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1. ORGANISASJON, ADMINISTRASJON OG 

REPRESENTASJON   
 
1.0 Landsmøtet 
 
Det har ikke vært innkalt til ekstraordinært landsmøte i 2018. 
 

1.1 Landsstyret 
 
Landsstyret er forbundets øverste organ i landsmøteperioden.  
Landsstyret avholdt 2 ordinære møter i 2018.Vårmøtet ble avholdt  
14. – 16. mars 2018, og høstmøtet ble avholdt 31.okt – 2.nov 2018.  
 
Sakene, forslagene under disse, deres behandling og vedtak framgår av landsstyrets 
protokoller. 
 
Landsstyret hadde følgende sammensetning i året 2018: 
 

 Forbundsleder: Anne Finborud     
1. nestleder: Terje Moen     
2.nestleder: Chris Gøran Holstad   

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 (Frem til 1.nov) 
Buskerud  Paul Gep Anne-Berit Rogn Thor Backe  
Troms  Henning Hansen  Åse Mona Vikten Klaus Magnus Berg Hansen,  
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1.2 Forbundssstyret 
 
Anne Finborud 
Terje Moen 
Chris Gøran Holstad 
Ellen Møller 
Tomas Reikvam 
Stig Ole Pedersen 
Elisabeth Ljosåk 
Ninni Jensen 
Paul Gep  
Varamedlemmer: 
Lene Merete Bakkedal, 
Øyvind Wiksaas 
Sven Berggren 
Hans U Wendelbo 
Jon Oddvar Holthe 
Sissel Stokke 

 
Forbundsstyret har i 2018 hatt 11 ordinære møter, hvorav fire todagersmøter, samt 3 telefonmøter med 
forhandlingsutvalget 
 
Forbundsstyret behandlet i 2018 i alt 108 saker: 
Foruten 13 konstituerende saker er det blitt behandlet 41 organisasjonssaker, 18 økonomiske saker, 12 
tariffpolitiske saker, 24 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 2018 ligget hos Bodil Gullseth. 
 
Arbeidsutvalget har i 2018 hatt 26 møter og behandlet 127 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 
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  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 2018 har det ikke vært innsigelser fra forbundsstyrets medlemmer eller kontrollkomiteen mot vedtak 
fattet i AU.   
 
Arbeidsutvalgets sammensetning i 2018: 
Med stemmerett: 
Anne Finborud  
Terje Moen 
Chris Gøran Holstad 
 
Uten stemmerett, med tale- og forslagsrett: 
Geir Granås  
Mette Johnsen Walker 
Bodil Gullseth 
Geir Allan Stava 
John Oddvar Holte 
 
1.3 Utvalg, arbeidsgrupper, fylkeskonferanse 
 
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 2018: 
 
Kontrollkomiteen: 
Liv Thorstensen, leder 
Herluf Grüner  
Vara:  Magne Hovet           
  Gunnvor Sen           
 
Utdanningspolitisk utvalg  
 
Terje Moen, leder 
Rigmor Bjerche 
Ida Marie Holen 
Tom Willy Pedersen 
Evy Kristiansen 
Bodil Gullseth, sekretær 
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Utdanningspolitisk utvalg har avholdt 1 møte i 2018 og behandlet en sak som var oversendt fra 
Forbundsstyret. Foruten dette ble det behandlet saker om fagfornyelsen, Yrkesfagenes år 2018 og 
opplæringslovutvalget. 
 
 
Organisasjonsutvalget, fra og med 01.08.2017  
 
             Chris Gøran Holstad, leder 
             Berit Hågensen 
             Sverre Worum 
             Magne Hovet 
             Anette Figenschou 
             Geir Granås, sekretær  
 

Pensjonsutvalget: 
Terje Moen, leder 
Sverre Worum 
Rigmor Bjercke 
Sissel Stokke  
Per Rasmus Oftedal 
Geir Granås sekretær, erstattet av Mette Johnsen Walker 
Det er avholdt 2 møter i pensjonsutvalget hvor særlig ny avtale for pensjon i offentlig sektor ble 
behandlet. Det er også utarbeidet et kurs om pensjon for medlemmene. 
 
