Skolenes landsforbund
10. ordinære landsmøte
10.- 12. november 2021 (del 2)

LM-sak 6

21

UTDANNINGSPOLITIKK
b) Andre forslag

Landsmøteperioden 2021-2025

Innkomne forslag til utdanningspolitisk program

Nr.
01

Org.ledd

Til linje

Forslag

Innstilling fra UPU

SL Viken

16 a

Oversendes tariffpol.utv

02

SL Trøndelag

16-18
Linje 15

03

SL Trøndelag

04

SL Vestfold
Telemark
SL Trøndelag

26
Linje 24/25
(28) 59!
Linje 59
32
Linje 31
40
Linje 41, 118
og 187
46
Linje 48

Utdanning skal lønne seg. Like lang relevant utdanning og like mange
studiepoeng skal gi lik lønn.
Uklar formulering. Forslag: Utdanning er en menneskerett. Skolenes
landsforbund ønsker et utdanningssystem som fremmer demokratisk
og rettferdig fordeling av kunnskap kompetanse, nasjonalt og
internasjonalt
Tillegg:…til utvikling av klima- og miljøbevissthet, i samsvar med FNs
bærekraftmål
Privatisering byttes ut med kommersialisering
Tillegg: …hvor teori og praksis er nært knytta sammen, og praktiske
ferdigheter likestilles med teoretiske
Tillegg: Skoleledere skal ha pedagogisk utdanning og
undervisningserfaring…

Tiltres

Skolen skal bidra til sosial utjevning, og grunnlaget for dette ligger i at
fellesskolen gir alle lik rett til utdanning, og lik rett til å trives, uansett
hvor i landet man bor, uavhengig av økonomisk bakgrunn, kjønn,
livssyn og nasjonalitet.
SL skal jobbe for nasjonal økonomisk styring av skolen for å øke
læringsutbyttet til alle elevene i skolen.

Utheva tekst tiltres tatt inn

05
06

SL Trøndelag

07

SL Viken

08

SL Finnmark

53, ny linje
Linje 54

09

SL Oslo
fylkesstyre

57, nytt
område
Linje 256269

likeverdig samisk opplæringstilbud Samiske elever har rett på et
likeverdig opplæringstilbud på sitt eget språk, men tiltakene som er
satt i verk for å sikre det er for svake og fungerer ikke godt nok.
Skolenes landsforbund vil arbeide for at: • Kommunene plikter å tilby
samiskspråklig barnehagetilbud etter en sterk språkmodell til alle
samiske barn hvor foreldrene ønsker det 3. • Retten til samiske
læremidler lovfestes 1. • Elever som følger læreplanen i samisk som

Tiltres

Tiltres
Tiltres

Tiltres

Intensjonen ved den utheva
delen av teksten tiltres
gjennom et teksttillegg i linje
55
Tiltres

10

SL Nordland

60 nytt
forslag
Linje 62

11

SL Forening Tr.h

12

SL Trøndelag

64/65
Linje 65
69

13

SL Forening
Tr.heim

78?
Linje 81-82

14

SL Rogaland

15

SL forening Tr.h

86
Linje 90
88
Linje 92

16

SL forening Tr.h

17

SL forening Tr.h

90
Linje 94
90
Linje 94/95

andrespråk skal få tilbud om opplæringen gjennom sterke
språkopplæringsmodeller. 2. Det opprettes en fungerende
tilsynsordning som sikrer kvaliteten i opplæringa 4 • Skoleeier plikter å
informere foreldre om retten til opplæring i og på samisk ved
innmelding 3. • Skoleeiers plikt til å sikre kvalitet ved fjernundervisning
reguleres 1.
Merknader: 1 Krav som Sametinget spilte inn til
Opplæringslovutvalget. 2 Dette er krav som SL har gått inn for i sitt
høringssvar til forslaget om ny opplæringslov. 3 Anbefaling i NOU 20 /
2016 - Hjertespråket 4 Problemet er nevnt i SLs høringssvar til ny
opplæringslov
Ny tilføyelse:
Det må innvilges øremerkede midler til innkjøp av nye læreverk,
læremidler og utstyr i tråd med fagfornyelsen til både kommuner og
fylkeskommuner
Barnehagen skal fremme fri leik, demokrati og likestilling og
motarbeide alle former for diskriminering
Nytt kulepunkt : Barnehagelærer må ha styringsrett på egen ubundet
planleggingstid .
NYTT KULEPUNKT:
Fri leik har en egenverdi og må anerkjennes som en viktig del av barns
utvikling og få større plass som aktivitet

Intensjon tiltres, men med
teksten: Reformer i
skoleverket må fullfinansieres
av Staten
Tiltres
Oversendes tariffpol.
Tiltres

Ta ut siste leddsetning («kjøtt på flesk»)

Tiltres ikke

Skolefritidsordninga skal legge til rette for fri leik, kultur- og
fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og
interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn.
Ansatte i skole barnehage SFO skal få tilbud om relevant
utdanning
SFO skal ikke være en utvidelse av skoledagen

Tiltres ikke

Er ivaretatt i et kulepunkt
lengre ned
Tiltres

18

SL forening Tr.h

19

SL Trøndelag

20

SL Rogaland

21

SL Vestland
gr.skole

22

SL Trøndelag

23

SL Trøndelag

24

SL Finnmark

25

SL Finnmark

26

SL Finnmark

27

SL Rogaland

28

SL Rogaland

29

SL Viken

30

SL Rogaland

96
Linje 102
97
Linje 102
101
Linje 106
101
Linje 106

Det innføres en minstenorm for å sikre tid til samarbeid også for
miljøarbeidere, fagarbeidere og assistenter
Stryk assistenter

Ordet samarbeid tilføyes
teksten som står i dag
Avvises

SFO/AKS skal være gratis

Tiltes

Tilføyelse på linje 101 (etter: Det innføres makspris i
Sfo/Aks): Barn fra lavinntektsfamilier får gratis plass i 1. og 2.
klasse og redusert betaling i 3. og 4. klasse.

114
Linje 117118 og 186
og 187
118
Linje 122 og
123
122, ny linje
Ny linje 124
126
Linje 130
138, ny linje
Linje 143 og
144
141 og 142
Linje 147 og
148
143
Linje 149
146
Linje 154

Enhver skole skal ha en rektor med pedagogisk utdannelse og
undervisningserfaring.

Støttes ikke, ivaretas av
forslaget fra Rogaland om
gratis SFO/AKS
Tiltres, tas inn også for vgs

Ny linje 151

Tillegg: Beregning av klassestørrelse skal ikke skje ved å
bruke gjennomsnitt.

Avvises

Undervisningen skal gis av kvalifiserte faglærere fra 1. trinn.

Avvises

All elevrettet aktivitet med lærer er undervisning

Avvises

Spesialundervisning skal styrkes og gjøres av personell med
spesialkompetanse

Skal være oppnådd – tas ut

Tiltredes, men siste ord
endres til spesialpedagogisk
kompetanse
Avvises

Kan vi tydeliggjøre dette bedre?

Avvises

De praktiske og estetiske fagene får en høyere status og prioritet
i norsk grunnskole, gjennom lik leseplikt for alle fag, også på
ungdomstrinnet.
Karakterer i valgfag avvikles. (nåværende 151 skyves ned)

Oversendes tariffpolitisk
utvalg
Avvises, er ivaretatt

31

SL Trøndelag

32

SL Rogaland

33

SL Innlandet

34

SL Vestland
gr.skole
SL Trøndelag

35
36
37

SL Nordland

SL Nordland

38

SL Rogaland

39

SL Rogaland

40

SL Trøndelag

Ny linje 159
152
Linje 160
154
Linje 163
159
Linje 168 og
169
165
Linje 178
169
Linje 183
171
Linje 185

174
Linje 191194

183 og 184
Linje 201 og
202
197
215
197
Linje 220

Nytt kulepunkt: Sosiallærerordning skal være obligatorisk på
barne- og mellomtrinnet.
- og skal regnes som undervisning.
Arealnormen i klasserom viser seg nå i praksis - Viser i all
tydelighet nå med smitte og arbeidsforhold for lærere/det å
jobbe med pedagogisk arbeid i klasserom dette blir trangt og lar
seg ikke gjennomføre med 1 meters avstand. (Linje 159).

Er i varetatt, barnetrinnet er
betegnelsen fra 1.-7. trinn
Tiltres. Oversendes også
tariffpolitisk utvalg
Avvises, er ivaretatt i
programmet

1. klasse må få mer leke-og aktivitetstid

Tiltres

Tillegg: …..Store elevgrupper opplever opplæringen som lite
relevant, lite motiverende og lite meningsfull

Tiltres ikke

Tilføy offentlig autorisasjon etter relevant fagbrev. Slik at
setningen blir:

Tiltres

«Yrkesfaglærere skal ha yrkesfagserfaring og relevant
fagbrev/offentlig autorisasjon.»
Ny ordlyd
Klasse- og gruppestørrelse på studieforberedende
utdanningsprogram skal ikke overstige 20 elever. På
yrkesforberedende utdanningsprogram skal klasse- og
gruppestørrelsen ikke overstige 15 elever.

