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1. ORGANISASJON, ADMINISTRASJON OG 

REPRESENTASJON   
 
1.0 Landsmøtet 
 
Forbundets 9. ordinære landsmøte ble avholdt på Hell 3. – 6. april 2017.  
For vedtak og delegater, se protokollen fra møtet. I alt 90 delegater i tillegg til forbundsstyret og 
landsstyret deltok. Landsmøtet behandlet 11 hovedsaker, og gjennom dette ble forbundets 
tariffpolitikk, utdanningspolitikk og nye vedtekter utformet. Møtet vedtok også politiske 
uttalelser. Foruten interne innledere var hovedinnledere utenfra;  
 

- Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag Anne Marit Mevassvik.  

- Innledning av Trond Giske, leder av utdanningskomiteen innledet til debatt om norsk 
skolepolitikk de neste årene.  

- Foredrag ved Håvard Tjora, lektor og forfatter, Lærerprofesjonalitet – Ferdig utdanna 
gjennom utdanning?»  
 

- «Den fagligpolitiske situasjonen foran LO-kongressen» v/ Trude Tinnlund, LO sekretær   
 

- «Gymnaslærer Pedersen på frierfot» Kåseri v/Arvid Ellingsen, spesialrådgiver i LO. 
 

- Den politiske situasjonen foran valget v/ Audun Lysbakken, leder i SV 
 

- Videohilsen til landsmøtet v/ Kunnskapsminister Torbjørn Røe-Isaksen. 
 
 

Tre av æresmedlemmene var tilstede på landsmøtet. Den lokale landsmøtekomiteen gjorde en 
imponerende jobb både før og under landsmøtet. Det praktiske under møtet fungerte optimalt, 
vakker og relevant kulturell underholdning, stor oppslutning om allsangene og en flott 
landsmøtemiddag med levende dansemusikk. Landsmøtekomiteen ble ledet av Bodil Gullseth. 
   
 
 
1.1 Landsstyret 
 
Landsstyret er forbundets øverste organ i landsmøteperioden.  
Landsstyret avholdt 2 ordinære møter i 2017, i januar og i september. Vårmøtet ble avholdt  
11. – 13. januar 2017, og høstmøtet ble avholdt 20. – 22. september 2017.  
 
Sakene, forslagene under disse, deres behandling og vedtak framgår av landsstyrets 
protokoller. 
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Landsstyret hadde følgende sammensetning frem til 31.juli 2017: 
 

Forbundsleder: Anne Finborud     
1. nestleder: Terje Moen     
2.nestleder: Gunnvor Sen   
 

Finnmark Stig Ole Pedersen  Inger B W H Sara Ellen Kristoffersen 
Troms Jan Vidar Kristiansen 

 
Åse Mona Vikten  Klaus Magnus Berg 

Hansen  
Nordland Ninni Jensen  Tom Kenneth Johansen  Mona Forsbak  
Nord-Trøndelag Bodil Gullseth  Lill H Stenersen Dahl Bjørn Sagmo 
Sør-Trøndelag Bjørn K Strøm  Aud Hilde Aasen  Terje Grandetrø 
Møre og Romsdal Britt Hjelseth  Sissel Stokke  Rigmor Nekstad  
Sogn og Fjordane Erna Hamrum  Gry Tokvam  Jarle J. Tonheim  
Hordaland Tomas Reikvam  Nynke Leijstra  Anders Ljung  
Rogaland Geir Allan Stava  Monika Kvilhaugsvik  Odd Magne Hansen 
Vest-Agder Erik Steinar Dahl Lasse Stray Wenche Lillesund 
Aust-Agder Magne Hovet  Roger Eilertsen  Kurt Ivan Rasmussen 
Telemark Elisabeth Ljosåk  Ranveig Johansen Bente Vestli Larsen 
Vestfold Jan Johansen    Elin Hval  Arnt B Karlsen 
Buskerud Thor Backe Marit Gislesen Paul Gep 
Oppland Sven Berggren  Stian Presterudstuen  Inger Lise Staff 
Hedmark Maud E Birkrem Hege Siv Ekblad Geir Skjevdal 
Oslo Ulrich Vollmerhaus  Konstantin Alther Yngvil Cordtsen 
Akershus Wenche F Nordli Øyvind Wiksaas  Matz A Antonsen 
Østfold 
 
Fra 1.august 2017: 

Jan Erik Skaar  Vidar Syversen Evy Kristensen 
 
 
 
 
 

Akershus Øyvind Wiksaas     Pål Are Vorren Wenche Nordli 
Sogn og Fjordane Gry Tokvam,  Edit Asperanden,  Geir Tufte,   
Finnmark Stig Ole Pedersen  Inger Berit W.H. Sara Jan Birger Lillevik 
Aust-Agder Gjermund Orrego Bjørndahl 

Frem til 1.nov 
Kurt Ivan Rasmussen  Ida Åkervik 

Vestfold  Lothar Schüren,  Arnt Berby Karlsen,  Marit Lenhartzen,  
Sør-Trøndelag Hans U Wendelbo,  Aud Hilde Aasen Terje Grandetrø,  
Oppland  Sven Bergren,  Inger Lise Staff,  Morten Bergene,  
Oslo  Ellen Møller,  Konstantin Alther,  Eva Brodersen,  
Østfold   Jon Oddvar Holthe,   Frøydis Solberg,   Siv Tangen,  
Vest-Agder Egil Gundersen Marius Westergaard Wenche Lillesund 
Rogaland  Geir Allan Stava,  Monika Kvilhaugsvik    Alice Nilsen 
Hordaland  Tomas Reikvam,  Anders Ljung  Nynke Leijstra  
Nordland Ninni Jensen,  Tom Kenneth Johansen,  Mona Forsbakk,  
Nord-Trøndelag Bjørn Sagmo Lill Harriet Stenersen Dahl Robert Storholmen 
Telemark  Elisabeth Ljosåk,  Ranveig Johannesen Bente Vestli 
Hedmark  Lene Merete Bakkedal,  Geir Ivar Skjevdal Marta Skorem 
Møre og Romsdal Sissel Stokke,  Ann Kristin Bueng Eirik Rodlie 
Buskerud  Paul Gep Anne-Berit Rogn Thor Backe  
Troms  Henning Hansen  Åse Mona Vikten Klaus Magnus Berg Hansen,  
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I tillegg til de faste medlemmene og eventuelle varamedlemmer, møtte også de valgte 
forbundssekretærene Geir Granås, Brit Langvik, Gro Tove Andersen, Chris Holstad, Mette 
J.Walker og Bodil Gullseth. Kontrollkomiteen ved Liv Thorstensen og Herluf Grüner, fagbladets 
journalist Sidsel Valum, SLs kommunikasjonsansvarlig Runar Nørstad, samt 
organisasjonsmedarbeider Ståle Skjønhaug. I tillegg har Lothar Schüren og Geir Allan Stava 
vært vikar som forbundssekretærer i deltidsstillinger. SLs representant i LOs ungdomsutvalg 
Lene Ness har deltatt. Regnskapssekretær Svetlana Mitic deltok innen sitt fagfelt.  
 
 
1.2 Forbundsstyret og arbeidsutvalget 
 
Forbundsstyret hadde følgende sammensetning i 2017: 
Frem til 31.juli 2017: 
 
Forbundsleder Anne Finborud 
1.nestleder Terje Moen 
2.nestleder Gunnvor Sen      
 
Styremedlemmer: 
Magne Hovet 
Ninni Jensen  
Thor Backe 
Geir Allan Stava 
Ulrich Vollmerhaus 
Bodil Gullseth 
Varamedlemmer: 
1. Maud Birkrem 
2. Stig Ole Pedersen 
3. Wenche Nordli 
4. Elisabeth Ljosåk 
5. Astrid Sebulonsen til 19.10 
 
Uten stemmerett, med tale- og forslagsrett: 
Geir Granås  
Brit Langvik  
Gro Tove Andersen 
Chris Gøran Holstad 
Lothar Schüren (vikar)  
Ståle Skjønhaug (tillitsvalgt ansatte, har stemmerett i saker vedrørende kontordrift og personal) 
Runar Nørstad som kommunikasjonsansvarlig. 
 