Forhandlingsutvalget 
Forbundsstyret utgjør forbundets forhandlingsutvalg. 
Det er avholdt 3 telefonmøter i perioden 
 
Fylkeskonferanse: 
Fylkeskonferansen 2018 ble avholdt som en todagers konferanse på Sørmarka i november, og det var 
innkalt to representanter fra hvert fylkeslag. Temaer som ble behandlet under fylkeskonferansen var: 
Strategisk plan, IA-avtalen, tillitsvalgtåret, balansen mellom opplæringslovens § 9A og 
Arbeidsmiljøloven.  
 
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) 
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Anne Grethe Hermansen Medlem (Troms) 
 
Kursgruppa har lagt grunnlaget for tre tillitsvalgtkurs som er utprøvd.  
 
Vervegruppe 
Vervegruppa hadde i 2018 tre 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)  
 
I løpet av 2018 trakk Tove Mehus seg fra vervet grunnet stort arbeidspress på jobb. Ettersom Jon 
Oddvar Holthe gikk inn i et vikariat som forbundssekretær, ble gruppen topptung og ikke etter 
intensjonen fra landsmøtevedtaket. Gruppen ble utvidet med 3 personer: 
Geir Ove Nyrud                    Medlem (Rogaland) 
Mona Forsbakk                     Medlem (Nordland) 
Egil Gundersen                     Medlem (Vest-Agder) 
 
1.4 Forbundskontoret og administrasjonen 
 
Forbundskontoret og administrasjonen har i 2018 hatt følgende fastlønte tillitsvalgte, tilsatte 
sekretærer og tilsatte kontorfunksjonærer: 
 
Anne Finborud  forbundsleder 
Terje Moen   1. nestleder  
Chris Gøran Holstad  2.nestleder 
Geir Granås   forbundssekretær, langtidssykemeldt 
Bodil Gullseth   forbundssekretær  
Mette Johnsen Walker forbundssekretær  
Geir Allan Stava  forbundssekretær 30% stilling 
Jon Oddvar Holte  forbundssekretær 50% 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. 
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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 2018. 
 
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 2018. 
 
1.5 Representasjon i eksterne organer           
Representasjon i eksterne organer har i 2018 vært: 

 Fra 01.08.2017 
LOs representantskap: Terje Moen 
LOs sekretariat: Anne Finborud 
Utvalg for et sterkere LO i offentlig sektor 
(oppfølging av Kongressvedtak)  

Anne Finborud 

LO Stats styre: Vara: Mette Johnsen Walker 
LO Stat forhandlingsutvalg: Chris Gøran Holstad 
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Vara: Terje Moen/Mette Johnsen Walker 
01.07.17 < 

LO Stats beredskapsgruppe: Mette Johnsen Walker 
LO Stat –SPEKTER: Mette Johnsen Walker 
VIRKE/HUK: Bodil Gullseth 
LO Stats representantskap: Anne Finborud 
LO Kommunes styre og forhandlingsutvalg: Anne Finborud 

Vara: Terje Moen 
LO Kommune – Årsmøtet: Anne Finborud 

Terje Moen  
Chris Gøran Holstad 
Bodil Gullseth 

KAH (LO) – Oslo kommune 
(Forhandlingssammenslutning) 

Roger Vinje 
Vara: Ellen Møller 

VIRKE Arbeidsgruppe Særavtale for 
undervisningspersonalet i folkehøgskolen 

 
Vara: Bodil Gullseth 

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

 

LOs organisasjonskomite: Terje Moen 
Vara: Chris Gøran Holstad 

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

Vara: Chris Gøran Holstad 
LOs kontaktutvalg for IA-avtalen:  Bodil Gullseth 
LOs HMS-utvalg Bodil Gullseth 
LOs utvalg for barne- og ungdomsarbeid: Bodil Gullseth 
AOFs representantskap:   
Fellesutvalget for kollektive forsikringer (LO): Chris Gøran Holstad 
Arbeidsgruppe for Rekruttering av folk med 
høyere utdanning til LO: 

 
Bodil Gullseth 

LOs koordineringsgruppe for verving og 
medlemsservice: 

 
Mette Johnsen Walker 

LO internasjonalt forum  Mette Johnsen Walker 
GCE: Mette Johnsen Walker 
Referansegruppe for fagfornyelsen Anne Finborud 
Partnerskap mot mobbing: Anne Finborud 
Partnerskap mot mobbing, arbeidsgruppe: Mette Johnsen Walker 
Kompetanse for kvalitet i utdanninga: Terje Moen 
PSU:  
Fagfornyelsen (departementet og Udir): Bodil Gullseth 
Arbeidsgruppe for utarbeiding av 
veiledningsavtale for nyutdannedes lærere: 