Tiltres

Skal være oppnådd – tas ut

Tiltres ikke

Vg2 videregående opplæring

Linja er foreslått strøket

Tillegg til kulepunktet:…Retten til læreplass skal lovfestes.

Tiltres med teksten: Alle
kvalifiserte yrkesfagelever må
sikres læreplass.

41

SL Rogaland

42

SL Rogaland

43

SL klubb
OsloMet

44

SL Rogaland

249
Linje 295296

45

SL Trøndelag

46

SL Nordland

249
Linje 295296
261
Linje 330

47

SL Nordland

261
Linje 330

48

SL Forening Tr.h

272
Linje 342

209
Linje 228
Ny linje 220
Linje 161 og
245
229 nytt
kulepunkt
Linje 277 og
278

tilstrekkelig relevant utstyr

Tiltres ikke

Kontaktlæreressurs skal økes på alle trinn. (nåværende 220
skyves ned)

Tiltres, må også gjelde for
grunnskolen

Det foreslåes derfor at følgende kulepunkter tas inn på s. 14.
Voksne lærer på ulike arenaer og for ulike formål. Gode vilkår for
livslang læring kan være viktig for å motvirke større økonomiske
og sosiale forskjeller, og hindre utestenging av store grupper fra
arbeidslivet. Skolenes landsforbund vil derfor jobbe for at: • …
realkompetanse anerkjennes i utdanningsinstitusjonene. • … de
som vurderer realkompetanse har formelle
utdanningsmuligheter.
Dette er vel oppfylt? Tas ut?

Tiltres, men andre kulepunkt
blir: …de som vurderer
realkompetanse må gis et
formelt utdanningstilbud

Punktet «Det innføres studiepoeng for fagskolen» strykes
Endring i ordlyd:
Derfor må de ansatte ha pedagogisk og metodisk handlefrihet.
Læreren skal ikke pålegges arbeidsoppgaver som stjeler tid og
fokus fra hovedoppgaven som er opplæring.
Tilføyes: markert med fet/kursiv
Derfor må de ansatte ha pedagogisk og metodisk handlefrihet.
Læreren skal ikke pålegges arbeidsoppgaver som stjeler tid og
fokus fra hovedoppgaven som er opplæring og undervisning
Læreren skal ha metodefrihet i opplæringa

Teksten i det opprinnelige
utkastet omformet slik at vi
ivaretar utfordringer i
fagskolen
Se 44
Avvises. Er ivaretatt i dag

Avvises. Er ivaretatt i dag

Tiltres

49

SL Viken

276
Linje 346

50

SL Viken

51

SL forening Tr.h

52

SL Nordland

277a nytt
forslag
Ny linje 348
295
Linje 366
335
Linje 420431

53

SL Trøndelag

54

SL Nordland

55

SL Viken

335
Linje 405
348
Linje 419
350
Linje 433

De praktiske og estetiske fagene får en høyere status og prioritet
i norsk grunnskole, gjennom lik leseplikt for alle fag, også på
ungdomstrinnet.
Reduksjon av leseplikten også for ungdomstrinnet

? ses i sammenheng med
forslag 29 (oversendt tariff..)

Det skal legges opp til jevnlig praksis for studenter i lærer – og
barnehagelærerutdanningene.
Ny ordlyd i kulepunkter:
…arbeider Skolenes landsforbund for at opplæringen skal:
•
Bidra til å bevisstgjøre om miljøspørsmål og bruken av
jordas ressurser.
•
Bidra til kritisk bevissthet og refleksjon om fordeling av
goder og byrder, lokalt og globalt.
•
Gi kunnskap om fagbevegelsens historie og den
betydningen bevegelsen har hatt og har for utviklingen av
demokrati og velferdsstat i dag må bli mer vektlagt i
opplæringen.
•
Sørge for at elever i ungdomsskolen og videregående
skole i større grad tilegner seg kunnskap om hvordan,
trepartssamarbeidet, lover og avtaleverk regulerer arbeidslivet.
•
Bidra til kritisk bevissthet i forhold til konsekvensene av
opprustning, krig og rasisme.
tillegg linje 335; …bidrar positivt til en demokratisk
verdensutvikling, i samsvar med FNs bærekraftmål, arbeider…
Kulepunktet «Det åpnes ikke for frihandel i
utdanningstjenester.» flyttes til Tariffpolitisk program 2021-2025
Dette er en av årsakene til at Skolenes Landsforbund jobber for
flere yrkesgrupper I skolen

Tiltres

Oversendes tariffpolitisk
utvalg

Språkvask, tiltres

Tiltres
Punktet ble strøket i
forbindelse med forslag 52
UPU tiltrer intensjonene i
forslaget ved å endre
begrunnelsen for at vi trenger
flere yrkesgrupper.

56

SL Rogaland

57

SL Vestland
gr.skole
SL Nordland

58

355
Linje 439
355
Linje 439
355
Linje 439
Nytt punkt
Linje 172173
Nytt punkt

rett tittel er helsesykepleier

Tiltres

Endre ord fra «helsesøster» til helsesykepleier

Tiltres

helsesøster byttes ut med helsesykepleier

Tiltres

Elever sikres retten til å utforske praktiske fag og yrker fra
barnetrinnet og gjennom u. skolen.

Tiltres, ses i sammenheng
med forslag 20

Alle elever må få en lovfestet rett til å fullføre videregående
opplæring. Samtidig må kvalifiserte elever søkere få lovfestet
rett til lærekontrakt.
SL må ta tydelig standpunkt mot innføring av flere karakterer og
eksamener i u. skolen.
Fremmedspråk 2 gjøres til valgfritt programfag på et utvalg av
studieforberedende program. Elevene må få anledning til å velge
et annet programfag.

Gode visjoner, men kan vi
pålegge bedrifter dette?
Forslaget avvises, men vi ser
fram til en god debatt under
landsmøtet
Avvises. Ivaretas i dagens
program
Avvises

59

SL Vestfold
Telemark

60

SL Vestfold
Telemark

61

Nytt punkt

62

SL Vestfold
Telemark
SL Vestfold
Telemark

63

SL Vestfold
Telemark

Nytt punkt
Linje 152153, 235-236

64

SL Innlandet

Nytt punkt?

65

SL Nordland

Flytting
mellom
program

Nytt punkt

Minioritetsspråklige elever, uten erfaring med opplæring i engelsk, må
sikres et godt opplæringstilbud.

I forhold til yrkesfag: På eksempel transportfag har de opplæring i
førerkortklasse B, dette bør legges inn på alle retninger i yrkesfag –
være en del av læreplanen på yrkesfag – på vg2. Eksempel teoretisk på
vg1 og praktisk på vg2.
Linje 28 fra Skolenes landsforbund hører ikke til tariffpolitisk program
og bør flyttes til utdanningspolitisk program.

tiltres, men uten den
midterste delen. Alle
minoritetsspråklige elever må
sikres et godt
opplæringstilbud.
Avvises

Avvises. Forslag 02 ivaretar
dette

66
67

Forening
Vesterålen
Lofoten
SL Innlandet

Nytt forslag
Linje 238240
Nytt punkt
Linje 242

68

SL, forening Tr.h

69

SL Trøndelag

Linje 176177, 253-254
og linje 425427

70

SL Stavanger

Oversendt
fra
tariffpol.utv

71

SL Finnmark

Oversendt
fra
tariffpol.utv.

72

Minoritetsspråklige elever skal sikres norskopplæring tilsvarende
kompetansenivå grunnskole 10. klasse i løpet av det 13.årige løpet.
Dette gjennom enkeltvedtak og modulundervisning i norsk
Sliter økonomisk på yrkesfag, kommer stadig forslag om å kutte ned på
praktisk undervisning – må gjøres noe med finansiering på yrkesfag.
Forskjell på økonomi i viken og innlandet. Finansiering av de
yrkesfaglige studieretningene må styrkes, knytte opp mot de nye
læreplanene? Økonomien må henge sammen med de nye
læreplanene. Finansiering på yrkesfag må i større grad knyttes opp
mot læreplanen. Og behov for tolærer pga sikkerhet.
Kutt omgrepet AKS (aktivitetsskole) i heile det utdanningspolitiske
dokumentet.
Læreplanen for grunnskolen og videregående skole endres, slik at alle
elever gjennom en nytt arbeidslivsfag skal kjenne til plikter og
rettigheter i arbeidslivet, trepartssamarbeidet og den norske
modellen. Historisk kunnskap om hvordan arbeiderklassen har
kjempet fram velferdssamfunnet, arbeiderkunst og arbeiderlitteratur
hører naturlig inn.
(Skolenes landsforbund skal arbeide for at andre ansatte med
elevrettede oppgaver skal få rett til økt planleggings- og veiledningstid
lagt inn i sine stillinger gjennom sentrale avtalebestemmelser.)
Skolenes Landsforbund forening Stavanger ønsker også at forskriftene
til opplæringsloven forandres slik at det også er mulig å ansette andre
yrkesgrupper med universitets-/høyskoleutdanning (MT) som lærere
for elever med særskilte behov. De skal selvsagt også ha lønn og
arbeidsvilkår som andre lærere.
Elevtallet for kontaktlærer må bør ikke overstige 12 elever i
grunnskoler og 15 på videregående skoler

Tiltres.
Intensjonene i forslaget tiltres
og knyttes til et eksisterende
punkt.

