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1. Fakta om brudd på lærernormen kommer gjennom offentliggjøring av GSI. Det 
skjer tett opp under jul. Skolene får gjerne frist til slutten av april for å ordne opp. 
Da er mesteparten av skoleåret gått. Det fins ingen sanksjonsmuligheter mot 
skoler/kommuner som bryter lærernormen. Dermed er det faktisk lønnsomt å 
bryte normen. 

2. Bemanningsnormen hadde vært reell om barnehagene bare var åpne 7,5 timer 
om dagen og pedagogene ikke hadde hatt egen planleggingstid. Som kjent er 
åpningstidene mye mer enn 7,5 timer, og pedagogene skal ha fire 
planleggingstimer i uka. Som en følge av dette er den normale 
bemanningssituasjonen langt under normen. 

3. Før 2004 forhandlet lærerne med staten. 
4. En tillitsreform går ut på mer tillit til de ansatte. Da blir mye testing, måling og 

rapportering unødvendig. 
5. Det er uvanlig at nye kompetansekrav gis tilbakevirkende kraft.  
6. I dag er krever all lærerutdanning fordypning i form av en mastergrad. 

Lærerjobben krever også bredde. Trenger alle lærere å ha mastergrad? 
7. Miljøarbeidere og miljøterapeuter i skole og SFO/AKS sliter med å få hele 

stillinger. Det går ut over rekrutteringen til slike jobber. 
8. Privatskolene har forbud mot utbytte. Bør ikke samme regel gjelde for 

barnehager og andre velferdstjenester? 
9. Det finnes mange useriøse aktører i denne bransjen. Sosial dumping er et alvorlig 

problem for seriøse arbeidsgivere, samt for arbeidstakerne. Bør ikke 
arbeidsformidling være en offentlig oppgave? 

10. I de fleste bransjer vil man tilby økt lønn hvis man har problemer med å 
rekruttere kvalifisert personell. 

11. Ingen elever eller ansatte blir bedre av å bli hengt ut i store nasjonale medier som 
«Dårligst i landet». Tvert om er det et sterkt incitament for å pynte på resultatet. 

12. Det finnes ikke vitenskapelig belegg for at man må ha karakteren 4 fra vgs. for å 
bli en god lærer. 

13. Hvis man ikke får en smakebit av hva yrkesfag innebærer, er det mindre sjans for 
å velge det. 

14. Kan det egentlig kalles undervisning dersom det ikke er en lærer som planlegger, 
gjennomfører og følger opp? Hvis hvem som helst kan gjøre det, hvorfor har vi da 
en lærerutdanning? 

15. Kommunene bør kunne si nei til overetableringer av både private barnehager og 
skoler. Slike overetableringer vil svekke offentlige skoler og barnehager gjennom 
redusert rammetilskudd. 

16. Lærere kan fag og kunsten å undervise. Forutsetningen er at elevene er 
mottakelige for det læreren tilbyr. Mange ting kan stenge for denne 
mottakeligheten, ting som lærere ikke er utdannet for å takle. Det finnes andre 
yrkesgrupper som er eksperter på nettopp disse stengslene. De må vi få inn i 
skolen for å bygge et godt lag rundt den enkelte eleven. 

17. Studenter som får seg en hybel må betale for den i 12 måneder.  



18. De nye kompetansekravene har ført til at mange rutinerte lærere må ta 
videreutdanning. 60 studiepoeng krever 25 % egeninnsats av læreren. Politisk 
vedtatte krav må finansieres 100 %. 

19. Hvis vi ønsker en oppegående lærlingeordning, må det stilles krav til de som får 
offentlige oppdrag. 

20. Fradraget har stått stilt i mange år. Hvis man ønsker et organisert arbeidsliv, må 
man legge til rette for det. 

21. Såkalt «fritt skolevalg», eller karakterbasert opptak, som er en mer korrekt 
betegnelse, fører til A-, B-, og gjerne C-skoler. Altså at noen skoler kan velge og 
vrake i hvilke elever de vil ha, mens andre må ta til takke med dem som ingen 
andre vil ha. 

22. I dag er det forbudt å dele elever inn etter faglig nivå, bortsett fra i veldig korte 
perioder. Skal det fortsatt være slik? 

23. PISA-undersøkelsen brukes for å sammenligne elever i OECD-området. Det er 
uklart om dette i det hele tatt lar seg gjøre, da utgangspunkt og skolegang ikke er 
sammenlignbart. Har norske elever noen som helst nytte av dette? 

24. Når arbeidstakerorganisasjonene er villige til å innvilge dispensasjoner fra streik, 
men arbeidsgiver nekter å søke, ender det oftest opp med tvungen lønnsnemnd. 
Er det blitt for lett for arbeidsgiver å spekulere i tvungen lønnsnemnd for å 
avslutte en streik? 

25. Når seksårsreformen ble vedtatt, var det klart at de nye førsteklassingene skulle 
ta med seg det beste fra både barnehage og skole. Siden er det blitt bare skole.  