 
Bodil Gullseth 

Ressursgruppe for tillitsvalgtsåret Bodil Gullseth 
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LOs arbeidsgruppe 
organisasjonsgjennomgangen 

 
Mette Johnsen Walker 

LOs arbeidsgruppe Palestina-uttalelsen Mette Johnsen Walker 
Referansegruppe for oppfølging av OECD-
prosjektet 

 
Mette Johnsen Walker 

Sentral eksamensgruppe Mette Johnsen Walker 
Referansegruppe til Opplæringslov-utvalget Geir Allan Stava 

Vara: Bodil Gullseth 
Arbeidsgruppe LO for alle Jon Oddvar Holthe 

 
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. 
 
 
1.6  Organisasjonsforhold og virksomhet i 2018 
 
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 de frikjøpte tillitsvalgte gikk i 2018 med på å betjene enkeltmedlemmer i 
samarbeid med lokale organisasjonsledd og ofte sammen med LOs juridiske avdeling. Forbundet 
var representert ved en rekke utdanningspolitiske og faglige konferanser. Representasjonen 
framkommer i AU-protokollene. 
 
 
Lokale organisasjonsledd 
Forbundet hadde ved utgangen av 2018 i alt 37 foreninger og 18 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.  
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1.6.1 Medlemsoversikt-/utvikling 
 
Forbundet hadde 31.12.2018 totalt 6.650 medlemmer, en netto oppgang på 79 siden årsskiftet 
2017/2018. Av disse er 4.350 fullt betalende medlemmer, en oppgang på 18 fra årsskiftet. 
 
Ved utgangen av 2018 var det 1.756 pensjonister i forbundet.  
 
Forbundet har 31.12.2018, 262 medlemmer fritatt fra kontingent (betalte kr. 215,- pr. mnd. i 
forsikring). Disse medlemmene er i permisjon uten lønn, arbeidsledige, sykemeldte eller i 
militærtjeneste, etc. 
 
Dette gir følgende medlemsmasse 31.12.2018: 
 fullt betalende    4.350 
 pensjonister     1.756 
 student-medlemmer    282 
 fritatt for kontingent    262    
 medlemmer totalt    6.650
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Medlemsoversikt pr. 31.12.2018 
I det følgende framkommer en oversikt over medlemstall fordelt på foreninger og fylkeslag. 
Tallene er nettotall, dvs tall som framkommer når utmeldinger og overføringer er trukket fra.  
 
Summer av Antall medlemmer   
Fylkeslag Forening Totalt 
SL Akershus fylkeslag SL Akershus fylkeslag 448 
SL Akershus fylkeslag Totalt  448 
Sl Aust-Agder Fylkeslag Sl Aust-Agder Fylkeslag 102 
Sl Aust-Agder Fylkeslag Totalt  102 
SL Buskerud fylkeslag SL Buskerud fylkeslag 116 

 SL Forening Drammen Omegn 210 

 SL forening Kongsberg 49 

 SL forening Øvre Buskerud 156 
SL Buskerud fylkeslag Totalt  531 
SL Finnmark fylkeslag SL Finnmark fylkeslag 67 

 SL forening Alta 30 

 SL forening Hammerfest 56 

 SL forening Karasjok 44 

 SL forening Kautokeino 38 

 SL forening Sør-Varanger 39 

 SL forening Vadsø og omegn 2 

 SL forening Vardø 9 
SL Finnmark fylkeslag Totalt  285 
SL Hedmark fylkeslag SL Hedmark fylkeslag 262 
SL Hedmark fylkeslag Totalt  262 
SL Hordaland fylkeslag SL forening Bergen Grunnskole 300 

 SL forening Hordaland videregående skole 227 

 SL forening Krokeide 18 

 SL Hordaland fylkeslag 131 
SL Hordaland fylkeslag Totalt  676 
SL Møre og  Romsdal fylkeslag SL forening Ørsta/Volda Omegn 25 

 SL Møre og  Romsdal fylkeslag 142 
SL Møre og  Romsdal fylkeslag Totalt 167 
Sl Nordland Fylkeslag SL forening Bodø 126 