Avvises
Deles opp. Første del inn
under grunnskole og
videregående.
Siste del tas inn
Tiltres ikke.
Intensjonene i forslaget er i
varetatt i det som står om
andre ansatte i skolen.

Tiltredes ikke. UPU innstiller
heller på at
kontaktlærerressursen skal
økes på alle trinn

Nytt område om voksenopplæring, satt inn linje 303-326 (Forslaget vedtatt av landsstyret i Skolenes landsforbund, oversendt som forslag til LO Kongressen)
VOKSENOPPLÆRING
Voksenopplæring er både nøkkelen til å sikre god integrering og en nødvendighet for å sikre livslang læring, uansett hvor deltakeren kommer fra.
Voksenopplæring må inneholde effektive løsninger som sikrer at de voksne elevene får kompetansen de trenger for å kunne være lenge i arbeidslivet. Dette
innebærer at voksenopplæringen må tilby både kortere kurs og formelle utdanninger, med alternative veier for å nå disse.
Mange av deltakerne i voksenopplæring har ikke fullført grunnskole og/eller videregående skole i sitt hjemland. De trenger dette for å kunne delta i
arbeidslivet og for å bli godt integrert i samfunnet. Lærerne i voksenopplæring må ha formell kompetanse til å undervise voksne elever.
I dag bor mange i Norge i flere år før de får mulighet til å arbeide. LO ønsker å gi innvandrere arbeidstillatelse allerede på mottakene, slik at alle som bor i
Norge har mulighet til både å bidra til samfunnet og å leve verdige liv.
Skolenes landsforbund vil
•
Ha tett kontakt mellom arbeidslivet og voksenopplæring. Arbeidslivet må være åpne for å lære opp deltakere i norsk arbeidslivskultur, i tillegg til
selve faget.
•
At det stilles krav om voksenpedagogikk og kompetanse i norsk som andrespråk for lærere som underviser i aktuelle fag.
•
Sikre arbeidsmuligheter for innvandrere som verken vil nå høye språkkrav eller oppnå formell kompetanse.
•
Arbeide for at også voksne elever skal få rett til å ha en kontaktlærer.

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 01

Org.ledd: SL-Viken

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: ________13. nov_____

Fra linje nr.: _____

Fra linje nr.: _16a__

X

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag:
Utdanning skal lønne seg. Like lang relevant utdanning
og like mange studiepoeng skal gi lik lønn.
Begrunnelse:
I et av innspillene fra SL til forhandlingsutvalget i LO
kommune, i kravet fra SL som ble levert 11. juni og før
rapporten fra PSU kom, har SL påpekt at det særlig er
adjunkter med tilleggsutdanning, lærere med fem års
utdanning som ikke har master, men som har like lang
utdanning som lektorer og like mange studiepoeng (300
studiepoeng) som kommer dårligst ut i dagens
lønnssystem.
SL mener lønna burde være den samme og at de to
lønnsstigene på sikt bør slås sammen.
Fra Fri fagbevegelse 3. september 2020
UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Tiltres
Tiltres ikke
X

Oversendes tariffpol.utv

Tiltres med endringer:

Arbeidsavtale for Kundens navn  Dato: ________13. nov_____

2

Sak 6 – 02

SL Trøndelag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr: 16-18

Poststed, Postnummer

Linje 15

Kun ett forslag pr dokument.
Forslag: Uklar formulering. Forslag: Utdanning er en menneskerett. Skolenes
landsforbund ønsker et utdanningssystem som fremmer demokratisk og rettferdig
fordeling av kunnskap kompetanse, nasjonalt og internasjonalt.
Begrunnelse: Tydeliggjøre hva vi står for.

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

X

Sak 6 – 03

Firmanavn

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr.: _26____

Poststed, Postnummer

Linje 24/25

Kun ett forslag pr dokument.
Forslag:Tillegg:…til utvikling av klima- og miljøbevissthet, i samsvar med FNs
bærekraftmål …
Begrunnelse: Internasjonal bevissthet om bærekraftsmålene FN har utarbeidet er
svært viktig slik at den enkelte, organisasjoner, bedrifter, nasjoner….. på alle nivå, kan
ta valg som fremmer en utvikling som sikrer en levelig framtid.

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

x

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 04

Org.ledd: Vestfold og Telemark fylkeslag

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: __28.10.20_______________ Fra linje nr.: __28

Nytt forslag
Fra linje nr.: ___

Linje 59___

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Privatisering byttes ut med kommersialisering
Begrunnelse: Dette er i tråd med Sak 10 for «Andre
saker» godkjent på forrige landsmøte. Et enstemmig
landsstyre av 21.10.20 sendte også til LO-kongressen
forslag fra SL om å bruke dette begrepet (debatthefte til
LO-kongressen 2021 s.5 linje 151).
Samtidig bekrefter vi at våre medlemmer som arbeider
ved ideelle skoler og barnehager er inne i «varmen».

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres

x

Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Sak 6 – 05

SL Trøndelag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Linje 31

Poststed, Postnummer

Kun ett forslag pr dokument.
Forslag: Tillegg: …hvor teori og praksis er nært knytta sammen, og praktiske ferdigheter
likestilles med teoretiske.
Begrunnelse:Praktisk dugleik og praktiske fag har hatt ein tendens til å verta lågare
skatta enn det teoretiske. Det er difor etter vårt syn naudsynt å poengtera likestilling
mellom teori og praksis i det utdanningspolitiske programmet til SL.

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

x

Sak 6 – 06

SL Trøndelag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr.: __114___

Poststed, Postnummer

Linje 41 og 118 og 187

Kun ett forslag pr dokument.
Forslag: Enhver skole skal ha en rektor med pedagogisk utdannelse og
undervisningserfaring.
Begrunnelse: Her fastslår me berre at det er heilt naudsynt at ein skuleleiar har
undervisningserfaring dersom vedkomande skal ha ansvar for opplæring og danning
og lærarane sin arbeidskvardag.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

x

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 07

Org.ledd: SL-Viken

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: ________13. nov_____

Fra linje nr.: _46___

X

Nytt forslag
Fra linje nr.: ___

Linje 48_

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag:
Skolen skal bidra til sosial utjevning, og grunnlaget for
dette ligger i at fellesskolen gir alle lik rett til utdanning,

og lik rett til å trives, uansett hvor i landet man

bor, uavhengig av økonomisk bakgrunn, kjønn, livssyn
og nasjonalitet.
Begrunnelse:
Retten til å bli respektert, være trygg og ha det godt på
skolen bør stå nedfelt i utdanningspolitisk program.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer: Utheva tekst tiltres tatt inn

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 08

Org.ledd: SL Finnmark

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: 10.11.2020

Fra linje nr.: _

Fra linje nr.: 53

x

Linje 54

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: SL

skal jobbe for nasjonal
økonomisk styrking av skolen for å øke
læringsutbyttet til alle elevene i skolen.

Begrunnelse: Vi ser at skolen i dag ikke gir det samme
utdanningstilbudet til elevene på grunn av dårlig
økonomi spesielt i små kommuner. Dette rammer både
faglig svake elever og elever som er faglig sterke. Se til
Finland.

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer: Intensjonen ved den utheva delen av teksten tiltres gjennom et
teksttillegg i linje 54

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 09

Org.ledd: Oslo fylkeslag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: _________________

Fra linje nr.: _____

Fra linje nr.: Linje
269___

57

Kun ett forslag pr dokument.
Forslag:
Et likeverdig samisk opplæringstilbud
Samiske elever har rett på et likeverdig opplæringstilbud på sitt eget språk,
men tiltakene som er satt i verk for å sikre det er for svake og fungerer ikke
godt nok.
Skolenes landsforbund vil arbeide for at:
•
Kommunene plikter å tilby samiskspråklig barnehagetilbud etter en
sterk språkmodell til alle samiske barn hvor foreldrene ønsker det.
•

Retten til samiske læremidler lovfestes

•
Elever som følger læreplanen i samisk som andrespråk skal få tilbud
om opplæringen gjennom sterke språkopplæringsmodeller.
•
Det opprettes en fungerende tilsynsordning som sikrer kvaliteten i
opplæringa.
•
Skoleeier plikter å informere foreldre om retten til opplæring i og på
samisk ved innmelding.
•

Skoleeiers plikt til å sikre kvalitet ved fjernundervisning reguleres.

