
 
 
 
 
 
 

19. august 2019 
 

– Gi lærerne status!  
 
Skolenes landsforbund er glad for at Arbeiderpartiet vil rette opp 
statusfallet for 38.000 lærere. – Vi trenger politikernes hjelp til å vise 
at læreryrket er en utrolig viktig arbeidsplass i Velferds-Norge. Norsk 
skole er full av kompetente lærere, sier forbundsleder Anne Finborud.  
 
Ap gikk tidligere inn for å «avskilte» lærere som ikke tar fordypning, og krevde minimum 
karakter 4 i matematikk for inntak på lærerutdanningen. I løpet av de siste årene har 
partiet snudd i disse spørsmålene. Skolenes landsforbund ble veldig tilfreds da Ap 
endelig snudde i disse sakene. 
 
– Ap-leder Jonas Gahr Støre sier nå at partiet vil rette opp statusfallet for 38.000 
lærere, noe våre medlemmer setter stor pris. Det er ikke tvil om at disse lærerne 
har et åpenbart, rettmessig krav på å få sertifikatet tilbake. Avskiltingen har fra 
dag 1 vært en svekkelse av stillingsvernet til landets lærere. Det har vært en 
skammelig affære. 
 
– Regjeringen har i tillegg gjort om lærerutdanningen til en obligatorisk, femårig 
masterutdanning. Dersom Ap også vil bidra til å fjerne det obligatoriske masterkravet, vil 
det gi stor effekt. Skole-Norge trenger et stort flertall av politikere som tror på læreren, 
og det er ikke for sent å snu slik som Ap nå gjør, sier forbundsleder Anne Finborud.   

 
Forbundslederen mener at det over tid er styrt mot en lærerkrise i Norge. 
 
– Det siste tiåret har antall ufaglærte som underviser økt med 50 prosent. Det er 
høyst alvorlig. Det var utrolig sårbart og trist da Høyre-regjeringen avskiltet 
38.000 av landets lærere, at det ikke var et politisk tenkende alternativ til 
skolepolitikken. Da sviktet Arbeiderpartiet, noe de nå erkjenner. Landets 
politikere må ha større fokus på at elevene skal få opplæringen i en obligatorisk 
fellesskole der samfunnet har tillit både til elever og lærere.  
 
– Per i dag har vi om lag 38.000 faglærte lærere som blir definert som ufaglærte. Vi skal 
ha dem ut av statistikken. I tillegg, må vi ta bort det meningsløse firerkravet i 
matematikk for å komme inn på lærerutdanningen. Det vil gi plass til flere som ønsker å 
bli lærere. Vi må også ha en målrettet rekrutteringspolitikk til læreryrket og flere 
studieplasser, sier forbundsleder Anne Finborud. 
 
Kontakt: 
Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund: 414 27 900 
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