innføringen av fagfornyelsen. 
 
– Regjeringen har gjentatte ganger trumfet gjennom reformer i skolen – uten å avsette 
en krone til gjennomføringen. Dersom dette skjer igjen, ved innføring av fagfornyelsen, 
vil regjeringen sitte igjen som den største tidstyven, sier forbundslederen i LOs 
skoleforbund.  
 
Kravet om tidsressurs til lærere og ledere som skal effektuere fagfornyelsen er sendt 
Kunnskapsdepartementet ved statsråd Jan Tore Sanner (H), med kopi til KS. 
 
 
Kontakt: 
Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund: 414 27 900 
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