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SAK 10 UTTALELSER OG ANDRE SAKER 

 

   

./.  Vedlagt er innsendte forslag i kategorien «Andre saker» 

  Det er kommet inn 20 forslag – to av forslagene ble først sendt ut 03.11.21. 
  Forslagene ligger bakerst i forslagsheftet. 

  2. nestleder, Bodil Gullseth, innleder til saken. 

  Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin, innleder om 
  forslag 10-19-21.  

   

 

 



10-01-21 Oslo Tiltres, Org utvalget får i oppdrag å ta forslag fra Oslo om same-politisk utvalg inn i 
vedtektene 

10-02-21 fra Troms, oppfølging av landsdeler, tiltres med endringer. Fylkeslagene fordeles mellom 
alle de de sentrale tillitsvalgte. Fylkeslaget og den utpekte sentrale tillitsvalgte skal ha jevnlig dialog 
med mål om: Jevnlige samtaler og rådslag om drifting av fylkeslaget, og sikre en åpen kanal til 
forbundsstyret for å få realisert at "Grasrota setter dagsorden" som en drivkraft i Skolenes 
landsforbund arbeid 

10-03-21 fra Viken, ny logo, ny logo tiltres ikke, men det skal fortsatt arbeide med heimesida 

10-04-21 fra Viken, nytt medlemssystem, tiltres, da det allerede arbeides med dette 

10-05-21 fra Trøndelag, tiltres ikke, vi har retningslinjer som ivaretar dette  

10-09-21 fra … bemanningsnorm, er ivaretatt i programmene våre, tiltres ikke 

10-10-21 fra Nordland, dialog med FO om miljøterapautene, tiltres ikke. Vi er enige i intensjonen, 
men vil arbeide med andre samarbeidsfora 

10-11-21 fra Nordland. Frikjøp på 20 % til fylkeslagene. Tiltres ikke.  

10-12-21 fra forening Vesterålen og Lofoten: avvises, er tatt inn i utdanningspolitisk program 

10-13-21 Vestland grunnskoleforening. Endring av navn. Tiltrer intensjonen. Landsmøtet gir nytt 
landsstyre i oppdrag å utrede nytt navn og logo. 

10-14-21: Agder tiltres ikke. er behandla i vedtektene 

10-15-21: Stavanger, tiltres ikke 

10-16-21: Vestfold og Telemark: avviser lovfesting, resten av forslaget er ivaretatt i upus 
programutkast 

10-17-21: Rogaland, uten innstilling 

10-18-21: Fra Vestfold og Telemark, bank og forsikringer, tiltres ikke. er ivaretatt 

10-19-21: Fra Vestfold og Telemark, frikjøp, tiltres  

10-06Trøndelag frikjøp, tiltres ikke, vise til forslag fra vestfold og telemark 

10-07Trøndelag, språk, tiltrer intensjonen i forslaget 

10-08Trøndelag, universitetsskoler, tiltres  
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Sak 10. Andre saker 1 

 

Org.ledd: Oslo fylkeslag 
 

 

Innsendt dato Endringsforslag   Nytt forslag 

Dato: _____________ Fra linje nr.: ____ Fra linje nr.: ___ 

 

 Kun ett forslag pr dokument.  

Forslag: 

Forslag om opprettelse av et samepolitisk utvalg. 

Landsmøtet oppretter et samepolitisk utvalg 

Begrunnelse: 

Selv om SL har begrensede ressurser er det viktig at vi samler 
kompetanse, bygger opp et større nettverk i de samiske miljøene 
og jobber kontinuerlig med å utvikle politikken vår. 

Et samepolitisk utvelg kan bidra til at samiske spørsmål får den 
prioritering de fortjener. Det vil være en god hjelp til 
forbundsstyret og bør også være tilgjengelig for lavere 
organisasjonsledd i hele landet.  

 

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.) 

Tiltres     Org utvalget får i oppdrag å ta forslag fra Oslo om same-politisk utvalg 
inn i vedtektene 

Tiltres ikke  

Tiltres med endringer: 

X 

Sak 10 – 01 
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Sak 10. Andre saker 1 

 

Org.ledd: Troms Fylkeslag 
 

 

Innsendt dato Endringsforslag   Nytt forslag 

Dato: __05 11 20___________ Fra linje nr.: ____ Fra linje nr.: ___ 

 

 Kun ett forslag pr dokument.  