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

256-

Begrunnelse:
I arbeidsprogrammet til fylkeslaget som ble vedtatt på årsmøtet heter det:
«vi vil også ta initiativ til at samiske spørsmål blir satt høyere på dagsorden i
forbundet. Det er fortsatt ingen selvfølge at samiske elever har et likeverdig
opplæringstilbud på sitt eget språk. Kampen for samiske rettigheter bør
derfor få større plass i forbundets utdanningspolitikk».
Opplæringa av samiske elever er en prinsipielt viktig sak der Norge har klare
forpliktelser, bl.a. o henhold til ILO-konvensjon nr. 169 om urfolks
rettigheter. Vi vet at samisk opplæring har betydelige mangler, men temaet
er ingen integrert del av forbundets vedtatte politikk. SL kom riktignok med
gode utspill i høringa om den nye opplæringsloven, etter offentliggjøringen
av Riksrevisjonens rapport og i forbindelse med striden om
samiskopplæringa i Oslo-skolen.

I Utdanningspolitisk Program er samisk opplæring imidlertid ikke nevnt
engang. Det er på hør tid at dette rettes opp, men det er ikke tilstrekkelig.
Skal SL være en troverdig støttespiller for samiske foreldre og organisasjoner
som er nødt til å kjempe for retten til å beholde og utvikle sitt opprinnelige
språk, så må vi også ta organisatoriske grep for å samle kompetanse om
samiske spørsmål og utvikle politikken vår.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres

X

Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

Arbeidsavtale for Kundens navn  Dato: _________________

2

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 10

Org.ledd: Skolenes landsforbund Nordland

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: 24.09.2020

Fra linje nr.:

Fra linje nr.: 60
Linje 62

x

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Ny tilføyelse:
Det må innvilges øremerkede midler til innkjøp av nye
læreverk, læremidler og utstyr i tråd med fagfornyelsen
til både kommuner og fylkeskommuner.
Begrunnelse: Når vi er pålagt å jobbe etter ny læreplan,
må vi også få tilgang til læremidler som støtter
opplæringsmålene.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer: Intensjon tiltres, men med teksten: Reformer i skoleverket må
fullfinansieres av Staten

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram
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Arbeidsavtale for Kundens navn  Dato: 24.09.2020

2

Sak 6 – 11

Forening Trondheim

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr:_64/65

Poststed, Postnummer

Linje 65___

Kun ett forslag pr dokument.
Barnehagen skal fremme fri leik, demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.
Begrunnelse: Premiss for kva som er viktig, kva SL er oppteken av

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

X

Sak 6 –12

Firmanavn

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr.: __69___

Poststed, Postnummer

Kun ett forslag pr dokument.
Forslag: Nytt kulepunkt : Barnehagelærer må ha styringsrett på egen ubundet
planleggingstid .
Begrunnelse: Tendensen er at barnehagelærere ikke styrer egen ubundet tid, slik at de
må gjøre planleggingsarbeid og annet innenfor den tida de er på jobb i barnehagen. I
praksis blir det til at mange gjør dette arbeidet på fritida i stedet, blant annet fordi det
ikke finnes egnede plasser å utføre slikt arbeid på i barnehagen (støy, manglende
skjerming, utilfredsstillende «kontorplass»…)

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:
Forslaget oversendes tariffpolitisk utvalg

Sak 6 – 13

Forening Trondheim

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr:__

Poststed, Postnummer

Linje 81-82__

Kun ett forslag pr dokument. NYTT KULEPUNKT:
Fri leik har en egenverdi og må anerkjennes som en viktig del av barns utvikling og få
større plass som aktivitet
Begrunnelse:
Verdien av fri leik blir ofte neglisjert og misforstått, noko som fører til at ein prioriterer
meir styrte aktivitetar i barnehagen. Leik kan verka som ein meiningslaus aktivitet sett
utanfrå, men er ein viktig motor for utvikling hos barnet , viktig å ta vare på fordi barnet
gjer verfulle erfatingar gjennom den frie leiken. Leik må prioriterast foran formell læring
i barnehagen.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

X

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 14

Org.ledd: Rogaland fylkeslag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: _________________

Fra linje nr.: _86__

Fra linje nr.: ___

Linje 90__

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Ta ut siste leddsetning («kjøtt på flesk»)

Begrunnelse:

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Sak 6 – 15

SL forening Trondheim

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr:_88_

Poststed, Postnummer

_ Linje 92_

Forslag: Skolefritidsordninga skal legge til rette for fri leik, kultur- og fritidsaktiviteter
med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna
omsorg og tilsyn.
Begrunnelse: Vektlegga FRI leik. Kutta omgrepet AKS som er villeiande i høve til kva ein
skal

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

X

Sak 6 – 16

Forening Trondheim

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr:____

Linje 90 Linje 94

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Ansatte i skole barnehage SFO skal få tilbud om
relevant utdanning
Begrunnelse:. Sikre opplæring hvis det trengs i
forbindelse med oppgaver som krever spesiell
kompetanse, kurs av ulik lengde.
UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

X

Er ivaretatt i et kulepunkt lengre ned

Sak 6 – 17

SL forening Trondheim

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr:____

Poststed, Postnummer

Linje 94/95

Kun ett forslag pr dokument. Nytt kulepunkt
SFO skal ikke være en utvidelse av skoledagen
Begrunnelse: Unngå skolsk tankegang i SFO. Dette skal være et fritidstilbud. Legge
vekt på fri leik

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

X

Sak 6 – 18

SL forening Trondheim

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Linje 102

Poststed, Postnummer

Kun ett forslag pr dokument.
Det innføres en minstenorm for å sikre tid til samarbeid også for miljøarbeidere,
fagarbeidere og assistenter
Begrunnelse: Samarbeid gir eit betre signal om kva som skal føregå i SFO, ønskjer å
avgrensa styrte aktivitetsopplegg i SFO og med det mindre behov for for- og
etterarbeid – men i staden behov for samarbeid.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer: Ordet samarbeid tilføyes teksten som står i dag

Sak 6 – 19

SL Trøndelag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr.: __97

Poststed, Postnummer

Linje 102___

Kun ett forslag pr dokument.
Forslag: Stryk assistenter
Begrunnelse: Assistent er eit misvisande stillingsomgrep. Det vert brukt om dei som er i
stillingar utan krav til fagutdanning, men i praksis utfører dei arbeidet sitt på svært
sjølvstendig vis – dei assisterer ingen (!) Sjølv om ein finn omgrepet under
stillingskodar i HT kap.4, bør SL som fagforeining heller nytta omgrepet miljøarbeidar
og jobba for at miljøarbeidar vert nytta i som stillingsnemning i HF.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

X

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 20

Org.ledd: Rogaland fylkeslag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: _________________

Fra linje nr.: _101_

Fra linje nr.: ___

Linje 106__

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: SFO/AKS skal være gratis

Begrunnelse:

•

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)

Tiltres

X

Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram
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Utdanningspolitikk

Sak 6 – 21

Org.ledd: SL Vestland grunnskole

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: 12.11.20

Fra linje nr.: 101
Linje 106

x

Nytt forslag
Fra linje nr.: ___

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag:
Tilføyelse på linje 101 (etter: Det innføres makspris i Sfo/Aks): Barn fra
lavinntektsfamilier får gratis plass i 1. og 2. klasse og redusert betaling i
3. og 4. klasse.

