
 
 

Oslo, 22.01.2020 

Til Forskning- og utdanningskomiteen på stortinget 

 

Notat fra Skolenes landsforbund om stortingsmelding 6 –Tett på - tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO 

Dette er en Stortingsmelding som i stor grad peker på mange områder som også videre skal 
utredes, vurderes og kartlegges. Det blir svært lite fokus på konkrete tiltak. Der det er skissert 
tiltak, er det få signaler om at det følger noen ressurser til kommunene for å sette tiltakene ut i 
live.   

SFO: Skolenes landsforbund ser at det her er store ulikheter mellom kommuner og innad i 
kommuner. Vi hilser derfor en nasjonal rammeplan hjertelig velkommen. Rammene her må 
omfatte fysiske rammer, bemanning, innkjøpsordninger, tydelighet i forhold til kosthold og gi 
de ansatte tid til samarbeid og planlegging. Stortingsmeldinga beskriver ønsker om at SFO skal 
ha en betydning i språkstimulering. Da er det viktig at det er nok ansatte til å kunne være tett 
på de enkelte barna. Det er viktig at tilbudet gjøres tilgjengelig for alle ved at betalingssatsene 
holdes nede.  

Fleksibel skolestart: Skolenes landsforbund mener at dagens regelverk om å utsette eller 
framskynde skolestart gir gode nok muligheter. En ytterligere fleksibel skolestart, slik foreslått i 
høringen, vil skape større forskjeller. Det vil påvirke læringsmiljøet da det stadig kommer nye 
elever, og det vil bli utfordringer faglig eksempelvis ved bokstavinnlæring. For foreldrene vil 
det hele tiden komme nye elementer de må gjøre seg kjent med. Vi anser det til elevenes 
beste om elevene starter samtidig; det vil gjøre det enklere å skape et godt klassemiljø, et godt 
samarbeid med foreldre, i tillegg til at det blir enklere med tanke på innhold i opplæringa. Hele 
første halvår går til å knytte relasjoner med både med elever og foreldre. Forslaget i høringen 
vil kreve mye av alle parter, og derfor mener vi at dagens ordning er den beste. Alle starter 
samtidig, og det blir ingen forskjeller. Om en elev kan starte når de er 6 år betyr ikke det 
nødvendigvis at de er klare for skolestart.  
6-åringen er i en spennende og spesiell alder. 

Kompetanse: De som arbeider med spesialundervisning, må ha kompetanse til dette. 
Lærerutdanninga: Skolenes landsforbund mener at en av årsakene til at kvaliteten på 
spesialundervisninga elevene mottar ikke er tilfredsstillende. Altfor mange av disse timene 
gjennomføres av ufaglærte. Dessverre blir mange timer til spesialundervisning tildelt som en restpott 
eller sist når timeplanene legges på en skole.  

I dagens masterutdanning legger man stor vekt på forskerkompetanse. Vi stiller spørsmål ved hvem 
som skal ha denne forskerkompetansen. En lærer i barnehage og grunnskole behøver å bygge sin 
kompetanse på forskning, men trenger ikke å ha kompetanse på å være forsker. En slik kompetanse 
vil sjelden være i bruk i en lærerjobb i grunnskolen, det er det sjelden tid til. Tida brukt på den 
obligatoriske masteroppgaven burde heller vært brukt til mer praksis og didaktisk arbeid med ulike 
fag og gode metoder for å differensiere undervisninga.  



All lærerutdanning må være praksisrelevant. Det er ikke bare viktig at studentene har praksisperioder 
under studiet, men utdanningsprogrammene må også knyttes opp mot praktisk arbeid. 
Spesialundervisning og tilpassa opplæring er en stor del av skolehverdagen til en lærer.  

I Opplæringsloven stilles det ikke krav til spesialpedagogisk kompetanse for å gi spesialundervisning. 
Dette mener Skolenes landsforbund er en av hovedutfordringene i norsk skole. Det er ingen 
automatikk i at lærere med høy faglig kompetanse er gode spesialpedagoger. Spesialpedagogikk er 
mer enn dysleksi og dyskalkuli, mer enn spesifikke eller generelle lærevansker. Norsk skole har et vell 
av ulike mer eller mindre kjente «diagnoser». Videre trenger mange elever hjelp til 
atferdskorreksjoner.  