 SL forening Brønnøy 11 

 SL forening Fauske 37 

 SL forening Gildeskål/Meløy 22 

 SL forening Helgeland 29 

 SL forening Narvik 79 

 Sl Forening Rana Omegn 133 

 SL forening Ytre Helgeland 45 

 Sl Nordland Fylkeslag 10 
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 Sl Forening Vesterålen/ Lofoten 58 
Sl Nordland Fylkeslag Totalt  550 
SL Nord-Trøndelag Fylkeslag - 
Utgått SL Nord-Trøndelag Fylkeslag - Utgått 0 
SL Nord-Trøndelag Fylkeslag - Utgått Totalt 0 
SL Oppland fylkeslag SL Oppland fylkeslag 199 
SL Oppland fylkeslag Totalt  199 
SL Oslo fylkeslag SL Oslo fylkeslag 669 
SL Oslo fylkeslag Totalt  669 
SL Rogaland fylkeslag Sl Forening Dalane 11 

 SL forening Finnøy 8 

 SL forening Haugesund 57 

 SL forening Karmøy 272 

 SL forening Stavanger Omegn 217 

 SL Rogaland fylkeslag 55 
SL Rogaland fylkeslag Totalt  620 
SL Sogn og  Fjordane fylkeslag SL Sogn og  Fjordane fylkeslag 65 
SL Sogn og  Fjordane fylkeslag Totalt 65 
Sl Sør-Trøndelag Fylkeslag - Utgått Sl Sør-Trøndelag Fylkeslag - Utgått 0 
Sl Sør-Trøndelag Fylkeslag - Utgått Totalt 0 
SL Telemark Fylkeslag SL forening Nedre Telemark 50 

 SL Telemark Fylkeslag 199 
SL Telemark Fylkeslag Totalt  249 
SL Troms fylkeslag SL forening Harstad og omegn 67 

 SL forening Nord-Troms 34 

 SL Troms fylkeslag 174 

 Sl Forening Tromsø/balsfjord/karlsøy 137 
SL Troms fylkeslag Totalt  412 
SL Trøndelag Fylkeslag SL forening Røros 24 

 SL forening Trondheim 315 

 SL Trøndelag Fylkeslag 386 
SL Trøndelag Fylkeslag Totalt  725 
SL Vest-Agder fylkeslag SL forening Kristiansand Omegn 64 

 SL forening Mandal 41 

 SL Vest-Agder fylkeslag 57 
SL Vest-Agder fylkeslag Totalt  162 
SL Vestfold fylkeslag SL Vestfold fylkeslag 200 
SL Vestfold fylkeslag Totalt  200 
SL Østfold fylkeslag SL Østfold fylkeslag 321 
SL Østfold fylkeslag Totalt  321 
(tom) Skolenes landsforbund 7 
(tom) Totalt  7 

Totalsum  6650 
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Medlemsoversikten for 2018 viser at vi har en fortsatt vekst i medlemstallet, på landsbasis.  

2. OPPLYSNING, AGITASJON OG KURS 
 
2.1 Informasjon 
Arbeidet med å gjøre forbundet godt synlig i mediene fortsatte i hele 2018, både lokalt og 
nasjonalt. SL har etablert flere gode rutiner for den daglige informasjonsvirksomheten, i tråd 
med vedtatt kommunikasjonsstrategi. 
 
På forbundskontoret har vi daglige morgenmøter, der vi diskuterer mediebildet og drøfter 
egne kommentarer til saker som legges på hjemmesiden og spres på sosiale medier. Dette i 
tillegg til egne utspill på saker som berører medlemmene. Hjemmesiden oppdateres hyppig (i 
2018 ble det lagt ut 143 saker).  
 
Skolenes landsforbund vil alltid følge norsk lovgivning, herunder personopplysningsloven og 
EUs forordning 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR). Besøkende på SLs 
hjemmeside blir opplyst om dette. 
 
SL har solid økning på sosiale medier i 2018, som skyldes god og jevnlig aktivitet. Status 
sosiale medier, ved utgangen av 2018: Facebook: 3.800 følgere. Instagram: 520 følgere. 
Twitter: 940 følgere.  
 
SL har vært godt synlig i mediene med noen nyhetssaker og mange leserinnlegg (også 
kronikker). Dette har vært jevnt fordelt utover hele året. I 2018 var SL i TV 2 Nyhetskanalen 
to ganger, om Søgnen-saken og at mange lærere mangler godkjent utdanning. Vi føler at flere 
medier kontakter SL oftere.  
 