Forslag: Hvordan lage ett SL i hele Norge? Vi har i realiteten hatt fire forbundssekretærer, 

det ønsker vi å opprettholde. Disse bør ha ansvar for hver sin region – Øst, vest, midt, nord og ha 
et nært samarbeid med fylkesstyrene i sin region. 

 

Begrunnelse: 

 

 

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.) 

Tiltres   

Tiltres ikke  

Tiltres med endringer: Fylkeslagene fordeles mellom alle de de sentrale tillitsvalgte. 
Fylkeslaget og den utpekte sentrale tillitsvalgte skal ha jevnlig dialog med mål om: 
Jevnlige samtaler og rådslag om drifting av fylkeslaget, og sikre en åpen kanal til 
forbundsstyret for å få realisert at "Grasrota setter dagsorden" som en drivkraft i 
Skolenes landsforbund arbeid 

 

 

Sak 10 – 02  
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Sak 10. Andre saker 1 

 

Org.ledd: SL Viken 
 

 

Innsendt dato Endringsforslag   Nytt forslag 

Dato: 13.11.20 Fra linje nr.: ____ Fra linje nr.: ___ 

 

 Kun ett forslag pr dokument.  

Forslag: Utarbeide ny logo (se logoskisse i vedlegg) og hjemmeside. 
Mediestrategiutvalget får mandat til å utarbeide et forslag, inkl innhente 
pristilbud, og fremlegge for landsstyret for vedtak. 

Begrunnelse: SL må fremstå som noe som er en del av noe større (LO), og at 
vi er oppdaterte og følger med i tiden. Logen bør være tidsriktig eller klassisk, og 
ikke utdatert. Logoen må være lesbar og fungere på mange plattformer, inkludert 
på trykk. I tillegg er dynamikk (bevegelse/animasjon) viktig i dagens krav til logoer. 
Øyet vårt krever litt blikkfang for at leseren skal aktiviseres. Tanken bak 
logoskissen er at den er satt sammen av flere elementer som kan brukes hver for 
seg og/eller sammen (på små digitale flater, som feks mobil, erstattes ofte 
fullverdig logo med logosymbolet osv). Skissen er laget av tillitsvalgt i SL, Frøydis 
Solberg, som gjerne utvikler den videre (inkl få med et samiske navnet). Logoen er 
basert på eksisterende logo, men bare i enn rundere form og med en 
modernisering av fargebruken. 
 
I kombinasjon med ny tidsriktig logo er det også behov for en ny hjemmeside. 
Designmessig bør vi utvikle en mer moderne hjemmeside, hvor innhold, design og 
bildebruk forsterker budskapet vårt og hva SL står for. Siden bør ikke kun 
informere, men også «selge» SL. Det er også viktig at siden er funksjonell og 
brukervennlig. Det skal være lett å navigere og finne frem på siden til ønsket 
informasjon, uten å måtte bruke søkefeltet. Hovedessensen med siden må 
drøftes/utvikles, og innhold og designet tilpasses deretter.  

 

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.) 

 

Sak 10 – 03  

x  



Arbeidsavtale for Kundens navn  Dato: 13.11.20 2 
 

Tiltres   

Tiltres ikke   det skal fortsatt arbeides med å utvikle 
heimesida 

Tiltres med endringer: 

 

X 



Symbol: S-form, 

Tekstlogo: farge

Tekstlogo: S/H

Logo + symbol: farge

Logo + symbol: S/H

C: 27 M:100 Y:68 K.29
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Sak 10. Andre saker 1 

 

Org.ledd: SL Viken 
 

 

Innsendt dato Endringsforslag   Nytt forslag 

Dato: 13.11.20 Fra linje nr.: ____ Fra linje nr.: ___ 

 

 Kun ett forslag pr dokument.  

Forslag: Nytt medlemssystem 

Begrunnelse: Det er behov for et nytt medlemssystem, som for medlemmene 
er mer enn kun registrering personlig informasjon, og som i større grad lar seg 
bruk som et verktøy for tillitsvalgte. 
 

 

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.) 

Tiltres   

Tiltres ikke   det arbeides allerede med dette 

Tiltres med endringer: 

 

 

Sak 10 – 04  

X 

x  
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Sak 10. Andre saker 1 

 

Org.ledd: Trøndelag fylkeslag 
 

 

Innsendt dato Endringsforslag   Nytt forslag 

Dato: _____________ Fra linje nr.: ____ Fra linje nr.: ___ 

 

 Kun ett forslag pr dokument.  

