
 
 
 
 
 
 

9. juni 2020 
 

 
– For mange elever i klassene på videregående 
 
Enkelte videregående skoler i Vestfold og Telemark tillater for mange 
elever per klasse både på yrkesfag og studieforberedende. Lærere og 
tillitsvalgte er bekymret.  
 
Skolenes landsforbund Vestfold og Telemark, som er en del av LO, organiserer mange lærere i 
videregående skoler i fylket. Flere av forbundets tillitsvalgte tar kontakt og melder om 
utfordringer i grupper med mange elever, ifølge fylkesleder Espen Johansen.  
 
– Vi ser en tendens der antall elever på yrkesfag presses opp mot 20 elever i hver klasse. 
Dette mener vi er altfor mange. Både for elevenes læring og lærernes arbeidssituasjon, 
er det viktig å ha gruppestørrelser som gir muligheter for gode opplæringssituasjoner.  
 
Styret i Skolenes landsforbund Vestfold og Telemark mener at gruppestørrelsen på yrkesfag 
ikke bør overstige 15 elever, og at maks antall elever i studieforberedende program bør være 
30.   
 
– Også ved ulike studieforberedende programmer meldes det om bekymring knyttet til 
«overbookede» klasser. I øyeblikket er det grunn til å anta at skolen og samfunnet for øvrig må 
leve med smitteverntiltak i overskuelig framtid. Lærere melder om at tettbefolkede klasserom og 
påkrevete smitteverntiltak medfører en ekstra belastning i arbeidshverdagen, sier fylkesleder 
Espen Johansen. 
 
Skolenes landsforbund Vestfold og Telemark ønsker å peke på gruppestørrelsene ved oppstart 
skoleåret høsten 2020.  
 
– Med tanke på økt gjennomføring, er det viktig å tilby rammer som gir elevene en 
mulighet til å mestre fagene. I skoletilbudet 2020 ser vi en tendens til at flere 
yrkesfagklasser slås sammen i fellesfag. Dette mener vi er en dårlig løsning. 
 
– Fagfornyelsen krever yrkesretting i fellesfagene, noe vi ser blir svært utfordrende med store 
sammenslåtte klasser der elevene ikke deler programfag, understreker Espen Johansen. 
 
Skolenes landsforbund Vestfold og Telemark vil derfor påpeke at skoleeier påtar seg et stort 
ekstra ansvar i en ekstraordinær situasjon, ved å øke størrelsen på undervisningsgrupper 
utover 15 elever på yrkesfag og 30 elever i studieforberedende programmer.   
 
Kontakt: Espen Johansen, leder i Skolenes landsforbund Vestfold og Telemark: 977 23 629 
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