I tillegg har forbundets tidsskrift I skolen vært til stede ved Sidsel Valum. 
 
Etter 1.august 2017: 
Thomas Reikvam 
Ninni Jensen 
Ellen Møller 
Stig Ole Pedersen 
Elisabeth Ljosåk 
Paul Gep  
Varamedlemmer: 
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Lene Merete Bakkedal, 
Øyvind Wiksaas 
Sven Berggren 
Hans U Wendelbo 
Jon Oddvar Holthe 
Sissel Stokke 

 
 
Forbundsstyret har i 2017 hatt 9 ordinære møter, hvorav ett tredagersmøte, to todagersmøter, og tre 
telefonmøter. 
 
Forbundsstyret behandlet i 2017 i alt 99 saker: 
Foruten 9 konstituerende saker er det blitt behandlet 34 organisasjonssaker, 20 økonomiske saker, 
20 tariffpolitiske saker, 16 utdanningspolitiske saker og 3 eventuelt-saker. 
 
Forbundsstyrets saksbehandling og vedtak framkommer av protokollene.   
Forbundssekretærene har vært til stede i forbundsstyremøtene med tale- og forslagsrett, men uten 
stemmerett. De kontortilsattes tillitsvalgte har adgang til forbundsstyremøtene med tale- og 
forslagsrett. Sekretærfunksjonen i Forbundsstyremøtene har i 2017 ligget hos Geir Granås og Bodil 
Gullseth. 
 
Arbeidsutvalget har i 2017 hatt 21 møter og behandlet 76 saker, deriblant innstillinger til 
forbundsstyret. Arbeidet og vedtakene i AU framgår av protokollene som følger sakspapirene til 
forbundsstyret og distribueres til administrasjonen, funksjonærene, kontrollkomiteen og forbundets 
LO-revisor. Forbundssekretærene har vært til stede i arbeidsutvalgsmøtene med tale- og 
forslagsrett, men uten stemmerett. De kontortilsattes tillitsvalgt har adgang til arbeidsutvalget med 
tale- og forslagsrett. 
 
Forbundsstyret har gitt fullmakter til arbeidsutvalget, slik at forbundsstyret ikke har tatt stilling til 
mindre saker og saker av administrativ art. Arbeidsutvalgets protokoller kan vurderes og 
redegjøres for i alle forbundsstyremøter. I sak 2-13/17 gav forbundsstyret følgende fullmakter til 
arbeidsutvalget: 
 
 løpende administrative saker 
  årlige kursbevilgninger til forbundets organisasjonsledd 
  bevilgninger til organisasjoner/aksjoner som søker økonomisk støtte 
  oppnevning av medlemmer til arbeidsgrupper/fagseksjoner som forbundsstyret/ landsstyret 

vedtar å opprette 
  avgi høringer som forbundsstyret av praktiske grunner ikke får behandlet i møte 
  inngå protokoller i tvistesaker og sentrale særavtaler/protokoller 
 
I 2017 har det ikke vært innsigelser fra forbundsstyrets medlemmer eller kontrollkomiteen mot 
vedtak fattet i AU.   
 
Arbeidsutvalgets sammensetning i 2017: 
Frem til 31.juli 2017 
Med stemmerett: 
Anne Finborud  
Terje Moen 
Gunnvor Sen  
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Uten stemmerett, med tale- og forslagsrett: 
Geir Granås  
Brit Langvik  
Gro Tove Andersen 
Chris Gøran Holstad 
Lothar Schüren (vikar) 
 
Etter 1.august 2017: 
Med stemmerett: 
Anne Finborud  
Terje Moen 
Chris Gøran Holstad 
 
Uten stemmerett, med tale- og forslagsrett: 
Geir Granås  
Bodil Gullseth 
Mette Johnsen Walker 
 
 
Arbeidsutvalgets sammensetning til og med 31.07.2017: 
 
Med stemmerett: 
Anne Finborud  
Terje Moen 
Gunnvor Sen 
 
Uten stemmerett, med tale- og forslagsrett: 
Chris Gøran Holstad 
Geir Granås 
Lothar Schuren 
Brit Langvik  
Gro Tove Andersen 
 
 
Arbeidsutvalgets sammensetning fra og med 01.08.2017: 
 
Med stemmerett: 
Anne Finborud  
Terje Moen 
Chris Gøran Holstad 
 
Uten stemmerett, med tale- og forslagsrett: 
Bodil Gullseth 
Mette Johnsen Walker 
Geir Granås 
 
 
 
 
1.3 Utvalg, arbeidsgrupper, fylkeskonferanse 
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I henhold til vedtektene har forbundet en kontrollkomite. Etter landsmøtevedtak har forbundet tre 
faste utvalg: Organisasjonsutvalget, utdanningspolitisk utvalg og pensjonsutvalget. 
Forbundsstyret fungerer som forbundets forhandlingsutvalg. Organisasjonsutvalget og 
utdanningspolitisk utvalg er sammensatt av medlemmer i og utenom landsstyret/forbundsstyret. 
 
 
1.3.1 Utvalg og utvalgenes sammensetning i 2017: 
 
Kontrollkomiteen: 
Liv Thorstensen, leder 
Herluf Grüner  
Vara: Arnhild Prestegaard til 31/7 
  Petur Haldorson      til 31/7 
  Magne Hovet          fra 1/8 
  Gunnvor Sen          fra 1/8  
 
  
 
Utdanningspolitisk utvalg, til og med 01.07.2017  
Terje Moen, leder  
Erik Steinar Dahl 
Eirin Berghagen 
Vidar Syversen 
Bodil Gullseth 
Gro Tove Andersen, sekretær 
 
Fra og med 1.08.2017 
Terje Moen, leder 
Rigmor Bjerche 
Ida Marie Holen 
Tom Willy Pedersen 
Evy Kristiansen 
Bodil Gullseth, sekretær 
 
 
 
Utdanningspolitisk utvalg har ikke avholdt møter i 2017. 
Med hjemmel i vedtektenes § 52 «…..og utvalget har ansvar for å førebu revisjon av 
utdanningspolitisk prinsipp- og handlingsprogram før landsmøtet og innstiller overfor 
landsstyret» valgte UPU å behandle programmet som hovedtema høsten 2016 og   
utelukkende med innstillingen til nytt utdanningspolitisk program til landsmøtet. UPU valgte å 
forenkle og ta bort dobbelhenvisninger til programmet i vesentlig grad. Før utarbeidelsen av 
innstillingen hadde et utkast vært til høring i grunnorganisasjonen. 
Nytt UPU etter landsmøtet valgte å vente med oppstart til februar 2018. 
 
  
 
Organisasjonsutvalget leverte våren 2017 utkast til Landsstyret på reviderte vedtekter som 
Landsstyret innstilte på til Landsmøtet. 
 
Organisasjonsutvalget, til og med 31.07.2017  



Beretning 2017 
Side 9 av 28 

Gunnvor Sen leder  
Marit Gislesen til 26. september 2016 
Sverre Worum 
Anette Figenschou 
Elin Hvaal  
Geir Granås, sekretær 
 
Organisasjonsutvalget, fra og med 01.08.2017  
 

             Chris Gøran Holstad, leder 
             Berit Hågensen 
             Sverre Worum 
             Magne Hovet 
             Anette Figenschou 
             Geir Granås, sekretær  
 

 
Pensjonsutvalget: 
Landsmøtet ga Forbundsstyret fullmakt til å oppnevne medlemmer til pensjonsutvalget, og følgen
de ble etter vedtak i sak oppnevnt.2-29/17  
Sverre Worum, Rigmor Bjercke, Sissel Stokke og Per Rasmus Oftedal, med Terje Moen som leder 
og Geir Granås som sekretær. 
 