1) Forslag: SL Trøndelag fylkeslag  vil at det skal utarbeidast etiske retningsliner 
for medlemmar og tillitsvalde i SL. 

 

 

Begrunnelse: 

 

 

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.) 

Tiltres   

Tiltres ikke  

Tiltres med endringer: 

 

 

 

 

 

Sak 10 – 05  

 

  



Arbeidsavtale for Kundens navn  Dato: _____________ 2 
 

 

Org.ledd: Trøndelag fylkeslag 
 

 

Innsendt dato Endringsforslag   Nytt forslag 

Dato: _____________ Fra linje nr.: ____ Fra linje nr.: ___ 

 

 Kun ett forslag pr dokument.  

1) Forslag: SL Trøndelag går inn for at det vert avsett ressursar til 
frikjøp av fylkesleiarar i fylke der SL har meir enn 800 
medlemmar. 

 

 

Begrunnelse: 

 

 

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.) 

Tiltres   

Tiltres ikke  

Tiltres med endringer: 

 

 

 

Sak 10 – 06  

X 

  



Arbeidsavtale for Kundens navn  Dato: _____________ 3 
 

 

 

 

Org.ledd: Trøndelag fylkeslag 
 

 

Innsendt dato Endringsforslag   Nytt forslag 

Dato: _____________ Fra linje nr.: ____ Fra linje nr.: ___ 

 

 Kun ett forslag pr dokument.  

1) Forslag: SL Trøndelag vil at Skolenes landsforbund på alle nivå 
skal visa høg medvet om kva språk og uttrykk me nyttar, særleg i 
sentrale dokument som utdanningspolitisk- og tariffpolitisk 
program. Nyliberalt tankegods påverkar ord og omgrep. Dette 
har innverknad på måten me oppfattar samfunnet vårt på. Til 
dømes er det skilnad på AKS (aktivitetsskole) og SFO 
(skulefritidsordning) der det første vektlegg det skolske i tilbod 
etter skuletid medan det andre forheld seg til at det er ungane 
si fritid det er snakk om. Begge omgrepa handlar om same 
tilbod.  

 

 

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.) 

Tiltres   

Tiltres ikke  

 

Sak 10 – 07  

X 

  



Arbeidsavtale for Kundens navn  Dato: _____________ 4 
 

Tiltres med endringer: 

 

 

Org.ledd: Trøndelag fylkeslag 
 

 

Innsendt dato Endringsforslag   Nytt forslag 

Dato: _____________ Fra linje nr.: ____ Fra linje nr.: ___ 

 

 Kun ett forslag pr dokument.  

1) Forslag: SL meiner fenomenet universitetsskole i for liten grad har blitt 
diskutert og demokratisk forankra. Det er uklart kva ordninga eigentleg 
handlar om, kva positive verknader ho har for skulane og kva kostnadar ho 
har. Etter vårt syn trugar universitetsskoleordninga fellesskolen fordi det 
løftar fram einskilde  skular slik at det kan oppstå uheldige rangeringar av 
skulane der dei som ikkje er universitetsskular blir annanrangs.  

 

 

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.) 

Tiltres   

Tiltres ikke  

Tiltres med endringer: 

 

 

X 

Sak 10 – 08  
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Sak 10. Andre saker 1 

 

Org.ledd: Styret, SL Vestfold og Telemark 
 

 

Innsendt dato Endringsforslag   Nytt forslag 

Dato: 30. september 2020 Fra linje nr.: ____ Fra linje nr.: ___ 

 

 Kun ett forslag pr dokument.  

Forslag: Bemanningsnorm, gruppestørrelse på yrkesfag  

Begrunnelse:  
Flere yrkesfagsretninger får store utfordringer når gruppestørrelsen blir 
presset oppover. God oversikt i verksteder og i andre praktiske pedagogiske 
situasjoner er en forutsetting for en trygg og sikker læringssituasjon. HMS 
blir nedtonet og elevenes læringsutbytte betydelig redusert. 

Gruppestørrelse har i tidligere alltid vært på 15 elever i yrkesfagklasser, men 
nå er det enkelte steder helt opp til 20 elever i klassen. Bemanningen er ikke 
økt tilsvarende. Elevenes læringsutbytte blir ikke hensyntatt og lærernes 
arbeidssituasjon blir derav betydelig mer krevende.  