Begrunnelse:

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
SFO/AKS

X

Støttes ikke, ivaretas av forslaget fra Rogaland om gratis

Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Sak 6 – 22

SL Trøndelag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr.: 40_

Poststed, Postnummer

Linje 117-118 og 186 og
187____

Kun ett forslag pr dokument.
Forslag: Tillegg: Skoleledere skal ha pedagogisk utdanning og undervisningserfaring…
Begrunnelse: Her fastslår me berre at det er heilt naudsynt at ein skuleleiar har
undervisningserfaring dersom vedkomande skal ha ansvar for opplæring og danning
og lærarane sin arbeidskvardag.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

X

Må også gjelde for VGS

Sak 6 – 23

SL Trøndelag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr.: _118

Poststed, Postnummer

Linje 122 og 123____

Kun ett forslag pr dokument.
Forslag: Tillegg: Beregning av klassestørrelse skal ikke skje ved å bruke gjennomsnitt.
Begrunnelse: Viktig at det helt reelt er maks 15 elever i klassene 1. – 4. og maks 20
elever på 5.- 10.trinn hvis bestemmelsen skal ha noe for seg.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

X

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 24

Org.ledd: SL Finnmark

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: 10.11.2020

Fra linje nr.: _

Fra linje nr.: 122 Ny

x

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Undervisningen skal gis av kvalifiserte
faglærere fra 1. trinn.
Begrunnelse: All undervisning må gjøres av kvalifiserte
lærere i alle fag på alle trinn.
UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

linje 124

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 25

Org.ledd: SL Finnmark

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: 10.11.2020

Fra linje nr.: _126
Linje 130

x

Nytt forslag
Fra linje nr.: ___

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: All elevrettet aktivitet med lærer er
undervisning
Begrunnelse: Vi ser at lærere stadig blir presset i forhold
til sine arbeidsoppgaver og lønn. SL Finnmark er redd
for at en definisjon på hva undervisning er vil gjøre at
skoleeier vil bruke dette som et argument for å gi en
annen lønn til lærere når de ikke har undervisning, og at
dette medfører at den ansatte kan bli skyldig
undervisningstid.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram
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Tiltres med endringer:

Arbeidsavtale for Kundens navn  Dato: 10.11.2020

2

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 26

Org.ledd: SL Finnmark

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: 10.11.2020

Fra linje nr.: _

Fra linje nr.: 138
143 og 144

x

Linje

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Spesialundervisning skal styrkes og gjøres av
personell med spesialkompetanse
Begrunnelse: Ord som bør må bort. Lik rett til utdanning
gjennom god organisering.
UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer: Tiltredes, men siste ord endres til spesialpedagogisk kompetanse

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 27

Org.ledd: Rogaland fylkeslag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: ________________

Fra linje nr.: 141/142

Fra linje nr.: ___

Linje 147 og 148_____

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Skal være oppnådd – tas ut

Begrunnelse:

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 28

Org.ledd: Rogaland fylkeslag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: _________________

Fra linje nr.: _143_

Fra linje nr.: ___

Linje 149___

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Kan vi tydeliggjøre dette bedre?

Begrunnelse:

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 29

Org.ledd: SL-Viken

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: ________13. nov_____

Fra linje nr.: _146_

x

Nytt forslag
Fra linje nr.: ___

Linje 154 ___

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag:
De praktiske og estetiske fagene får en høyere status og
prioritet i norsk grunnskole, gjennom lik leseplikt for
alle fag, også på ungdomstrinnet.
Begrunnelse:
Dette gir de praktiske og estetiske fagene lik tid til
planlegging gjennom skoleuka. Lik leseplikt på
ungdomstrinnet vil være med på å likestille alle fag.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Oversendes tariffpolitisk utvalg

Arbeidsavtale for Kundens navn  Dato: ________13. nov_____

2

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 30

Org.ledd: Rogaland fylkeslag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: _________________

Fra linje nr.: _____

Fra linje nr.: 151
159__

Ny linje

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Karakterer i valgfag avvikles. (nåværende 151
skyves ned)

Begrunnelse:

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

er ivaretatt

Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram
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Sak 6 – 31

SL Trøndelag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr.: 152

Poststed, Postnummer

Linje 160___

Kun ett forslag pr dokument.
Forslag: Nytt kulepunkt: Sosiallærerordning skal være obligatorisk på barne- og
mellomtrinnet.
Begrunnelse: Er ikke obligatorisk nå, selv om behovet er stort.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

X

Er i varetatt, barnetrinnet er betegnelsen fra 1.-7. trinn

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 32

Org.ledd: Rogaland fylkeslag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: _________________

Fra linje nr.: _154_

Fra linje nr.: ___

Linje 163___

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: - og skal regnes som undervisning.

Begrunnelse:

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres

X

Tiltres ikke
Tiltres med endringer:
Oversendes også tariffpolitisk utvalg

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram
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Utdanningspolitikk

Sak 6 – 33

Org.ledd: SL Innlandet

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato:
____13.11.2020_____________

Fra linje nr.: 159

Fra linje nr.: ___

_ Linje 168 og 169____

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Arealnormen i klasserom viser seg nå i praksis Viser i all tydelighet nå med smitte og arbeidsforhold
for lærere/det å jobbe med pedagogisk arbeid i
klasserom dette blir trangt og lar seg ikke gjennomføre
med 1 meters avstand. (Linje 159).
Begrunnelse: fysiske arbeidsforhold

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

er ivaretatt

Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 34

Org.ledd: SL Vestland grunnskole

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: 12.11.20

Fra linje nr.: 165
Linje 178

x

Nytt forslag
Fra linje nr.: ___

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag:
1. klasse må få mer leke-og aktivitetstid

Begrunnelse:

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres

X

Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Sak 6 – 35

SL Trøndelag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr.: _169

Poststed, Postnummer

Linje 183____

Kun ett forslag pr dokument.
Forslag: Tillegg: …..Store elevgrupper opplever opplæringen som lite relevant, lite
motiverende og lite meningsfull.
Begrunnelse: Viktig å påpeke dette med lite meningsfull undervisning fordi det leder til
viktig refleksjon rundt hva som skaper mening …og det må en finne ut i dialog med de
unge.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

X

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 36

Org.ledd: Skolenes landsforbund Nordland

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: 24.09.2020

Fra linje nr.: 171
Linje 185

x

Nytt forslag
Fra linje nr.: ___

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Tilføy offentlig autorisasjon etter relevant
fagbrev. Slik at setningen blir:
«Yrkesfaglærere skal ha yrkesfagserfaring og relevant
fagbrev/offentlig autorisasjon.»
Begrunnelse: En del av yrkesfagene ender ikke med
fagbrev, men med offentlig autorisasjon.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres

X

Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 37

Org.ledd: Skolenes landsforbund Nordland

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: 24.09.2020

Fra linje nr.: 174
Linje 191-194

x

Nytt forslag
Fra linje nr.:

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Ny ordlyd
Klasse- og gruppestørrelse på studieforberedende
utdanningsprogram skal ikke overstige 20 elever. På
yrkesforberedende utdanningsprogram skal klasse- og
gruppestørrelsen ikke overstige 15 elever.
Begrunnelse: For å gi elevene større mulighet til å lykkes
med gjennomføring av opplæringsløpet, og for å
oppklare kulepunktet.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres

X

Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram
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Utdanningspolitikk

Sak 6 – 38

Org.ledd: Rogaland fylkeslag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: _________________

Fra linje nr.: 183/184___

Fra linje nr.: ___

Linje 201 og 202__

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Skal være oppnådd – tas ut

Begrunnelse:

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 39

Org.ledd: Rogaland fylkeslag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: _________________

Fra linje nr.197: __

Fra linje nr.: ___

215___

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Vg2 videregående opplæring

Begrunnelse:

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

Upu har valgt å stryke hele linja

Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Sak 6 – 40

SL Trøndelag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr.: _197

Poststed, Postnummer

_ Linje 220___

Kun ett forslag pr dokument.
Forslag: Tillegg til kulepunktet:…Retten til læreplass skal lovfestes.
Begrunnelse: Sikra at dei som startar på ei fagutdanning får fullført.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer: Tiltres med teksten: Alle yrkesfagelever må sikres læreplass.

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 41

Org.ledd: Rogaland fylkeslag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: _________________

Fra linje nr.: 209__

Fra linje nr.: ___

_ Linje 228__

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: tilstrekkelig relevant utstyr

Begrunnelse:

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 42

Org.ledd: Rogaland fylkeslag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: _________________

Fra linje nr.: _____

Fra linje nr.: ny linje 220___
Linje 161 og 245

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Kontaktlæreressurs skal økes på alle trinn.
(nåværende 220 skyves ned)

Begrunnelse:

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres

X

Må også gjelde for kontaktlærere i grunnskolen

Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 43

Org.ledd: Klubb OsloMet (Oslo/Viken)

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: _________________

Fra linje nr.: _____

Fra linje nr.: _
Linje 277 og 278

229

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag:
Det foreslås derfor at følgende kulepunkter tas inn på s.
14.
Voksne lærer på ulike arenaer og for ulike formål. Gode
vilkår for livslang læring kan være viktig for å motvirke
større økonomiske og sosiale forskjeller, og hindre
utestenging av store grupper fra arbeidslivet.
Skolenes landsforbund vil derfor jobbe for at:
• … realkompetanse anerkjennes i
utdanningsinstitusjonene.
• … de som vurderer realkompetanse har formelle
utdanningsmuligheter.