 
Forhandlingsutvalget 
Forbundsstyret utgjør forbundets forhandlingsutvalg. 
 
Fylkeskonferanse: 
Fylkeskonferansen 2017 ble avholdt over to dager på Gardermoen i november, og det var innkalt 
to representanter fra hvert fylkeslag.  
 
Kursgruppe   
Kursgruppa hadde oppstartsmøte 15. november, og konkretiserte mandatet og startet arbeidet 
etter oppdraget som landsmøte hadde gitt oss. 
Kursgruppa består av følgende personer: 
  
Chris Gøran Holstad  Leder 
Bodil Gullseth   Sekretær 
Laila Kongerød  Medlem (Akershus) 
Randi Olstad   Medlem (Finnmark) 
Anne Grethe Hermansen Medlem (Troms) 
 
Vervegruppe 
Vervegruppa hadde høsten 2017 to møter hvor de arbeidet etter mandatet gitt av landsmøtet. 
Vervegruppa består av følgende personer: 
Anne Finborud  Leder 
Mette Johnsen Walker Sekretær 
Jon Oddvar Holthe  Medlem (Østfold) 
Henriette Smith  Medlem (Finnmark) 
Tove Mehus   Medlem (Buskerud) 
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1.4 Forbundskontoret og administrasjonen 
 
Forbundskontoret og administrasjonen har i 2017 hatt følgende fastlønte tillitsvalgte, tilsatte 
sekretærer og tilsatte kontorfunksjonærer: 
 
Anne Finborud  forbundsleder 
Terje Moen   1. nestleder  
Gunnvor Sen   2.nestleder til 31. juli 
Chris Gøran Holstad  forbundssekretær, 2.nestleder fra 1.august 
Geir Granås   forbundssekretær 
Brit Langvik                         forbundssekretær til 31.juli 
Gro Tove Andersen  forbundssekretær til 31. juli 
Bodil Gullseth   forbundssekretær fra 1.august 
Mette Johnsen Walker forbundssekretær fra 1.august 
Geir Allan Stava  forbundssekretær 30% stilling 
Helene Rathke  sekretær  
Vivian Broberg  sekretær 
Svetlana Mitic   regnskapssekretær 
Nadya Lagmoch          regnskapsmedarbeider  
Ståle Skjønhaug  organisasjonsmedarbeider  
 
Forbundet er arbeidsgiver for to grupper medarbeidere: 
4 kontortilsatte er i 100 % stilling, og 1 stilling er 50%, og de tillitsvalgte, som er valgte 
medarbeidere for en og en landsmøteperiode. 
 
Forbundets kontortilsatte er organisert i Handel- og kontor, samt Arbeiderbevegelsens 
Presseforbund. Handel- og kontor har en egen overenskomst for tilsatte i LO og forbundene. 
Lønnstillegg ble gitt i henhold til resultatet av forhandlingene mellom AAF og HK. 
 
Forbundets fastlønte tillitsvalgte avlønnes i forhold til LO-leder, og har en overenskomst for 
lønnsinnplassering med mer som forhandles med landsstyrets forhandlingsutvalg for fastlønte 
tillitsvalgte og to representanter valgt av og blant de fastlønte tillitsvalgte. Lønnsjustering skjer 
med virkning fra 1. januar hvert år. 
Forbundet er som arbeidsgiver medlem i Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) og 
Arbeiderbevegelsens bedriftshelsetjeneste (AMED). 
 
Drift av forbundskontoret: 
Forbundskontoret holder til i Folkets Hus i Oslo.  
 
Forbundskontoret eier lokalene. Ett kontor leies ut til Oslo fylkeslag og et kontor til Akershus 
fylkeslag av Skolenes landsforbund. Det vises for øvrig til regnskap for 2017. 
 
Ny logo: 
Landsmøtet i april 2017 vedtok at det samiske navnet på forbundet skal inn i den sentrale logoen, 
etter forslag fra Skolenes landsforbund Finnmark. Skolenes landsforbund er det første LO-
forbundet som har tilføyd samisk skrivemåte i sin nasjonale logo.  
 
Terje Tretnes i SL Finnmark er fornøyd med den nye logoen. 
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– Jeg setter pris på at landsmøtet sa ja til å tilføye samisk skrivemåte i SL-logoen. Å inkludere 
samisk skrivemåte, vil gjøre SL mer synlig i Finnmark og andre områder med samisk 
befolkning. Vi skal bruke logoen aktivt i vårt arbeid med å verve nye medlemmer, sier han. 
 
Å inkludere samisk skrivemåte i den runde SL-logoen, ville medført for mye tekst. Derfor har 
forbundskontoret fått utviklet en ny og mer moderne logo. Den nye logoen er utviklet av grafiker 
Thomas Løland i LO Media. Forbundsstyret har godkjent logoen. 
 
Skolenes landsforbund på samisk skrives for øvrig slik: Skuvllaid riikkalihttu (Skuvllaid = 
Skolenes, riikkalihttu = landsforbund). 
 
 
Teknisk utstyr og IT: 
Medlemssystemet vårt driftes av Winorg, og implementeringen kan nå sies å være fullført. Det er 
fortsatt ting i systemet som kan forbedres, og dette er vi i stadig kommunikasjon med Winorg 
om. Ofte blir det et kostnadsspørsmål fordi det må utvikles ny programvare for å imøtekomme 
våre ønsker. Tillitsvalgtverktøyet har i det overveiende blitt godt mottatt, men også her er det 
mulig med forbedringer. Noe er bestilt, mens andre problemer først og fremst må løses med mer 
opplæring. 
 
Når det gjelder drift av IT-systemene våre generelt har vi en avtale med Intility. Dette fungerer 
utmerket, og vi får rask og god service fra dem. 
 
Medlemsregistrering: 
Medlemsregistreringen foretas i Mysoft-systemet, som håndteres i samarbeid med Mysoft AS. 
 
Forbundets aksjer i Sparebank1: 
Forbundet har aksjer i Bank 1 Oslo og Sparebank1-gruppen til en samlet verdi på ca 70000,-. 
Det vises for øvrig til regnskap for 2017. 
 
 
1.5 Representasjon i eksterne organer           
Representasjon i eksterne organer har i 2017 vært: 

 Fram til 31.07.2017 Fra 01.08.2017 
LOs representantskap: Terje Moen Terje Moen 
LOs sekretariat: Anne Finborud Anne Finborud 
Utvalg for et sterkere LO i offentlig sektor:  Anne Finborud Anne Finborud 
LO Stats styre: Gunnvor Sen  

Vara: Gro Tove Andersen 
Chris Gøran Holstad 
Vara: Mette Johnsen Walker 

LO Stat forhandlingsutvalg: Geir Granås 
Vara: Gro Tove Andersen 
>30.06.17 

Geir Granås/Chris Gøran 
Holstad 
Vara: Terje Moen/Mette 
Johnsen Walker 01.07.17 < 

LO Stats beredskapsgruppe: Gro Tove Andersen Mette Johnsen Walker 
LO Stat –SPEKTER: Gro Tove Andersen Mette Johnsen Walker 
VIRKE/HUK: Brit Langvik/Geir Granås Bodil Gullseth 
LO Stats representantskap: Anne Finborud Anne Finborud 
LO Kommunes styre og forhandlingsutvalg: Anne Finborud 