I VG2 er det også av økonomiske grunner bestemt at to klasser yrkesfaglig 
slås sammen i fellesfag. Dvs at det da er opptil 32 yrkesfaglige elever i 
samme klasse, også i fag som elevene allerede har store utfordringer med. 
Fylkene har en målsetting om økt gjennomføring og best mulig 
læringsutbytte. Da er det å ha opp til 32 elever i fellesfag svært lite 
hensiktsmessig.  

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.) 

Tiltres   

Tiltres ikke   er ivaretatt i programmet 

 

Sak 10 – 09  

X 

x  



Arbeidsavtale for Kundens navn  Dato: 30. september 2020 2 
 

Tiltres med endringer: 
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Sak 10. Andre saker 1 

 

Org.ledd: Skolenes landsforbund Nordland 
 

 

Innsendt dato Endringsforslag   Nytt forslag 

Dato: 24.09.2020 Fra linje nr.: ____ Fra linje nr.: ___ 

 

 Kun ett forslag pr dokument.  

Forslag: Skolenes landsforbund må gå i dialog/samarbeid 
med FO for å sikre miljøterapeuten sin rolle og 
arbeidsoppgave i skolen.  

 

Begrunnelse: Vi synes det er viktig med denne 
yrkesgruppen i skolen, men ser at det er store forskjeller 
på arbeidsoppgaver fra skole til skole. Mange har en 
arbeidsdag med samme arbeidsoppgaver som 
assistenter. De som ikke får brukt kompetansen sin, 
ender ofte med å ikke bli værende i skolen.  

 

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.) 

Tiltres   

Tiltres ikke   Vi er enige i intensjonen, men vil arbeide med andre samarbeidsfora 

Tiltres med endringer: 

 

 

Sak 10 – 10  

X 

x  
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Sak 10. Andre saker 1 

 

Org.ledd: Sl Nordland 
 

 

Innsendt dato Endringsforslag   Nytt forslag 

Dato: 3 november 2020 Fra linje nr.: ____ Fra linje nr.: ___ 

 

 Kun ett forslag pr dokument.  

Forslag: Frikjøp til fylkeslag. 
Alle fylkeslag blir tildelt et frikjøp på 20%. 

Begrunnelse: I dag er praksisen slik at mange fylkeslag har ledere som 
er ansatt i fylkeskommunen og vgs. Dette fordi det ofte følger frikjøp med 
HTV i videregående som kan fordeles slik at flere har frikjøp. Dersom 
fylkeslaget får bevilget penger har man en mulighet til å frikjøpe 
tillitsvalgte fra kommunalt nivå også, og dermed få en større bredde i det 
ukentlig foreningsarbeidet. 

 

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.) 

Tiltres   

Tiltres ikke  

Tiltres med endringer: 

 

 

Sak 10 – 11  

X 

X  
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Sak 10. Andre saker 1 

 

Org.ledd: Foreningen Vesterålen og 
Lofoten 

 

 

Innsendt dato Endringsforslag   Nytt forslag 

Dato: _____23.09.2020________ Fra linje nr.: ____ Fra linje nr.: ___ 

 

 Kun ett forslag pr dokument.  

Forslag: Skoleledere skal som hovedprinsipp ha bred 
erfaring innenfor pedagogisk arbeid i tillegg til 
pedagogisk kompetanse. 

 

Begrunnelse: Vi ser i dag at det tilsettes økonomer med 
PPU som skoleledere – uten at disse noen gang har 
arbeidet i skolerelatert virksomhet. 

 

 

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.) 

Tiltres   

Tiltres ikke   er tatt inn i utdanningspolitisk program 

Tiltres med endringer: 

 

 

Sak 10 – 12 

X 

x  
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Sak 10. Andre saker 1 

 

Org.ledd: SL Vestland grunnskole 
 

 

Innsendt dato Endringsforslag   Nytt forslag 

Dato:09.11.20 Fra linje nr.: ____ Fra linje nr.: ___ 

 

 Kun ett forslag pr dokument.  

Forslag: Vi ønsker å endre navnet på organisasjonen fra 
Skolenes landsforbund til Skole og lærerforbundet 

 

Begrunnelse: Skolenes landsforbund er et tungt navn og 
blir ikke alltid gjenkjent som et lærerforbund.  