Februar/mars 2018 kjørte vi en større reklamekampanje i regi av reklamebyrået Try, med mål 
om å verve flere medlemmer. Kampanjen besto av reklamesnutter (grafisk video) til 
Facebook, plakater og roll-up (en mobiltelefon var en rød tråd i kampanjen), og bidro i aller 
høyeste grad til å synliggjøre SL. Plakatene ble sendt skoler der SL har medlemmer. 
Medlemsveksten uteble våren 2018. I forbindelse med skolestart, og utsending av nye 
plakater i juli (skolestartpakka), opplevde SL god medlemsvekst utover høsten (130 nye 
medlemmer i september). Tilveksten av nye medlemmer uteble mot slutten av året. 
 
Intern kommunikasjon er også en viktig satsing i SL. Kommunikasjonsansvarlig har vært 
tilstede på ulike lokale arrangementer, og synliggjort SLs kommunikasjonsarbeid. Det er også 
avholdt flere kurs i det å skrive leserinnlegg. Når disse kursene er over, er det ofte en boom av 
innlegg i lokale aviser. Kommunikasjonsansvarlig blir med jevne mellomrom kontaktet av 
SL-ere som ønsker bistand til å skrive innlegg.  
 
I 2018 ble det sendt ut ni elektroniske nyhetsbrev per e-post til SLs medlemmer og andre som 
har skrevet seg på mottakerlisten. Ved utgangen av 2018 ble nyhetsbrevet formidlet til 5.200 
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mottakere – en kraftig økning fra året før (cirka 4.500). SL bruker Campaign Monitor til dette 
arbeidet.  
 
Forbundskontoret har fortsatt en strategi for å holde løpende kontakt med fylkesledere og 
lokale tillitsvalgte. Det er vedtatt en kontaktfordeling av fylkene. Hver av de sentrale 
tillitsvalgte har kontaktansvar for hver sine fylkeslag.  
 
Også i 2018 (august) var Skolenes landsforbund representert på Arendalsuka – frokostseminar 
med tema: «Hvordan kan norsk skole fange opp flere og gi barn og ungdom opplevelser og 
erfaringer som gir dem tro på sin egen framtid?». LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og SVs 
utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås var invitert for å dele sine erfaringer og 
synspunkter. Frokostseminaret var ikke like godt besøkt som i 2016 og 2017.  
 
Fagbladet «I skolen» 
I skolen kom ut med 9 nummer i 2018. Redaktør i fagbladet var Sidsel Valum. 
 
2.2 Verving og agitasjon   
 
Det ble gjennomført en vervekampanje av TRY som ble kjørt på sosiale medier i slutten av 
Februar og Mars, måloppnåelsen på vekst av medlemmer ble ikke nådd men kampanjen ga 
oss en ny image og sørget for synlighet i sosiale media.  
Forbundet sendte ut en konvolutt med brosjyre fra SL og LO favør til alle nyinnmeldte 
medlemmer. Det ble gjort vedtak om å levere ut sekker til ordinære nyinnmeldte i 2018, dette 
blir ikke praktisert før i 2019. 
Før skolestart fikk alle plasstillitsvalgte tilsendt velkomstbrev med informasjon og 
vervebrosjyre. 
Som profileringsmateriell hadde forbundet linjaler, penner, gulinger, blyanter, reflekser, 
sekker, krus, thermoskopp og vervebrosjyrer. Dette kan bestilles fra forbundskontoret. 
Forbundet har også nye roll-ups som kom ut av TRY kampanjen og vervebrosjyrer til 
studenter, lærere og trafikklærere, dette til bruk på stands og lignende. Alle fylkeslag har egne 
roll-ups. Det er også laget roll-ups for lærerstudenter. 
Det ble gjennomført stand på Glomma festivalen sammen med LO i 2 dager i Juni. 
I Trondheim ble det gjennomført temakveld den 8 Januar. 
 
LO for alle 
Planleggingen av en vervekampanje for de med høyere utdanning begynte i 2018. 11. oktober 
ble forbundene orientert om prosjektet, og målgruppene ble definert. SL meldte sin interesse 
for å være med i en arbeidsgruppe som skulle jobbe videre med prosjektet inn i 2019. 
 
Studentorganisasjon. 
 