Vara: Terje Moen 
Anne Finborud 
Vara: Terje Moen 

LO Kommune – Årsmøtet: Gunnvor Sen 
Terje Moen 

Anne Finborud 
Terje Moen  
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Lothar Schüren 
Gro Tove Andersen 

Chris Gøran Holstad 
Bodil Gullseth 

KAH (LO) – Oslo kommune 
(Forhandlingssammenslutning) 

Ulrich Vollmerhaus 
Vara: Ellen Møller 

Roger Vinje 
Vara: Ellen Møller 

LO – Kommune Kommunalkonferanse Gro Tove Andersen Chris Gøran Holstad 
LO Stats innstillingsutvalg for 
utdanningsstipender: 

Gunnvor Sen  

LOs organisasjonskomite: Terje Moen 
Vara: Gunnvor Sen 

Terje Moen 
Vara: Chris Gøran Holstad 

LOs ungdomsutvalg: Lene Ness Runa Næss Thomassen 
LOs arbeidsgruppe for utdanningspolitikk: Terje Moen 

Vara: Chris Gøran Holstad 
Terje Moen 
Vara: Chris Gøran Holstad 

LOs kontaktutvalg for IA-avtalen:  Gro Tove Andersen Bodil Gullseth 
LOs HMS-utvalg  Bodil Gullseth 
LOs utvalg for barne- og ungdomsarbeid: Gro Tove Andersen Bodil Gullseth 
AOFs representantskap:  Gunnvor Sen  
Fellesutvalget for kollektive forsikringer 
(LO): 

Gunnvor Sen Chris Gøran Holstad 

Arbeidsgruppe for Rekruttering av folk med 
høyere utdanning til LO: 

Brit Langvik Bodil Gullseth 

LOs koordineringsgruppe for verving og 
medlemsservice: 

Chris Gøran Holstad Mette Johnsen Walker 

LO internasjonalt forum  Gunnvor Sen Mette Johnsen Walker 
GCE: Gro Tove Andersen Mette Johnsen Walker 
Referansegruppe for ekspertutvalget om 
lærerrollen: 

Anne Finborud  

Nasjonalt utvalg for helse- og sosialfaglig 
Fagskoleutdanning (NUFHO): 

Gro Tove Andersen  

Partnerskap mot mobbing: Anne Finborud Anne Finborud 
Partnerskap mot mobbing, arbeidsgruppe: Gro Tove Andersen Mette Johnsen Walker 
Kompetanse for kvalitet i utdanninga: Gro Tove Andersen Terje Moen 
PSU: Terje Moen 

Gunnvor Sen 
 

GNIST: Anne Finborud Anne Finborud 
Fagfornyelsen (departementet og Udir): Terje Moen Bodil Gullseth 
Arbeidsgruppe for utarbeiding av 
veiledningsavtale for nyutdannedes lærere: 

 Bodil Gullseth 

Ressursgruppe for tillitsvalgtsåret  Bodil Gullseth 
   
   
   

 
Forbundet har vært representert i en rekke andre møter i fagbevegelsens organer og med andre 
organisasjoner og institusjoner. Flere av forbundets medlemmer deltar i de faglige rådene innen 
fag- og yrkesopplæringen. 
 
GNIST  
  
Forbundet har vært representert på en rekke andre møter i fagbevegelsens organer, med de andre 
organisasjonene i skoleverket, råd, utvalg og arbeidsgrupper, og med andre organisasjoner og 
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institusjoner. Flere av forbundets medlemmer er medlemmer i de faglige rådene innen fag- og 
yrkesopplæringen. 
 
1.6  Organisasjonsforhold og virksomhet i 2017 
 
Forbundet sentralt 
Den daglige virksomheten på forbundskontoret går ut på å effektuere vedtak fattet i landsstyret 
og forbundsstyret, gjennomføre forhandlinger i KS, Virke/HUK-systemet, gjennom LO Stat om 
staten og Spekter, Utdanningsdirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og 
med Oslo Kommune, yte medlemsservice og service overfor lokale tillitsvalgte - pr telefon og 
korrespondanse, interne møter i LO-systemet, møter med kontakter i det politiske systemet, 
utarbeiding av høringsuttalelser, forberedelser av saksbehandling i landsstyret, forbundsstyret og 
forbundets sentrale utvalg, reiser og representasjon på eksterne konferanser og til SLs 
organisasjonsledd, bistand i forhandlinger, og arbeid i forhold til media og arbeid i forhold til 
forbundets daglige drift, som medlemsregistrering, regnskap, innkjøp, postutsendelser og 
lignende. 
 
Svært mye av tida til forbundssekretærene gikk i 2017 med på å betjene enkeltmedlemmer i 
samarbeid med lokale organisasjonsledd og ofte sammen med LOs juridiske avdelingForbundet 
var representert ved en rekke utdanningspolitiske og faglige konferanser. Representasjonen 
framkommer i AU-protokollene. 
 
 
Lokale organisasjonsledd 
Forbundet hadde ved utgangen av 2017 i alt 37 foreninger og 19 fylkeslag. Det er fremdeles ulik 
aktivitet i klubber, foreninger og fylkeslag. Forbundet har de fleste medlemmene sine i 
videregående skoler og grunnskoler. I tillegg har forbundet medlemmer i vernet virksomhet, ved 
attførings- og rehabiliteringsinstitusjoner, trafikkskoler, høgskoler/universitet, folkehøgskoler, 
opplæringskontorer, arbeidsinstitutter, spesialpedagogiske kompetansesentra, voksenopplæring, 
pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, oppfølgingstjenesten, offentlige og private 
barnehager, SFO-ordninger og privatskoler.  
 
 
1.6.1 Medlemsoversikt-/utvikling 
 
Forbundet hadde 31.12.2017 totalt 6.571 medlemmer, en netto oppgang på 94 siden årsskiftet 
2016/2017. Av disse er 4.334 fullt betalende medlemmer, en oppgang på 4 fra årsskiftet. Det har 
vært 581 innmeldinger i 2017 og 543 utmeldinger.  
 
Ved utgangen av 2017 var det 1.696 pensjonister i forbundet.  
 
Forbundet har 31.12.2017, 253 medlemmer fritatt fra kontingent (betalte kr. 215,- pr. mnd. i 
forsikring). Disse medlemmene er i permisjon uten lønn, er arbeidsledige, sykemeldte eller i 
militærtjeneste, etc. 
 
Dette gir følgende medlemsmasse 31.12.2017: 
 fullt betalende    4.334 
 pensjonister     1.696 
 student-medlemmer    282 
 fritatt for kontingent    259    
 medlemmer totalt    6.571



Beretning 2017 
Side 14 av 28 

 
Medlemsoversikt pr. 31.12.2017 
I det følgende framkommer en oversikt over medlemstall fordelt på foreninger og fylkeslag, 
pr. 31.12.15, 31.12.16 og 31.12.17. Tallene er nettotall, dvs tall som framkommer når 
utmeldinger og overføringer er trukket fra.  
 