 

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.) 

Tiltres    Tiltrer intensjonen. Landsmøtet gir nytt landsstyre i oppdrag å 
utrede nytt navn og logo. 

 

Tiltres ikke  

Tiltres med endringer: 

 

X 

Sak 10 – 13  

 

x  
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Sak 10. Andre saker 1 

 

Org.ledd: SL Agder 
 

 

Innsendt dato Endringsforslag   Nytt forslag 

Dato: _____________ Fra linje nr.: ____ Fra linje nr.: ___ 

 

 Kun ett forslag pr dokument.  

Forslag:  

Grunnbeløpet på kr 7.500 som vi får 4 ganger i året økes 
til  kr 15.000. 

 

Begrunnelse: 

Pga sammenslåinger. 

 

 

 

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.) 

Tiltres   

Tiltres ikke   er behandla i vedtektene 

Tiltres med endringer: 

 

 

Sak 10 – 14  

X 

x  



Sak 10-15 

 

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 

Tiltres ikke 

 

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 
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Sak 10. Andre saker 1 

 

Org.ledd: Styret, SL Vestfold og Telemark 
 

 

Innsendt dato Endringsforslag   Nytt forslag 

Dato: 30. september 2020 Fra linje nr.: ____ Fra linje nr.: ___ 

 

 Kun ett forslag pr dokument.  

Forslag: Alle elever må få en lovfestet rett til å fullføre 
videregående opplæring. Samtidig må kvalifiserte 
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 få en utdannelse. Uten dette mister 
de mulighet til deltagelse i arbeidslivet. 
 

 

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.) 

Tiltres   

Tiltres ikke   er i varetatt i utdanningspolitisk program 

Tiltres med endringer: 

 

Sak 10 – 16 

X 

x  



SAK 10-17 
Vold og trakassering av ansatte i skolen – hva gjør vi? 
 
Vold og trakassering er ikke en privatsak 
På mange skoler meldes det ikke fra om voldshendelser. Skolene har i all hovedsak 
systemer for å melde avvik og for å håndtere disse. Men Arbeidstilsynet erfarer at 
mange ikke benytter eget system for å melde ifra om uønskede hendelser knyttet til vold 
og trusler. Inntrykket fra tilsynene er at det ofte er uklart hva skolene definerer som 
avvik og hvem som skal følge opp avvikene. 
 
I en undersøkelse fra Utdanningsforbundet i 2017 svarte 42 prosent av de spurte 
barneskolelærerne og 19 prosent av de spurte lærerne i ungdomsskolen at de i løpet av de 
fem siste årene har vært utsatt for fysisk vold. Den siste kartleggingen som Statens 
arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har gjort, viser at 12,4 prosent av lærere i grunnskolen har vært 
utsatt for vold eller trusler om vold. Når det gjelder assistenter, oppgir over 10 prosent at de 
har vært utsatt for vold og trusler i sin arbeidshverdag. I følge Nasjonal overvåking av 
arbeidsmiljøs (NOA) statistikk for 2018 svarte 14 prosent av grunnskolelærere at de har 
vært utsatt for vold og trusler fra tredje person som elever, foresatte og andre det siste 
året. 
Dette er urovekkende tall. Som forskningen viser oppleves vold og trusler som et økende 
problem i skolen, og da spesielt i grunnskolen. 
 
Arbeidstilsynet hadde i fjor 93 tilsyn ved skoler i Østfold og Akershus, med tema vold og 
trusler. Arbeidstilsynets årsrapport 2018 viser hva de fant: 
 
• 87 prosent av de kontrollerte skolene manglet en kartlegging og vurdering av denne 
risikofaktoren i arbeidsmiljøet. Seks av ti skoler hadde ikke lokaler som var godt nok 
utformet med hensyn til fare for voldshendelser. 
 
• 42 prosent manglet en plan for hvordan bedriftshelsetjenesten skal bistå i 
arbeidsmiljøarbeidet 
 
• 33 prosent manglet rutiner for hvordan vold og trusler skal forebygges, håndteres, meldes 
og følges opp. 
 
Til sammen tyder det på at det systematiske HMS-arbeidet rundt forebygging av vold og 
trusler er dårligere i skolene enn innen helse og sosial, og at dette bør forebygges bedre i 
skoler over hele landet, konkluderer Arbeidstilsynet. 
 