Forbundet hadde som mål å få startet studentklubber for lærere og ett interimsstyre i løpet av 
2018, dette har vi fått støtte av LO til å gjennomføre. Det ble innvilget 200 000,- av LO! 
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Forbundet har prioritert disse byer Trondheim, Tromsø, Halden, Stavanger, Bergen, Oslo, 
Bodø, Kristiansand, Ålesund, Stjørdal, Hamar. 
 
 
 
Gjennomført 2018 
Dato LO studentservice 
11-12 Januar Halden 
24-25 Januar Bodø 
1-2 Februar Tromsø 
20 Februar Stavanger 
1-2 Mars Kristiansand 
19 Mars Hamar 
21 Mars Oslo Met 
11-12 April Trondheim 
13 April Bergen 
14 August Halden 
16 August Stavanger 
17 August Bergen, Tromsø 
22 August Bergen 
24 August Bodø 
30 August Ålesund 
27 til 31 August Trondheim 
03 September Stjørdal 
10 September Tromsø 
27 September Kjeller 

 
 SL klarte å starte 5 studentklubber i 2018, Tromsø, Trondheim, Bodø, Halden og Stavanger. 
Det ble også opprettet interimsstyre på samling den 23-25 November, måloppnåelsen er nådd 
men det gjenstår myee arbeid som interimsstyre sammen med Forbundet jobber videre med. 
Interimsstyre består av, leder Siawash Rashidpoor Halden, nestleder Ingrid Aasen Bergen, 
kasserer Håvard Bu Iversen Stavanger. 
 
 
2.3 Kurs og skolering     
 
AOF – kurs 
Forbundet har i 2018 hatt 0 deltakere på AOFs kurs.   
Kostnad for SL, Kr 0,-  
 
LO-Stat-kurs 
Forbundet har i 2018 hatt 0 deltakere på LO-Stat-kurs. Ingen kostnader for forbundet 
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Nobelinstituttets lærerkurs 
Forbundet hadde i 2018 to deltakere og en observatør. 
Ingen kostnader utover reise og opphold for forbundet. 
 
 
Medlemmers muligheter for utdanningsstipend     
Forbundet har egen stipendordning for medlemmer som ikke er omfattet av statlig avtaleverk. 
81 stykker søkte. 
Forbundet delte i 2018 ut i alt kr. 327.563.- til 65 stipender. Stipendstørrelsen var mellom kr 
730 og kr 6000. 
 
Trinn-skolering 
SL har i 2018 hatt trinn-skoleringer av tillitsvalgte, som ble startet i 2017. Trinn 1 ble avholdt 
i april og november, og til sammen 54 tillitsvalgte deltok på dette kurset. Trinn 2 ble avholdt i 
mai med 40 deltakere, og trinn 3 i oktober med 35 deltakere. Til sammen deltok 129 
tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte på SLs sentrale trinnskoleringer i 2018. 
 
 

3 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 
 
3.2 Nytt 
Sparebank 1 har i dette året blant annet utviklet et bedre boliglåneprodukt for de som er 34+ 
Studentene våre er dessuten tilgodesett med topp reiseforsikring uten ekstra kostnad gjennom 
hele Landsmøteperioden. 
 
Det jobbes kontinuerlig med vilkår og pris på alle forsikringsprodukter. Sparebank 1 blir 
utfordret av fellesutvalgets medlemmer hele tiden om å legge fram tilbud som «matcher» 
konkurrentene. 
 

4. MEDLEMMENES LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 
 
4.1 Medlemmene fordelt på tariffområder 
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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.  
NHO-Abelia – (husavtale gjennom Utdanningsforbundets tariffavtale) 
 
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 2018 
4.2.1  
Kommunal sektor (KS og Oslo kommune) og Staten 

Det ble før hovedtariffoppgjøret sendt ut en høring blant medlemmene i KS-området hvilke 
prioriteringer som skulle følges. Partene i KS området kom 30.april fram til en anbefalt 
forhandlingsløsning med en ramme på omlag 2,9%, noe som var i tråd med frontfagets 
anbefalinger. Det ble IKKE satt av pott til lokale forhandlinger i 2018, og det skal bli 
spennende å se hvordan KS følger opp dette i fremtidige oppgjør. 

Resultatet medfører svak reallønnsvekst for alle våre medlemmer i KS-området i 2018. 