 

   

  
Medlemstall Medlemstall Medlemstall 

Pr.31.12.15 Pr.31.12.16 Pr.31.12.17 

Østfold       
Dir. tilsluttet 
fylkeslaget 299 285 305 

Østfold totalt 299 285 305 

        
Akershus       
Dir tilsluttet 
fylkeslaget 463 457 454 

Akershus totalt 463 457 454 

        
Oslo       

Direkte tilsluttet 
fylkeslaget 650 651 682 

Oslo totalt 650 651 682 
        
Hedmark       
Dir. tilsluttet 
fylkeslaget 240 250 255 

Hedmark totalt 240 250 255 

        
Oppland       
Dir. tilsluttet 
fylkeslaget 188 196 197 

Oppland totalt 188 196 197 
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Medlemstall Medlemstall Medlemstall 

Pr.31.12.15 Pr.31.12.16 Pr.31.12.17 

Buskerud       
Dir. tilsluttet 
fylkeslaget 72 82 96 

For. Drammen 222 224 225 

For. Kongsberg 70 57 51 

For. Ø. 
Buskerud  164 159 147 

Buskerud totalt 528 522 519 

        
Vestfold       
Dir. tilsluttet 
fylkeslaget 182 189 190 

Vestfold totalt 182 189 190 

        
Telemark       
Dir. tilsluttet 
fylkeslaget 138 134 168 

For. Nedre 
Telemark 101 107 82 

Telemark totalt 239 241 250 

        

Aust-Agder       

Dir tilsluttet 
fylkeslaget 97 101 107 

Aust-Agder 
totalt 97 101 107 
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Vest-Agder       

Dir. tilsluttet 
fylkeslaget 57 67 67 

For. 
Kristiansand 59 62 66 

For. Mandal 34 38 40 

Vest-Agder 
totalt 150 167 173 

        
Rogaland       
Dir. tilsluttet 
fylkeslaget 22 27 30 

For. Dalane 15 15 12 

For. Stavanger 215 215 234 

For. Haugesund 64 60 61 

For. Finnøy 8 8 8 

For. Karmøy 288 280 267 

Rogaland totalt 612 605 612 

        
Hordaland       
Dir. tilsluttet 
fylkeslaget 168 167 131 

For. Bergen 
gr.skole 282 258 286 

For. Hordaland 
v.g.skole 190 195 214 

For. Krokeide 22 21 21 

Hordaland 
totalt 662 641 652 
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Medlemstall Medlemstall Medlemstall 

Pr.31.12.15 Pr.31.12.16 Pr.31.12.17 
Sogn og 
Fjordane       

Dir. tilsluttet 
fylkeslaget 60 57 57 

Sogn og 
Fjordane totalt 60 57 57 

        
Møre og 
Romsdal       

Dir. tilsluttet 
fylkeslag 88 103 106 

For. 
Kristiansund 24 27 28 

For. 
Ørsta/Volda 25 16 21 

Møre og 
Romsdal totalt 137 146 155 

        

Sør-Trøndelag       

Dir. tilsluttet 
fylkeslag 237 251 235 

For. Trondheim 276 283 282 

For. Røros 20 23 23 

Sør-Trøndelag 
totalt 533 557 540 
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Medlemstall Medlemstall Medlemstall 

Pr.31.12.15 Pr.31.12.16 Pr.31.12.17 

Nord-
Trøndelag        

Dir. Tilsluttet 
fylkeslaget 189 186 195 

Nord-
Trøndelag 
totalt 

189 186 195 

        
Nordland       
Dir. tilsluttet 
fylkeslaget 2 10 6 

For. Bodø 128 122 121 
For. Narvik 73 74 79 

For. Brønnøy 14 11 11 

For. Helgeland 34 30 26 

For. Ytre 
Helgeland 41 38 41 

For. Rana 145 147 141 

For. 
Gildeskål/Meløy 17 17 18 

For. Fauske 38 37 39 

For. Vesterålen 26 32 51 

Nordland totalt 518 518 533 
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Medlemstall Medlemstall Medlemstall 

Pr.31.12.15 Pr.31.12.16 Pr.31.12.17 
Troms       
Dir. tilsluttet 
fylkeslaget 199 200 195 

For Harstad 55 61 60 

For. Tromsø 143 130 119 

For. Nord-
Troms 27 29 23 

Troms totalt 424 420 397 

        
Finnmark       
Dir. tilsluttet 
fylkeslaget 62 58 63 

For. 
Hammerfest 48 48 54 

For. Vardø 8 8 8 
For. Vadsø 19 21 16 
For. Alta 29 27 30 
For Sør-
Varanger 35 37 38 

For. Kautokeino 42 39 37 

For. Karasjok 32 41 43 

Finnmark 
totalt 275 279 289 

        

SL TOTALT 6455 6477 6571 

 
 
Medlemsoversikten for 2017 viser at vi har en fortsatt vekst i medlemstallet, på landsbasis. 
Som en saksopplysning kan vi fortelle at det i tillegg til medlemmene i lista ovenfor, ligger 9 
direkteplasserte medlemmer under forbundet.  
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1. OPPLYSNING, AGITASJON OG KURS 
 
2.1 Informasjon 
SL fortsetter arbeidet med å gjøre forbundet godt synlig i mediene, både lokalt og nasjonalt.  
SL har etablert flere gode rutiner for den daglige informasjonsvirksomheten i løpet av 2017. 
Kommunikasjonsansvarlig har vært tilstede på lokale arrangementer, og synliggjort denne 
virksomheten, i tillegg til å hjelpe medlemmer med innlegg i ulike medier 
 
På forbundskontoret har vi daglige morgenmøter der vi diskuterer mediebildet og drøfter egne 
kommentarer til saker som legges på hjemmesida og spres på Facebook. Dette i tillegg til 
egne utspill på saker som berører medlemmene.  
 
På landsstyremøtet høsten 2017 ble det oppnevnt en vervegruppe, jamfør landsmøtevedtaket. 
Gruppen har avviklet 2 møter på høsthalvåret.  
Uniformering var gjenstand for debatt i vervegruppen, og det ble trykket opp T-skjorter som 
ble sendt ut til fylkeslederne for utprøving. Vervegruppen ønsket en helhetlig «rød tråd» i alt; 
fra klær til brosjyrer. 
 
Forbundskontoret brukte høsten til å samkjøre det nye «teamet» på kontoret og forberedte 
hvordan forbundskontoret skal kunne holde mer løpende kontakt med fylkesledere og lokale 
tillitsvalgte. Høsten 2017 vedtok forbundsstyret en kontaktfordeling av fylkene. Hver av de 
sentrale tillitsvalgte har kontaktansvar for hver sine fylkeslag. På våren 2018, skal alle 
fylkeslag få besøk. 
 
I 2017 fikk forbundet laget en spørreundersøkelse i forbindelse med valget, der alle partiene 
har svart på sentrale problemstillinger. Dette ble publisert flere steder, og har gitt forbundet 
mye oppmerksomhet. 
 
Både i 2016 og 2017 var Skolenes landsforbund representert på Arendalsuka. I 2017 hadde vi 
frokostseminar med tema «Karakterfri skolehverdag». Mette Krogh, som er rektor ved 
Ringshaug skole i Tønsberg, fortalte om skolens erfaringer. Frokostseminaret var godt besøkt. 
 
 
Fagbladet "I Skolen" 
I Skolen kom ut med 10 nummer i 2017. Redaktør i fagbladet var Sidsel Valum/Marianne 
Store.  
 
 
2.2 Verving og agitasjon   
 
Forbundet sendte ut en konvolutt med brosjyre fra SL og LO favør til alle nyinnmeldte 
medlemmer. 
Før skolestart fikk alle plasstillitsvalgte tilsendt velkomstbrev med informasjon, vervebrosjyre 
og et eget brev de kunne gi til nye medarbeidere ved sin arbeidsplass. I 2017 kom mange av 
disse i retur på grunn av mangelfull adresse. 
Som profileringsmateriell hadde forbundet linjaler, penner, gulinger, blyanter, reflekser, 
sekker, krus og vervebrosjyrer. Dette kan bestilles fra forbundskontoret. Forbundet har også 



Beretning 2017 
Side 21 av 28 

roll-ups til bruk på stands og lignende. Alle fylkeslag har egne roll-ups. Det er også laget roll-
ups for lærerstudenter. 
Vi søkte, og fikk, midler fra LO stat til en vervekampanje. Forbundet engasjerte TRY i dette 
arbeidet, som starter i 2018.  
Det er også søkt LO om midler til studentorganisasjon. 
 