Arbeidsmiljøet er arbeidsgivers ansvar. 
Selve formålet med arbeidsmiljøloven (AML) finner vi i § 1. I § 1-1 (a) står det: Lovens formål 
er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt 
arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en 
velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale 
utvikling i samfunnet. 
I § 2-1. Arbeidsgivers plikter står det: Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og 
i medhold av denne lov blir overholdt. 



 
Her er det viktig å være oppmerksom på at arbeidsgiver i h.t. arbeidsmiljølovens § 4-3 («Krav 
til det psykososiale arbeidsmiljøet») har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidstakers 
integritet og verdighet ivaretas, at arbeidstaker ikke utsettes for trakassering eller annen 
utilbørlig opptreden.  Herunder følger at arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes 
mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.  
I arbeidsmiljølovens § 3-1 (2c) heter det: Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn 
vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å 
redusere risikoen. 
Og i § 3-2 (1a) heter det videre: For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal 
arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan 
være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon 
som er nødvendig. 
I skolesammenheng betyr dette at arbeidsgiver må kartlegge elever som man vet/antar 
utgjør en potensiell risiko for ansatte, og at berørte ansatte skal informeres om risikoen. 
Videre skal det utarbeides planer for å redusere risikoen. 
 
Det mange ikke er oppmerksomme på er at disse bestemmelsene også er straffesanksjonert, 
altså slik at en arbeidsgiver som ikke iverksetter tilstrekkelige sikringstiltak vil kunne risikere 
selvstendig straff for sine unnlatelser. 
 
Andre bestemmelser 
Personer som har ansvar for opplæring i skolen har et særskilt vern mot vold og trusler etter 
Straffelovens § 265: «...... Den som hindrer yrkesutøvelse av slike personer straffes med bot 
eller fengsel inntil seks måneder. Bruk av skjellsord eller annen grovt forulempende ordbruk 
eller adferd straffes med bøter.» Dette blir også bekreftet av § 286. 
 
Prosedyre 
Forebyggende 

1. Tillitsvalgte krever en kartlegging av eventuelle risikoelever, som nevnt i AML § 3-1. 
2. Dersom kartleggingen avdekker risiko, skal ansatte informeres og det skal utarbeides 

planer for å redusere risikoen. (AML §§ 3-1 og 3-2) 
3. Lag rutiner for hva som skal skje om uønskede hendelser likevel oppstår. 

(Se også https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-11-17-1339) 
 

 
Når bestemmelser har blitt brutt 

1. Kartlegg hvilke bestemmelser som har blitt brutt i AML, husk også straffeloven. 
2. Krev at det settes inn tiltak som ivaretar bestemmelsene i AML. 
3. Hvis tiltak ikke blir satt inn, eller tiltakene ikke er gode nok, anmeld rektor for brudd 

på AML. 
 
I særlig alvorlige tilfeller 

1. Krev at rektor, eller den som har myndighet til det i kommunen, politianmelder 
voldssaker og grove krenkelsessaker etter straffelovens bestemmelser.  
Hvis slike saker ikke skal politianmeldes, bør det være veldig gode grunner til det. 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-11-17-1339


2. Hvis rektor, eller den som har myndighet til det i kommunen, nekter å politianmelde 
slike saker, så må vi politianmelde rektor for brudd på AML. 

 
Svært ofte ønsker ikke arbeidsgiver å politianmelde voldssaker og grove krenkelser utført av 
elever. De sier det er opp til voldsofferet å anmelde saken. Dette er en feig 
ansvarsfraskrivelse fra arbeidsgiver. Når du blir overfalt og utsatt for vold i en 
arbeidssituasjon er det arbeidsgivers plikt å anmelde forholdet. Det er totalt urimelig at det 
er voldsofferet som må ta denne belastningen. Arbeidsmiljøet er arbeidsgivers ansvar. 
 