Begrunnelse:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Under «Voksnes læring og høyere utdanning» (s.14) står
det:
- Voksne lærer på ulike arenaer og for ulike formål. Gode
vilkår for livslang læring kan være viktige for å motivere
større økonomiske og sosiale forskjeller, og hindre
utestenging av store grupper fra arbeidslivet.
Ikke bare er store grupper i fare for å bli utestengt fra
arbeidslivet, de er også utestengt fra å formalisere sin
kompetanse på universitet og høgskole.
I Medl. St.14 står det:
«En gjennomgang foretatt av Nordisk institutt for studier av
innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) viser stor variasjon i
hvordan realkompetansevurdering praktiseres både når det
gjelder fritak, og når det gjelder opptak. Det er forskjeller i måten
realkompetansevurdering gjennomføres på, hvor mye den brukes,
og hva slags kompetanse de som vurderer har, innenfor hvert
område (s.63).»
Vurdering og anerkjennelse av realkompetanse, kompetanse
opparbeidet gjennom et arbeidsliv, er tilfeldig i dagens system og
er en hindring for videre studier og formalisering av
realkompetanse. Følgelig er det også en barriere mot livslang
læring.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer: Tiltres, men andre kulepunkt blir: …de som vurderer
realkompetanse må gis et formelt utdanningstilbud

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 44

Org.ledd: Rogaland fylkeslag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: _________________

Fra linje nr.: _249_

Fra linje nr.: ___

Linje 295-296___

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Dette er vel oppfylt? Tas ut?

Begrunnelse:

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

Teksten i det opprinnelige utkastet er

nå omformet slik at vi ivaretar utfordringer i fagskolen
Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Sak 6 – 45

SL Trøndelag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr.: 249_

Poststed, Postnummer

Linje 295-296____

Kun ett forslag pr dokument.
Forslag: Punktet «Det innføres studiepoeng for fagskolen» strykes
Begrunnelse: Det er allerede innført.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

X

teksten i det opprinnelige utkastet er nå omformet slik at vi ivaretar
utfordringer i fagskolen

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 46

Org.ledd: Skolenes landsforbund Nordland

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: 24.09.2020

Fra linje nr.: 261
Linje 330

x

Nytt forslag
Fra linje nr.: ___

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Tilføyes: markert med fet/kursiv
Derfor må de ansatte ha pedagogisk og metodisk
handlefrihet. Læreren skal ikke pålegges arbeidsoppgaver
som stjeler tid og fokus fra hovedoppgaven som er
opplæring og undervisning.
Begrunnelse: Det er ikke sammenheng mellom alle de
andre arbeidsoppgavene lærerne blir tildelt og metodisk
handlefrihet.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 47

Org.ledd: Skolenes landsforbund Nordland

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: 24.09.2020

Fra linje nr.: 261
Linje 330

x

Nytt forslag
Fra linje nr.: ___

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag:
Endring i ordlyd:
Derfor må de ansatte ha pedagogisk og metodisk
handlefrihet. Læreren skal ikke pålegges arbeidsoppgaver
som stjeler tid og fokus fra hovedoppgaven som er
opplæring.
Begrunnelse: Det er ikke sammenheng mellom alle de
andre arbeidsoppgavene lærerne blir tildelt og metodisk
handlefrihet.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Sak 6 – 48

SL Forening Trondheim

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr:272__

Poststed, Postnummer

Linje 342__

Kun ett forslag pr dokument.
Læreren skal ha metodefrihet i opplæringa
Begrunnelse: Språklig forenkling, unngå begrepet «myndighet»

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

X

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 49

Org.ledd: SL-Viken

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: ________13. nov_____

Fra linje nr.: _276

x

Nytt forslag
Fra linje nr.: ___

_ Linje 346___

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag:
De praktiske og estetiske fagene får en høyere status og
prioritet i norsk grunnskole, gjennom lik leseplikt for
alle fag, også på ungdomstrinnet.
Begrunnelse:
Dette gir de praktiske og estetiske fagene lik tid til
planlegging gjennom skoleuka. Lik leseplikt på
ungdomstrinnet vil være med på å likestille alle fag.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Oversendes tariffpolitisk utvalg

Arbeidsavtale for Kundens navn  Dato: ________13. nov_____

2

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 50

Org.ledd: SL-Viken

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: ________13. nov_____

Fra linje nr.: _____

Fra linje nr.:277a
Ny linje 348__

X

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag:
Reduksjon av leseplikten også for ungdomstrinnet
Begrunnelse:
Skoleforskning viser at det er læreren som utgjør den
store forskjellen når det gjelder læring. Pedagogisk og
metodisk handlefrihet krever økt tid til planlegging.
Skolenes landsforbund vil arbeide målrettet for at de
ansatte får handlefrihet til å gjøre undervisningen mer
praktisk variert og relevant. Dette er et av virkemidlene
som vil øke lærerens handlefrihet gjennom mer tid til
planlegging.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

_

Oversendes tariffpolitisk utvalg

Arbeidsavtale for Kundens navn  Dato: ________13. nov_____

2

Sak 6 – 51

SL forening Trondheim

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr:295_

Poststed, Postnummer

_ Linje 366__

Kun ett forslag pr dokument.
Forslag: Det skal legges opp til jevnlig praksis for studenter i lærer – og
barnehagelærerutdanningene.
Begrunnelse: Språklig forbetring, og endring av tittel (ikkje lenger førskolelærar, men
barnehagelærar)

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

X

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 52

Org.ledd: Skolenes landsforbund Nordland

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: 24.09.2020

Fra linje nr.: 335
Linje 420-431

x

Nytt forslag
Fra linje nr.: ___

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Ny ordlyd i kulepunkter:
…arbeider Skolenes landsforbund for at opplæringen
skal:
• Bidra til å bevisstgjøre om miljøspørsmål og bruken
av jordas ressurser.
• Bidra til kritisk bevissthet og refleksjon om fordeling
av goder og byrder, lokalt og globalt.
• Gi kunnskap om fagbevegelsens historie og den
betydningen bevegelsen har hatt og har for
utviklingen av demokrati og velferdsstat i dag må
bli mer vektlagt i opplæringen.
• Sørge for at elever i ungdomsskolen og
videregående skole i større grad tilegner seg
kunnskap om hvordan, trepartssamarbeidet, lover
og avtaleverk regulerer arbeidslivet.

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

• Bidra til kritisk bevissthet i forhold til
konsekvensene av opprustning, krig og rasisme.
Begrunnelse: Vi mener dette må peke på hva vi ønsker
inn i læreplanene.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres

X

Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

Arbeidsavtale for Kundens navn  Dato: 24.09.2020

2

Sak 6 – 53

SL Trøndelag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr.: _____

Linje 405

Kun ett forslag pr dokument.
Forslag: tillegg linje 335; …bidrar positivt til en demokratisk verdensutvikling, i samsvar
med FNs bærekraftmål, arbeider…
Begrunnelse: Medvit kring berekraftmåla til FN i det store og i det små er heilt
naudsynt for å få verda på ein betre kurs.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

X

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 54

Org.ledd: Skolenes landsforbund Nordland

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: 24.09.2020

Fra linje nr.: 348
Linje 419

x

Nytt forslag
Fra linje nr.:

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Kulepunktet «Det åpnes ikke for frihandel i
utdanningstjenester.» flyttes til Tariffpolitisk program
2021-2025
Begrunnelse: Vi mener det hører hjemme under
Medbestemmelse og demokrati i arbeidslivet

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 55

Org.ledd: SL-Viken

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: ________13. nov_____

Fra linje nr.: _350_

x

Nytt forslag
Fra linje nr.: ___

Linje 433___

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag:
Dette er en av årsakene til at Skolenes Landsforbund
jobber for flere yrkesgrupper I skolen
Begrunnelse:
Er ikke bare på grunn av mobbing Skolenes
Landsforbund ønsker flere yrkesgrupper inn i skolen.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer: UPU tiltrer intensjonene i forslaget ved å endre begrunnelsen for
at vi trenger flere yrkesgrupper.

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 56

Org.ledd: Rogaland fylkeslag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: _________________

Fra linje nr.: 355__

Fra linje nr.: ___

_ Linje 439__

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: rett tittel er helsesykepleier

Begrunnelse:

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres

X

Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 57

Org.ledd: SL Vestlan grunnskoleforening

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: 12.11.20

Fra linje nr.: 355
Linje 439

x

Nytt forslag
Fra linje nr.: 355

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Endre ord fra «helsesøster» til helsesykepleier

Begrunnelse: Helsesøster brukes ikke lenger som tittel.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres

X

Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 58

Org.ledd: Skolenes landsforbund Nordland

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: 24.09.2020

Fra linje nr.: 355
Linje 439

x

Nytt forslag
Fra linje nr.:

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: helsesøster byttes ut med helsesykepleier
Begrunnelse: Dette er den korrekte tittelen som skal
brukes.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 59

Org.ledd: Styre SL Vestfold Telemark

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: ____30 sept__2020_____

Fra linje nr.: _____

Fra linje nr.: __
172-173

Linje

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag:
Elever sikres retten til å utforske praktiske fag og yrker fra barnetrinnet og gjennom u.
skolen.