 
2.3 Kurs og skolering     
 
AOF – kurs 
Forbundet har i 2017 hatt 0 deltakere på AOFs kurs.   
Kostnad for SL, Kr 0,-  
 
LO-Stat-kurs 
Forbundet har i 2017 hatt 0 deltakere på LO-Stat-kurs. Ingen kostnader for forbundet 
 
Nobelinstituttets lærerkurs 
Forbundet hadde i 2017 to deltakere og en observatør. 
Ingen kostnader for forbundet. 
 
Medlemmers muligheter for utdanningsstipend     
Forbundet har egen stipendordning for medlemmer som ikke er omfattet av statlig avtaleverk. 
Forbundet delte i 2017 ut i alt kr. 352.460.- til 69 stipender. Stipendstørrelsen var mellom kr 
2000 og kr 6000. 
 
 
 
 

2. FORSIKRING    
 
 
 3.1 Medlemmenes kollektive forsikringsordninger 
 
Forbundet sentralt har dekket de løpende utgiftene til forbundets to obligatoriske forsikringer. 
Disse er kollektiv hjem og advokatforsikringen. Reiseforsikringen er det mulig å enten 
reservere seg fra ved innmelding, eller aktivt melde seg av. Reiseforsikringene tilbys kun som 
toppforsikring, også for studentene. 
Sparebank1 har også laget et tilbud til våre medlemmer om uføre og ulykkesforsikring. Denne 
administreres fullt ut av SP1, og koster kr 248.-/mnd 
 
3. Nytt 
LO-Favør inngikk avtale med Norsk Tannhelseforsikring om å tilby denne forsikringen for 
LO-medlemmene. Dette ble lansert den 15. sept, og har blitt godt mottatt. Norsk 
Tannhelseforsikring har også henvend seg til vårt forbund for å tilby oss å inngå en kollektiv 
avtale. Ved utgangen av 2017, hadde vi enda ikke fattet et endelig vedtak om hva vi gjør. 
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4. MEDLEMMENES LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 
 
 
4.1 Medlemmene fordelt på tariffområder 
 
Skolenes landsforbund har medlemmer innen følgende tariffområder: 
 
Staten  
KS-området  
Oslo kommune 
HUK-områdene i Virke 
               Landsoverenskomst for utdanning 
    Landsoverenskomst for høyskoler 
    Landsoverenskomst for barnehager 
    Landsoverenskomst for virksomheter 
    Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten 
Spekter  
PBL - Private barnehagers landsforbund (gjennom samarbeidsavtale med Fagforbundet) 
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening: 

 AOF (undervisningspersonalet på Sørmarka) 
 Undervisningspersonalet ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole Ringsaker 
Stiftelsen Rogaland Kranskole 
LHL-virksomhetene er tilmeldt Virke.  
 
I tillegg har forbundet en del medlemmer tilsatt i virksomheter uten tariffavtale. Ved flere av 
disse pågår det arbeid for å få etablert avtale. 
  
4.2 Forhandlinger i 2017  
 
Kommunal sektor (KS og Oslo kommune) og Staten 

Partene i KS området kom 27.april fram til frem til en anbefalt forhandlingsløsning med en 
ramme på omlag 2%, etter tidenes raskeste oppgjøret på ca 2 timer, med følgende elementer:  
På grunn av et stort lønnsoverheng fra året før, samt noe lønnsglidning, blir det mindre 
«friske» penger til fordeling. 
Det settes av pott til lokale forhandlinger i 2017 på 0,9%. 

Resultatet medfører reallønnsvekst for alle våre medlemmer i KS-området i 2017. 

 
 

4.2.2 Andre forhandlinger i kommunal sektor 
 

Hovedavtalen i KS området ble prolongert frem til 31/12-2019 med protokolltilførsler om 
følgende elementer:  
1.Arbeidskamp og pensjonsrettigheter m.m. 
2. Kommunestruktur og regionreform 
3. Tillitsvalgtordningen  
4. Permisjonsbestemmelser, jf. HA del B, § 3-6 
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5. Oppfølgingen av rapporter fra Kompetansebehovsutvalget 
6. Felles forståelse og praktisering av Hovedavtalen 
7. Undervisningspersonalet  

 
 
Forhandlinger i KS-området om særavtaler 
SFS 2213 ble prolongert frem til 31/12-2019 da partene ikke ble enige om ny avtale. Det ble 
på forhånd sendt ut et debatthefte til lokalorganisasjonene. På grunnlag av krav fra 
fagforeningene ble det denne gangen satt ned en partssammensatt arbeidsgruppe for om mulig 
å utarbeide forslag til endringer i særavtalen. Avstanden mellom krav og tilbud var stor og det 
ble ikke oppnådd enighet mellom partene på politisk nivå. Avtalen ble derfor prolongert. 

 
 
4.3 Andre saker vedrørende medlemmenes lønns- og arbeidsforhold 
 
4.3.1  Berlinavtalen 
I mai 2016 deltok kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Utdanningsforbundets leder, 
Steffen Handal, på ISTP 2017- International Summit on the Teaching Profession konferansen 
som fant sted i Berlin. 
Da de kom hjem fra konferansen, hadde de utarbeidet – på tomannshånd – et forslag til en 
modell der Utdanningsforbundet i realiteten ville få kontrollen over etter- og 
videreutdanningsmidler til alle lærere uavhengig av fagforeningstilknytning. 
Avtalen ble utarbeidet av en «hemmelig» arbeidsgruppe bestående av 4 repr fra UDF og 3 fra 
departementet, som jobbet i sju måneder uten at KS, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag, 
Musikernes fellesorganisasjon (MFO) eller Skolelederforbundet hadde hørt et pip om det. 

  

Skolenes landsforbund protesterte kraftig mot den foreslåtte modellen, og har i flere møter 
med departementet før sommeren advart mot å gi Utdanningsforbundet kontrollen over 
etterutdanningsmidlene. 

LO støttet Skolenes landsforbund og tok initiativ til et tett samarbeid med YS og 
Skolelederforbundet samt Akademikerne og Norsk Lektorlag. Dette ga virkelig styrke inn i 
forhandlingene med departementet med Torbjørn Røe Isaksen i spissen samt 
Utdanningsforbundet. LO og SL hadde også et møte med den politiske ledelsen i KS, som 
også ble satt på sidelinja.  

Etter et massivt press fra oss alle ble Berlinavtalen parkert for godt.  

 
4.3.2 Rettssaker 
I 2017 hadde forbundet ingen saker som endte med rettsak. 
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5 UTDANNINGSPOLITIKK     
 