Politiet sier: Anmeld 
Skal vi anmelde, også når elev er et barn under 15 år, under strafferettslig alder? Ja, sier 
politiet. En erfaren lensmann, som også har etterutdanning i forebyggende politiarbeid, 
understreker at å anmelde er viktig, selv når politiet ikke kan utstede påtale grunnet 
alder. En anmeldelse vil da sendes videre automatisk til barnevernet. Barnevern har 
plikt til å undersøke saken, og vil vanligvis innkalle elev og foresatte til 
bekymringssamtale sammen med politi, skole og sosialkontor. I bekymringssamtalen 
orienteres det omkring lovbruddet og mulige tiltak drøftes på et tidlig stadium. 
 
https://www.utdanningsnytt.no/forskning-mobbet-av-elever/hvem-ivaretar-laereren-nar-elever-truer-
med---og-bruker-vold/140802 
 
Vedtatt på årsmøtet til SL Rogaland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversendes uten innstilling 

https://www.utdanningsnytt.no/forskning-mobbet-av-elever/hvem-ivaretar-laereren-nar-elever-truer-med---og-bruker-vold/140802
https://www.utdanningsnytt.no/forskning-mobbet-av-elever/hvem-ivaretar-laereren-nar-elever-truer-med---og-bruker-vold/140802
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Sak 7. Organisasjonssaker – blant annet vedtekter 1 

 

Org.ledd:Styre i SL Vestfold Telemark 
 

 

Innsendt dato Endringsforslag   Nytt forslag 

Dato: ___9/11/2020____ Fra linje nr.: _____ Fra linje nr.: __x 

 

 Kun ett forslag pr dokument.  

Forslag: 
Organisasjonsutvalget gis i oppdrag å vurdere dagens bank og forsikringsordninger. Da 
med blant annet tanke på livsforsikring. 

Begrunnelse: 
Konkurrerende organisasjoner operere med bedre bank og forsikringsordninger. Det er 
derfor en utfordring å rekruttere og beholde medlemmer i en slik situasjon. Livsforsikring 
bør det sees spesielt på.  

 

 

 

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.) 

Tiltres   

Tiltres ikke   kommentar FS: er allerede ivaretatt.  

Kommentarer org utv.: Oversendes «andre saker». Org.utvalget har ikke som oppdrag å 
vurdere ulike medlemsfordeler, og passer ikke inn i vedtekter. SL er representert i LO sitt 
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Arbeidsavtale for Kundens navn  Dato: ___9/11/2020____ 2 
 

fellesutvalg som kontinuerlig jobber med disse sakene. Vi anser derfor at dette vil ende 
opp som et sentralt arbeidsoppdrag for vår representant i fellesutvalget i den 
kommende LM-perioden. 
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Sak 7. Organisasjonssaker – blant annet vedtekter 1 

 

Org.ledd: Styret i SL Vestfold - Telemark 
 

 

Innsendt dato Endringsforslag   Nytt forslag 

Dato: 9.11/2020._____________ Fra linje nr.: _____ Fra linje nr.: ___ 

Vedtekter a. 

 Kun ett forslag pr dokument.  

Forslag: Organisasjonsutvalget gis i oppdrag å utarbeide forslag 
til forbundsstøttet frikjøpsordning for lokale org. Ledd. 

Begrunnelse:  Tiltaket må sees i sammenheng med behov for 
rekruttering av tillitsvalgte og muligheten for flere til å påta seg 
viktige verv. Dersom SL skal være for alle må også vervene i 
organisasjonen være det. 

 

 

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.) 

Tiltres    FS tiltrer forslaget om at det må utarbeides et forslag.  

Tiltres ikke  

Kommentarer: Oversendes «andre saker». Org.utvalget kan ikke behandle forslaget. Det 
har vært oppe modeller om lokale frikjøp i tidligere LM, men disse har ikke fått flertall. 

Dette forslaget mener vi krever et større forarbeid som FS og LS må involveres i.  

X 
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Sak 10. Andre saker 1 

 

Org.ledd: 
 

 

Innsendt dato Endringsforslag   Nytt forslag 

Dato: _____________ Fra linje nr.: ____ Fra linje nr.: ___ 

 

 Kun ett forslag pr dokument.  

Forslag: Forbundsstyret foreslår at landsstyret innstiller Anne Finborud 
som æresmedlem til landsmøtet. 

 

Begrunnelse: I vedtektene står det: 
            §7 D – Opptak av æresmedlem 

Etter forslag frå forbundsstyret kan landsmøtet med 
tilråding frå landsstyret bestemme å oppta som 
æresmedlem medlem som har g jort forbundet store 
tenester. 

 

 

 

Landsstyrets innstilling: (Fylles ikke ut.) 

Tiltres   

Tiltres ikke  

Tiltres med endringer: 
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