Lærerstudentene trenger å få bred kunnskap om de ulike utfordringene elever de vil møte kan ha, og 
de trenger å lære de redskaper de kan bruke i arbeidet. Skolenes landsforbund mener det er viktig å 
styrke studietilbudet i pedagogikk og spesialpedagogikk i lærernes grunnutdanning. 

Det bør ses nærmere på ordningen med bachelor-/masterløp i spesialpedagogikk hvor studentene 
får høy kompetanse i spesialpedagogikk, men mangler undervisningskompetanse når de er ferdige 
med studiet.  

Videre støtter vi også at lærere i barnehage og skole skal få videreutvikla sin kompetanse gjennom 
den desentraliserte ordninga for kompetanseutvikling. Vi håper at satsninga på utvikling av 
spesialpedagogikk kan styrkes gjennom denne ordninga og bli tilgjengelig for flere lærere, men 
frykter at dette området blir utkonkurrert av andre satsningsområder.  

I spesialpedagogisk arbeid er det viktig at det bygges et lag rundt eleven. I studiet sitt trenger 
lærerstudenten å få kunnskap om de ulike samarbeidspartnerne som kan være nødvendige i laget 
rundt eleven, og om hvordan disse jobber. Studentene må også få større kunnskap om regelverket 
knyttet til elevenes rettigheter og saksgangen fram mot at et enkeltvedtak fattes. Om det skal 
utvikles et pedagogisk støtteprogram med flerfaglighet, blir dette desto viktigere.  

Tidlig innsats og kvalitet i hele barnehage- og skoleløpet: Skolenes landsforbund mener gjennom å 
gi læreren mulighet til god etterutdanning eller gjennom Lærerutdanning, der det settes fokus på 
håndtering av riktig verktøy og kunnskap, vil ha den riktige kompetanse til å ivareta tidlig innsats i sin 
helhet. Vi har liten tro på flere ekspertutvalg som skal utrede i en så tidlig fase av barnets liv, hvis det 
skal gjennomføres bør ekspertutvalget ha flere lærere enn andre grupper i utvalget siden de sitter på 
den høyeste kompetansen innen skole.  

I Høringen blir det lagt opp til en del tester av barn/elev; både skolebidragsindikatorer og 
kartlegginger, både før de starter på skolen og fra 1.-4. trinn. Psykisk helse innen skolen har hatt en 
negativ utvikling de siste årene blant barn/ungdom. Det har vært kraftig økning av henviste pasienter 
til Rikshospitalet fra 2011 og frem til i dag pga. alvorlige stressrelaterte symptomer. Det er 400% 
økning av henvisninger fra hele landet der de fleste er skolerelatert. Skolenes landsforbund mener 
flere tester vil være med på å øke presset i en fase i livet der barn vil ha behov for å bli sett og hørt, 
ikke testet ytterligere. Jo flere tidstyver som opptar lærerens tid, jo mindre tid vil læreren ha til 
eleven, hvis skolen også styrker laget rundt eleven mot annen kompetanse barnet trenger, har vi tro 
på gode løsninger fra læreren til barnets beste istedenfor mer dokumentasjon og kartlegging. 

Skolenes landsforbund mener leksehjelp er bra for å avlaste hjemmet for unødvendig stress. 
Skolenes landsforbund mener leksehjelp skal gis av kvalifiserte lærere. Det kan vøre en fleksibel bruk 
av hvilke trinn i grunnskolen hvor leksehjelpa gis.  



Praktisk estetiske fag: I regjeringens egen Meld. St. 28 (2015–2016), Fag – Fordypning – Forståelse, 
ble behovet for å styrke de praktisk-estetiske fagene vektlagt. Partene i arbeidslivet fremhevet her 
behovet for å styrke særlig håndverket i skolen. Det er åpenbart at en mer variert, praktisk og 
relevant undervisning vil gjøre det lettere å realisere kravet om tilpassa undervisning, -tilpassa til 
hver elev. Håndverk vil i seg selv gi universell og allmenndannende kunnskap som alle elever vil ha 
nytte av. For å bidra til inkludering, lærelyst og mestringsfølelse. Dessuten kan det bidra til forståelse 
for basisfag som matte og naturfag.  
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