Utdanningspolitikk 
 
Kunnskapsdepartementet 
2017 har vært et særdeles arbeidskrevende år innen utdanningspolitikken. Statsråd Torbjørn 
Røe Isaksen har ukentlig kastet nye baller opp i lufta og forbundsledelsen har gjentatte ganger 
uttrykt at nå må metningspunktet være nådd. Med unntak av saken om fraværsgrenser har 
statsråden ikke tatt seg bryet med å invitere partene til informasjonsmøter før utspillene sine. 
Dette har ført til at også Skolenes landsforbund har funnet det riktig å presentere sine 
vurderinger av utspillene i media. Dette er ingen ideell form for kommunikasjon mellom 
statsråd og SL som fagforening. Når partene skal kommunisere via media, går det fort 
prestisje i sakene og vår mulighet til medvirkning blir betydelig svekket.  
Skolenes landsforbund har gjentatte ganger, også med drahjelp fra LO, krevd å bli innkalt til 
informasjons- og drøftingsmøter før utspillene slik at det ideelt sett blir mulig å påvirke 
innretningen på skolepolitikken. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen har i realiteten vært en 
minister som har parkert fagbevegelsen. Nå har det vist seg at han har dyrket et ganske intimt 
samarbeid med Utdanningsforbundet, jfr den såkalte Berlinavtalen, - og at han også i andre 
saker har brukt en splitt og hersk-taktikk. Det å innføre obligatorisk mastergrad for alle i 
lærerutdanningen har ikke engang vært sendt på formell høringsrunde. 
Et viktig punkt i den strategiske planen til Skolenes landsforbund har vært ønske om å være 
med å sette dagsorden i utdanningspolitikken. Men det har nærmest vært umulig å slippe til i 
flommen av tiltak fra statsråden. De aller fleste tiltaka fra den blåblå regjeringa har utløst et 
behov for å samle kreftene til motkamp. Skolenes landsforbund har ment at det har vært 
nødvendig å framtre med en tydelig «motstemme» i skolepolitikken. Dette skyldes at vi ble 
stående alene i kampen mot obligatorisk mastergrad og «gravlegging» av den norske 
allmennlæreren. 
I 2017 har det blitt dokumentert at antall undervisningstimer som blir gitt av ufaglærte har økt 
med 40 prosent. Dette har skjedd som et resultat av den politikken som er ført av den blåblå 
regjeringa oppsummert som en konsekvens av flere tiltak som er innført i 2015, 2016 og 
2017: terskelen for å komme inn på lærerutdannings er hevet ved kravet om å ha karakteren 4 
i matematikk for å starte på lærerstudiet, oppstart av obligatorisk master fra august 2017 og 
«avskilting» av 33000 allmennlærere sist vedtatt av stortinget i februar 2017. 
I saken om avskilting av lærere har SL hatt flere særskilte møter med partiene på stortinget: 3 
møter med AP-fraksjonen, 2 møter med fraksjonen til regjeringspartiene og på 2 høringer med 
en samla utdanningskomite. Saken har vært til behandling i stortinget hele fire ganger. To av 
disse i 2017. Men altså aldri gitt flertall for å reversere vedtaket. 
LO har sammen med SL hatt to møter med statsråden og et møte med ledelsen i KS for å 
presse fram politisk vilje til i det minste å fullfinansiere kravet om etterutdanning for de 
33000 «avskilta» lærerne. Vi har ikke nådd fram med kravet, men LOs og SLs arbeid  bidro 
til at AP ved utgangen av året viste tegn til å ville snu i saken. Det skjedde rett over nyttår, 
men da hadde KrF bundet seg til å støtte regjeringa i budsjettarbeidet i desember 2017 så det 
likevel ikke ble flertall for snuoperasjon i stortinget. 
 
Landsmøte i Skolenes landsforbund 
Utdanningspolitisk utvalg utarbeidet et dokument til programmet som var til høring i 
lokalorganisasjonene og la grunnlag for fylkeslagenes innspill til den utdanningspolitiske 
debatten på landsmøtet. 
Inviterte gjester til å innlede på Landsmøtet om utdanningspolitikk var statsråd Torbjørn Røe 
Isaksen, Trond Giske som nestleder i Arbeiderpartiet og den avskilta «superlæreren» Håvard 
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Tjora som til daglig er allmennlærer på Svalbard. Statsråden var forhindret fra å komme og 
valgte å sende en hilsen til landsmøtet med en videosnutt. Vel vitende om SLs kritikk av at 
han som statsråd i stor grad hopper bukk over partssamarbeid i skolepolitikken, valgte han å 
ha en kommentar om dette på videoen, - med sitt velkjente smil. Mens hovedtema for Giske 
og Tjora var på ulikt vis å tilnærme seg temaet «La læreren være lærer». Begge innledningene 
ble etterfulgt av gode debatter. 
 Landsmøtet gjorde en rekke vedtak som bekreftet at Skolenes landsforbund bør fortsette med 
å stå fram med en tydelig stemme i den utdanningspolitiske debatten. Det var også et samla 
landsmøte som etterspurte et tydeligere engasjement fra LO i skolepolitikken for å friste flere 
skoleansatte til å velge å organisere seg i LO. 
 
LO Kongressen 
I forarbeidene til LO Kongressen sendte LO ut et debattutkast til arbeidsprogram som 
Skolenes landsforbund oppfatta som svært svakt innen utdanningspolitikk. Skolenes 
landsforbund utarbeida derfor et forslag til et selvstendig kapittel om utdanning, «Å lære» 
som omhandlet alt fra barnehage til høyere utdanning. SL tok initiativ til samarbeid om dette 
med Fagforbundet, Musikernes fellesorganisasjon og Fellesorganisasjonen. Dette til tross, så 
ble det motarbeidet av LO i innstillingen til kongressen. Den videre strategien ble grundig 
drøftet i landsstyret til Skolenes landsforbund og etter et pågående alliansearbeid med 
Fellesforbundet og Handel og kontor samt flammende innlegg i sekretariatet og på 
kongressen, vant vi flertall for forslaget på LO-kongressen. Dette var en viktig erfaring og 
styrker grunnlaget for LOs fortsatte engasjement for fellesskolen. 
 
Valget 
Skolenes landsforbund har sendt innspill til samtlige partier til deres landsmøter våren 2017. 
Etter debatt i landsstyret ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle forberede SLs 
engasjement i forbindelse med valget. Gruppa utarbeida et sett med spørsmål som ble sendt til 
og besvart av alle partiene. Dette ble oppsummert og framtilt grafisk i en «flyer» som ble 
utarbeidet i samarbeid med LO-media. Dette var svært vellykket og ble mye brukt i ulike 
media. Den grafiske fremstillingen viste også tydelig at  SLs arbeidsprogram som var vedtatt 
på landsmøtet var mest sammenfallende med de rødgrønne partiene. Når det gjelder vårt krav 
om en tillitsreform i skolen, så var samtlige partier enige med SL. 
Under KOMMUNAL 2017 hadde Skolenes landsforbund fire representanter og var delaktig 
med to innledninger, en om valgkampen og forberedt kommentar til innledninga til Jonas Bals 
om hans bok «Hvem skal bygge landet» 
 
Arendalsuka 
På grunn av stortingsvalget ble Arendalsuka avviklet tidlig i august. Overnatting i sentrum er 
ikke å oppdrive, men via Finn.no har SL klart å karre til seg leie av et hus på Hisøya. De  
sentrale tillitsvalgte deltar på Arendalsuka som har utviklet seg til en politisk arena der vi 
treffer representanter fra alle LO-forbunda og andre viktige samarbeidspartnere.  
LO leier bankgården og har over år opparbeidet et samlende sted for politiske debatter på alle 
nivå. Skolenes landsforbund har fått fast lokale her for våre åpne møter som to år på rad har 
samla stinn brakke. Tema for SLs frokostmøte i 2017 var «karakterfri skolehverdag» der 
Rektor Mette Krogh fra Tønsberg og Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl innledet og delte 
sine erfaringer og synspunkter på en karakterfri skolehverdag. I ettertid ser vi at to skoler i 
Arendalsdistriktet ble inspirert og har startet opp med samme praksis. 
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LOs utdanningspolitiske utvalg 
Skolenes landsforbund har vært representert på alle de 6 møtene som LOs utdanningspolitiske 
utvalg har gjennomført. Vi har også vært delaktige i planleggingen av LOs årlige 
utdanningskonferanse. 
 
 
Fagskolen  
Skolenes landsforbund og LO deltok side om side på en åpen høring den 19. januar sammen 
med utdanningskomiteen på stortinget før stortingets vedtak om fagskolen. 
Den 5. mai 2017 vedtok stortinget å anerkjenne fagskolene som høyere yrkesfaglig utdanning.  
 