Begrunnelse:
Omvalg og/eller frafall får store konsekvenser for elever på videregående skole. Elever på barnetrinnet og gjennom u.
skolen bør i større grad enn nå få mulighet til å utforske mulige fag og yrkesveier slik at omvalg og/eller frafall unngås
i størst mulig grad.
Enkelte elevgrupper trenger større variasjon i skolehverdagen enn de opplever i dag. Det er viktig for motivasjon, og
behovet for forskjellige måter å lære på.
Mange elever på ungdomskolen i dag opplever en fysisk monoton skolehverdag. En mer aktiv, undrene, levende og
praktisk undervisning vil gi elevene et pustehull som vil sette positive spor i resten av elevens skolegang.

Upus/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres

X

ses i sammenheng med forslag 20

Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Andre saker

Sak 10 – 00
Sak 6 - 60

Org.ledd: Styret, SL Vestfold og Telemark

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: 30. september 2020

Fra linje nr.: ____

Fra linje nr.: ___

x

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Alle elever må få en lovfestet rett til å fullføre
videregående opplæring. Samtidig må kvalifiserte
elever søkere få lovfestet rett til lærekontrakt.
Begrunnelse:

Flere yrkesfagelever opplever utfordringer med å fullføre videregående
opplæring på normert tid. Vi må ta til orde for at elever med ulike
utfordringer må sikres en mulighet til å fullføre skoleløpet sitt uten tidspress i
et hensiktsmessig tempo.
Ved oppstart i det yrkesfaglige utdanningsløpet, må elevene være sikret en
lærlingplass ved fullført VG2 for å kunne fullføre utdannelsen sin. Uten dette
mister de mulighet til deltagelse i arbeidslivet.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

Gode visjoner, men kan vi pålegge bedrifter dette?

Forslaget avvises, men vi ser fram til en god debatt under landsmøtet
Tiltres med endringer:

Sak 10. Andre saker

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 61

Org.ledd: Styret SL Vestfold - Telemark

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: _____30.9. 20____________ Fra linje nr.: _____

Nytt forslag
Fra linje nr.: ___

x

Kun ett forslag pr dokument. 1 e

Forslag: SL må ta tydelig standpunkt mot innføring av
flere karakterer og eksamener i u. skolen.

Begrunnelse: Karakterer er ikke nødvendigvis
læringsfremmende. Skolen må stimuleres til å utvikle og
innføre gode vurderingsformer uten bruk av karakter.
Skolemyndighetenes forsøk på å innføre eksamen i
kroppsøving på u. trinnet må avvises. Karakterer fører
til rangering og sammenligning og ikke til læring.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

Ivaretas i dagens program

Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 62

Org.ledd: Styret i Vestfold Telemark

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: _____30.9.2020____________ Fra linje nr.: _____

Nytt forslag
Fra linje nr.: ___

x

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag:
Fremmedspråk 2 gjøres til valgfritt programfag på et utvalg av
studieforberedende program. Elevene må få anledning til å velge et
annet programfag.

Begrunnelse:
Flere utdanningsprogram har en krevende fagsammensetning, og elever opplever
ofte det andre fremmedspråket som en ekstra belastning på siden av den faglige
tyngden i programmet. Dette resulterer i manglende motivasjon for arbeid med
andre fremmedspråk, med påfølgende høy strykprosent. Det vil styrke
motivasjonen, og øke muligheten for eleven til å bestå og gjennomføre
utdanningen dersom de får velge programfag ut fra interesse og eventuelt faglig
«slektskap» med tyngden i programområdet.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 63

Org.ledd: Vestfold Telemark avd. av SL

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: ___30.9.2020______________ Fra linje nr.: _____

Nytt forslag

x

Fra linje nr.: ___ Linje 152-153,
235-236

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag:
Minioritetsspråklige elever, uten erfaring med opplæring
i engelsk, må sikres et godt opplæringstilbud.
Begrunnelse:
Mange minioritetsspråklige elever sliter med å nå læreplanens mål i
engelsk. Mange kommer til Norge uten tidligere opplæring i engelsk i
grunnutdanningen i hjemlandet. Variasjonen i engelskkompetanse i en og
samme klasse kan derfor bli så stor at faglæreren ikke har kapasitet til å gi
elevene tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Med ressurser til å styrke
disse elevenes opplæringstilbud, vil muligheten for å gjennomføre og
bestå opplæringen øke, og de fremmedspråklige elevene vil stå sterkere
når opplæringsplasser tildeles.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Tiltres med endringer: tiltres, men uten den midterste delen. Alle minoritetsspråklige
elever må sikres et godt opplæringstilbud.

Arbeidsavtale for Kundens navn  Dato: ___30.9.2020______________

2

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 64

Org.ledd: SL Innlandet

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato:
____13.11.2020_____________

Fra linje nr.: _____

Fra linje nr.: ___

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag:I forhold til yrkesfag: På eksempel transportfag har
de opplæring i førerkortklasse B, dette bør legges inn på
alle retninger i yrkesfag – være en del av læreplanen på
yrkesfag – på vg2. Eksempel teoretisk på vg1 og praktisk
på vg2.
Begrunnelse: Fordi de med yrkesfag skal ut i lære, og er
avhengig av førerkort på arbeidsplassen.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Tariffpolitikk

Sak 5 – 00
Sak 6 - 65

Org.ledd: SL Nordland

Innsendt dato

Endringsforslag

Dato: _24.09.20_________

Fra linje nr.: _____

28

Nytt forslag
Fra linje nr.: ___

28

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Linje 28 fra Skolenes landsforbund hører ikke til
tariffpolitisk program og bør flyttes til utdanningspolitisk
program.
Begrunnelse:
Det å ha tydelige profil om privatisering hører til vårt utdanningspolitiske
program og ikke under stillingsvern i tariffpolitisk program

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

Ivaretas av forlag 6-02

Tiltres med følgende endringer:

Sak 5. Tariffpolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 66

Org.ledd:
Foreningen Vesterålen og Lofoten

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: __23.09.2020___

Fra linje nr.: _____

Linje 238-240

x

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Minoritetsspråklige elever skal sikres
norskopplæring tilsvarende kompetansenivå grunnskole
10. klasse i løpet av det 13.årige løpet. Dette gjennom
enkeltvedtak og modulundervisning i norsk
Begrunnelse: I dag er minoritetsspråklige elever som
starter sent i sitt grunnskoleløp en utsatt gruppe for
frafall eller ikke gjennomført grunnskole/videregående
skole, grunnet sin manglende norskkompetanse.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres

X

Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Utdanningspolitikk

Sak 6 – 67

Org.ledd: SL Innlandet

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato:
_______13.11.2020__________

Fra linje nr.: _____

Fra linje nr.: ___
242

Linje

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag: Sliter økonomisk på yrkesfag, kommer stadig
forslag om å kutte ned på praktisk undervisning – må
gjøres noe med finansiering på yrkesfag. Forskjell på
økonomi i viken og innlandet. Finansiering av de
yrkesfaglige studieretningene må styrkes, knytte opp mot
de nye læreplanene? Økonomien må henge sammen
med de nye læreplanene. Finansiering på yrkesfag må i
større grad knyttes opp mot læreplanen. Og behov for
tolærer pga sikkerhet.
Begrunnelse:

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer: Intensjonene i forslaget tiltres og knyttes til et eksisterende
punkt.

Sak 6. Utdanningspolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Sak 6 – 00
68

Org.ledd: Forening Trondheim

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato: _________________

Fra linje nr.: _____

Fra linje nr: 90_

Kun ett forslag pr dokument.

Forslag:
Kutt omgrepet AKS (aktivitetsskole) i heile det
utdanningspolitiske dokumentet.
Begrunnelse: Unngå nyliberale uttrykk. Uheldig føring
med AKS, om skole/opplæring på fritida. Skolsk
tankegang inn i SFO er noe vi ikke vil ha. Bygger på
humancapital, nytte,… et menneskesyn vi ikke vil støtte
opp om.