Diverse 
I 2017 har SL deltatt på alle aktuelle høringer i utdanningskomiteen på stortinget. 
Utover dette erfarer Skolenes landsforbund at vi blir invitert til å holde innledning i stadig 
flere sammenhenger. Vi har deltatt i flere paneldebatter, stormøter i utdanningsdepartementet 
sin regi, Aps gruppemøter i KS, åpne møter i regi av AP og SV samt deres 
ungdomsorganisasjoner og lokale LO og SL arrangementer. Spesielt i den sammenheng bør 
nevnes utdanningskonferansen i Mo i Rana som ble arrangert av LO i MO i Rana der både 
leder og nestleder er SL-medlemmer. 
Departementet har invitert til informasjonsmøter om «Tidlig innsats», strategi for 
lærerutdanning og invitert til to møter i arbeidsgruppen om «Fraværsgrensa». Det har også 
vært avsluttende møter i en arbeidsgruppe som har sett på «organisering av skoleåret» i 
videregående skole. Møtene (3 møter i 2016, og 3 møter i 2017), har vært delt mellom 
forbundssekretærene Lothar Schüren og Chris Gøran Holstad. Det har vært to møter i GNIST. 
Departementet valgte ved utgangen av 2017 å nedlegge samarbeidsforumet GNIST der 11 
organisasjoner, arbeidsgiverforeninger og noen interesseorganisasjoner var involvert.  
 
 
I 2017 har Skolenes landsforbund gitt innspill i disse høringene: 
 
Til Kunnskapsdepartementet: 

- Endring av forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning 
- Endringer i opplæringsloven og friskoleloven (Plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til 

flerfaglig samarbeid) 
- Fagbrev på jobb. 
- Forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i 

barnehager og utdanningsinstitusjoner 
- Ny Generell del 
- Ny fagskolelov. 
- Endringer i barnehageloven.  

 
 
Til Utdanningsdirektoratet: 

- overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 
- endringer i tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen.   

Stortinget 
Skolenes landsforbund har deltatt i en rekke høringer i utdanningskomiteen på stortinget, som 
for eksempel om statsbudsjettet, avskilting av lærere, fagskolen ol 
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Forbundets utdanningspolitiske høringssvar er oversendt LO som innspill til deres høringssvar 
der LO har vært høringsinstans.  
 
 
 

 
6 INTERNASJONALT ARBEID      

 
I 2017 har forbundet fulgt opp: 
 
6.1 ETUCE 
 
ETUCE er en forkortelse for European Trade Union Commitee for Education og er Euro-LOs 
bransjekomité for utdanning. Bransjekomitéen består av fagforbund som er akseptert av de 
enkelte lands LO-er. Fra Norge er Utdanningsforbundet, Forskerforbundet og Skolenes 
landsforbund medlemmer av ETUCE. 
Skolenes landsforbund har ikke deltatt aktivt i 2017, men betaler medlemskontingenten. 
 
6.2 EI - Education International 
EI er en verdensomspennende arbeidstakerorganisasjon for pedagogisk personell i 
utdanningssektoren, tilknyttet ITUC. Skolenes landsforbund har ikke deltatt aktivt i 2017, 
men betaler medlemskontingenten.  
 
 
6.3 NLS – Nordiska lärarorganisationers samråd  
Som et minimum pleier SL å delta på styremøtene, samt et arbeidsseminar pr år. I 2017 hadde 
Sverige presidentskapet og både vår- og høstmøtet fant sted i nærheten av Stockholm, 
Med unntak av Danmark og Finland er «PROFESJONSUTVIKLING» hovedtema for 
arbeidet i fagorganisasjonene. SL og Dansk lærerforening legger mer vekt på fagligpolitiske 
problemstillinger. 
  
6.4 Nordisk forbund for spesialpedagogikk  

Arnt Berby Karlsen er SLs representant i NFSP. De har to styremøter pr år, og disse går på 
rundgang blant landene. 

Våren 2017 var det ene møtet i Finland, i Helsinki. Tema for møtet var forskning som gjøres i 
de forskjellige nordiske landene i forhold til spesialpedagogikk, samt forberedelser til det 
store seminaret NFSP har hvert tredje år. Denne gangen blir det på Færøyene 25. - 27. april 
2019. Det andre møtet var i Vejle i Danmark. Tema var "Vægring og psykisk helse" i de 
nordiske landene. Vi sliter med mye av det samme i alle landene. Danmarks 
specialpædagogisk forening tok oss også med på et kurs med tema «Angst og vægring i 
forhold til deltagelse i læringsfællesskaber». Det ble ansett som en god forberedelse til det 
store seminaret på Færøyane i 2019. 

6.5 Forbundets engasjement i LOs Russlands-prosjekt  
Skolenes landsforbund startet samarbeidet med søsterorganisasjonene i Nordvest-Russland i 
2002. Med unntak av 2007 og 2011 er årlige samarbeidsprosjekter gjennomført mellom SL og 



Beretning 2017 
Side 28 av 28 

det regionale lærerforbundet i Murmansk fylke. Fra 2007 er det gjennomført fellesseminar i 
Arkhangelsk. I 2013 ble prosjektene treårige. SL bestemte seg for å satse på Arkhangelsk og 
begynte prosjektet med felles planleggingsmøte i St. Petersburg i oktober 2013.  Dette ble 
fulgt opp av felles seminar våren 2014 i Arkhangelsk der Terje Moen, Gro Tove Andersen og 
Gunnvor Sen deltok fra SLs side, sammen med ca 30 russiske lærere. Høsten 2014 kom 18 
russere på studiebesøk til Oslo. Prosjektet ble avsluttet med et evalueringsseminar i 
Arkhangelsk juni 2015, der Gro Tove Andersen og Gunnvor Sen deltok. På seminaret ble man 
enige om at man ønsket å fortsette samarbeidet gjennom et nytt treårig prosjekt. 
 
Dessverre er det ikke bevilget nye midler fra UD til nordområde-samarbeidet mellom LO og 
Russland i verken i 2016 eller 2017. Nytt prosjekt er derfor ikke kommet i gang.  
 
6.6 Global Campaign for Education (GCE)  
I 2017 deltok ikke SL på møter i regi av GCE, grunnet sykdom og skifte av tillitsvalgte. 
 
6.7 Forbundets engasjement i LOs Romania-prosjekt 
Forbundet begynte i 2012 et prosjekt i Romania i samarbeid med LO, finansiert gjennom 
EØS-midler. Prosjektet handlet om HMS-arbeid i skoleverket og SL samarbeidet med 
lærerorganisasjonen FSLI i Romania. Prosjektet gikk over to år og det ble avholdt seminar i 
både Romania og Norge i 2013. I september 2014 var det et oppfølgingsseminar i Azuga, og i 
desember samme år var det avslutningsseminar i Bucuresti. 
 
Gunnvor Sen og Olav Andresen fra LO møtte igjen det rumenske lærerforbundet FSLI i 
Bucuresti i oktober 2015 for å drøfte erfaringene med prosjektsamarbeidet forrige periode og 
mulige løsninger og problemstillinger for en eventuell ny søknadsrunde. Vår rumenske 
samarbeidspartner hadde i mellomtiden fått vårt fellesprosjekt løftet inn som del av et større 
EU-prosjekt. I den forbindelse ble Gunnvor Sen og Olav Andresen fra LO invitert til 
avslutningskonferansen for dette EU-prosjektet i Bucuresti i juni 2016, sammen med 100 
deltakere fra 22 land.  
 
Det jobbes både fra rumensk og norsk hold (LO) med bevilgninger til nye prosjekt, men det 
går seint. Kontakten mellom partene opprettholdes så godt som mulig. I den forbindelse ble 
Gunnvor Sen invitert som SLs representant til å overvære FSLIs kongress i Sinaia i november 
2017. 
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