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke
Tiltres med endringer:

Sak 6 – 69

SL Trøndelag

Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr.: _

Poststed, Postnummer

Linje 176-177, 253-254 og
linje 425-427__

Forslag: Tilleggsforslag
Læreplanen for grunnskolen og videregående skole endres, slik at alle elever gjennom en
nytt arbeidslivsfag skal kjenne til plikter og rettigheter i arbeidslivet, trepartssamarbeidet og
den norske modellen. Historisk kunnskap om hvordan arbeiderklassen har kjempet fram
velferdssamfunnet, arbeiderkunst og arbeiderlitteratur hører naturlig inn.
Begrunnelse:
Skal fagbevegelsen vinne den tidløse ideologiske og samfunnspolitiske kampen om
organiseringen av framtidens arbeidsliv, må dagens elever få innsikt i og kunnskap om fagog arbeiderbevegelsen og om rettigheter og plikter i arbeidslivet.
Elever lærer i dag lite om fagbevegelsen og sine plikter og rettigheter i arbeidslivet. I
læreplanen for samfunnsfag for ungdomsskolen er det fastslått at elevene skal kjenne sine
rettigheter som forbrukere, men ingenting om at de skal kjenne sine rettigheter som
arbeidere. De lærer altså hva de skal gjøre hvis de kjøper en ødelagt vare i butikken, men
ikke hva de skal gjøre hvis noe er feil på jobben. Resultatet er at mange unge er sårbare for
å bli utnyttet av kyniske arbeidsgivere. Fagbevegelsen må ta grep for å sørge for at alle
elever lærer om sine plikter og rettigheter og vet hvor viktig det er å organisere seg for å
sikre gode lønns- og arbeidsforhold.
I tillegg må man sørge for at fagbevegelsen reiser på faste skolebesøk til alle grunnskoler og
videregående skoler. Ingen er bedre til å lære elever om arbeidsrettigheter og –plikter enn
fagbevegelsen selv. NHO er allerede til stede i skolen, gjennom elevbedrifter og
gründerkurs i Ungt Entreprenørskap. Da kan ikke fagbevegelsen ta sjansen på å stå på
sidelinja.

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

Tiltres med endringer: Deles opp. Første del inn under grunnskole og videregående.
Siste del tas inn under «Holdninger og miljø»

Forslag 6-70
Forslag til Landsmøtet i SL 2021

Rev. 23.10.2020

Til
Prinsipp og handlingsprogram – tariffpolitisk program - kap. Arbeidstid avsnitt 15 s. 8
Tillegg til avsnitt 15
(Skolenes landsforbund skal arbeide for at andre ansatte med elevrettede oppgaver skal få rett til økt planleggings- og
veiledningstid lagt inn i sine stillinger gjennom sentrale avtalebestemmelser.)

Skolenes Landsforbund forening Stavanger ønsker også at forskriftene til opplæringsloven forandres
slik at det også er mulig å ansette andre yrkesgrupper med universitets-/høyskoleutdanning (MT)
som lærere for elever med særskilte behov. De skal selvsagt også ha lønn og arbeidsvilkår som andre
lærere.
Begrunnelse: Andre yrkesgrupper blir i stadig større grad tilsatt rundt om på skolene. Dette gjør
skolen bedre. Mange tilpassa avdelinger og vanlige skoler har for få spesial pedagoger tilsatt og
vernepleiere, barnevernspedagoger m.m. gjør et betydelig pedagogisk arbeid. Disse yrkesgruppene
får gjerne stillingskoden ”miljøterapeut” (MT).
Mange av dem gjennomfører daglig den praktiske undervisningen. De trenger også tid til for og
etterarbeid og faglig oppdatering i sine fag. Eksempler viser at en miljøterapeut kan undervise opptil
32 timer/uke, mens en pedagog kanskje har 19,5 timer/uke med elev. Miljøterapeuter får alt for liten
tid til å forberede seg og det går til slutt ut over de elevene som disse har.
Slik loven er i dag, har ikke disse lov til å undervise. Bare de med lærerutdanning kan ansettes i
undervisningsstilling. Alle elever har krav på undervisning. Elevene på disse tilpassa avdelingene og
andre elever med IOP på vanlige skoler, blir altså undervist av yrkesgrupper som ikke har lov til å
undervise. En vernepleier, for eksempel, kan ha akkurat den kompetansen som kreves.
Disse yrkesgruppene er altså de helt riktige for denne type elever. Dermed følger det logisk at de
også må kunne ansettes som lærere for disse elevene. Dette medfører ikke at de skal inn i vanlige
klasserom og drive med undervisning i ordinære skolefag. De skal bare godkjennes for elver som har
behov for deres kompetanse.
For SL Stavanger Irene Gundersen

INNSTILLING FRA UPU/LANDSSTYRET
Tiltres ikke.
Intensjonene i forslaget er i varetatt i det som står om andre ansatte i skolen.

Forslag til landsmøtet i SL 2021
Andre saker
A)
MT er organisert i flere forbund i LO : I det vesentlig i SL, Fagforbundet og FO. Etter vår erfaring er
det ulike oppfatninger om strategien og målet for denne yrkesgruppen. Samarbeidsklimaet er også
vanskelig da en sannsynligvis er redd for å miste medlemmer.
SL Stavanger og omegn ber om at forbundet tar kontakt med de nevnte forbund for å meisle ut en
felles strategi. Målet er å endre SFS 2213 slik at MT kan få trygge og gode ansettelsesforhold i skolen
og blir regnet som lærere på visse vilkår.
B)
SL ber om hjelp av organisasjonskomiteen i LO for å avklare hvor disse miljøterapeutene (MT) blir
anbefalt å være organisert.

Begrunnelse: SL Stavanger og omegn har hatt en lokal særavtale for MT med Stavanger kommune.
Da kommunen slo seg sammen med 2 andre kommuner, benyttet de anledningen til å si opp
særavtalen.
SL Stavanger og omegn ville reforhandle den lokale særavtalen og ville gjøre plattformen så brei som
mulig og invitere andre i LO familien med i denne prosessen.
Først inviterte vi LO kommune, de ville ikke være med og bare” videresendte” oss til
Fagforbundet/FO. Da ble vi forbløffet over at ikke de ville involvere seg.
Så invitert vi FO og Fagforbundet til å være med oss på dette etter at vi tidligere var blitt kritisert for
å ha gått alenegang i saken.
Samarbeidet hadde en trang fødsel og lite energi ble lagt ned. Vi hadde laget et lite studieopplegg for
å komme med nye dristige innspill til kommunen som skulle gjøre organiseringen bedre for alle
parter. Vi fikk ingen tilbakemelding på studieopplegget. Møtene var preget av en vente og se holding
på hva vi kunne få til. Ikke noe reelt samarbeid. Dette er selvfølgelig personavhengig. Vi følte at
redselen til å miste medlemmer lå under. Det at vi sammen skulle finne en god plattform til beste for
MT og skolen var vist ikke så viktig?
Det er klart at vi er i et grenseland der kommunene ansetter MT og behandler dem veldig ulikt. Det
er kommunene selv som har brutt loven eller er på grensen til å gjøre det. De tolker og har visst
definisjonsmakt i saken??
For SL Stavanger og omegn
Irene Gundersen

Sak 5 – 00
Sak 6 – 71

Org.ledd: SL Finnmark
Innsendt dato

Endringsforslag

Nytt forslag

Dato

Fra linje nr.: _____

Poststed, Postnummer

x

Tariffpolitikk

Kun ett forslag pr dokument.
Forslag: Elevtallet for kontaktlærer må bør ikke overstige 12 elever i grunnskoler og
15 på videregående skoler

Begrunnelse: Det er stort ansvar å ha mange kontaktelever og kontaktlærere makter
ikke alltid å følge opp elevene samt skole-hjem samarbeid

UPUs/Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.)
Tiltres
Tiltres ikke

X

UPU mener kontaktlærerressursen skal økes, og det er tatt inn i
programmet.

Tiltres med følgende endringer:

Sak 5. Tariffpolitikk – prinsipp og handlingsprogram

1

Forslag 6-72
Nytt område om voksenopplæring, satt inn linje 303-326 (Forslaget vedtatt av landsstyret i Skolenes
landsforbund, oversendt som forslag til LO Kongressen)
VOKSENOPPLÆRING
Voksenopplæring er både nøkkelen til å sikre god integrering og en nødvendighet for å sikre livslang
læring, uansett hvor deltakeren kommer fra. Voksenopplæring må inneholde effektive løsninger som
sikrer at de voksne elevene får kompetansen de trenger for å kunne være lenge i arbeidslivet. Dette
innebærer at voksenopplæringen må tilby både kortere kurs og formelle utdanninger, med
alternative veier for å nå disse.
Mange av deltakerne i voksenopplæring har ikke fullført grunnskole og/eller videregående skole i sitt
hjemland. De trenger dette for å kunne delta i arbeidslivet og for å bli godt integrert i samfunnet.
Lærerne i voksenopplæring må ha formell kompetanse til å undervise voksne elever.
I dag bor mange i Norge i flere år før de får mulighet til å arbeide. LO ønsker å gi innvandrere
arbeidstillatelse allerede på mottakene, slik at alle som bor i Norge har mulighet til både å bidra til
samfunnet og å leve verdige liv.
Skolenes landsforbund vil
•
Ha tett kontakt mellom arbeidslivet og voksenopplæring. Arbeidslivet må være åpne for å
lære opp deltakere i norsk arbeidslivskultur, i tillegg til selve faget.
•
At det stilles krav om voksenpedagogikk og kompetanse i norsk som andrespråk for
lærere som underviser i aktuelle fag.
•
Sikre arbeidsmuligheter for innvandrere som verken vil nå høye språkkrav eller oppnå
formell kompetanse.
•
Arbeide for at også voksne elever skal få rett til å ha en kontaktlærer.