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 
5. Oppfølgingen av rapporter fra Kompetansebehovsutvalget 
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6. Felles forståelse og praktisering av Hovedavtalen 
7. Undervisningspersonalet  

 
Forhandlinger i KS-området om særavtaler 
Prolongert SGS 1001 om Reiseregulativet 

4.2.2 Forhandlinger i staten 
 

LO Stat hadde krevd at alle tillegg skulle gis som generelt tillegg på lønnstabellen i staten. 
Dette ville på best måte sikre likelønn. Vi fikk ikke inn kravet. Her det det kun føringer i 
Lokal lønnspolitikk som må brukes inn i en eventuell føring i de lokale forhandlingene. HTA 
pkt 2.3 

Reguleringsbestemmelse i andre avtaleår om pensjon.  

Lokale forhandlinger skal være sluttført innen 31.oktober 2018.  

Resultatet i korthet: 

Generelt tillegg på 5.100 til og med ltr 47, deretter 1,25 % fra ltr 48 og oppover. Tillegget gis 
med virkning fra 1. mai. 

- En lokal pott på 1,9 % av lønnsmassen pr 1. juli til fordeling gjennom lokale forhandlinger. 

- Lønnsalternativ 1 og 2 i alle lønnsrammer fjernes. Ansatte som tidligere var lønnet i alternativ 
1 eller 2 flyttes til alternativ 3. Dette innebærer at alle som i dag er avlønnet i alternativ 1 og 2, 
vil få en justering av sin lønn. Øvrige ansatte beholder dagens lønnalternativ. 

- Lønnsrammene har blitt utvidet med to alternativer på topp (nye alternativ 8 og 9), noe som 
gir våre tillitsvalgte et større mulighetsrom i høstens lokale lønnsforhandlinger. 

- Økning av ubekvemstillegg: "Skumringstillegg" fra kr 12,- til kr 15,-. Lør-/og søndagstillegg 
fra kr 52,- til kr 55,-. Beredskapsvakt utenfor arbeidssted fra hhv kr 5,- og 10,- til kr 10,- og 
20,-. Kompensasjon for delt dagsverk økes fra kr 145,- til kr 200,-. 

- Taket for pensjonsgivende variable tillegg økes fra kr 56.000 til kr 66.000. 

- Ansatte med høyere akademisk utdanning, stipendiater og spesialist-kandidater, økes fra 
lønnstrinn 47 til 51 ved ansettelse, i henhold til fellesbestemmelsene § 5B nr 1. 

- Rammen for boliglån i Statens pensjonskasse er økt fra 1,7 mill til 2,0 mill (evt 4,0 mill for 
par hvor begge jobber i staten). 

Partene er dessuten enige om å forhandle om forbedringer av pensjonsgivende variable tillegg 
som skal inngå i ny offentlig tjenestepensjonsordning. Forbedringene skal forhandles i 
mellomoppgjøret 2019 dersom avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor er 
godkjent og lagt fram for Stortinget.  
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Videre er partene enige om å jobbe videre med et nytt lønnssystem, og se på statens fremtidige 
kompetansebehov frem mot mellomoppgjøret i 2019. 

 
 
4.3 Andre saker vedrørende medlemmenes lønns- og arbeidsforhold 
 
4.3.1  Pensjonsavtale i offentlig sektor.   
 Lørdag 3. mars kom partene til enighet i pensjonsoppgjøret. Saken ble behandlet i landsstyret 
14.mars og landsstyret gikk enstemmig inn for å anbefale den fremforhandlede avtalen. 
Avtalen ble sendt ut til uravstemming blant de berørte medlemmene og resultatet ble 85% Ja, 
med 42% deltakelse 

 
Resultatet ble sendt inn til LO Kommune og LO Stat den 22.mai for videre behandling. 

 LOs sekretariat godkjente resultatet den 23.mai. 
 
 
4.3.2 Rettssaker 
I 2018 hadde forbundet 1 rettsak som endte med seier, men avgjørelsen er anket av motparten. 
 
 
 
5 UTDANNINGSPOLITIKK     
 
Grasrota setter dagsorden 
I januar leide vi inn ekstern hjelp som ledet de sentrale tillitsvalgte i en prosess som munnet ut 
i en strategisk plan. Målet for arbeidet var å organisere arbeidet sentralt på en slik måte at 
fokus i arbeidet i større grad reflekterte debatter og engasjement på arbeidsplassen. 
Drivkraften var å ha en garanti for at arbeidet sentralt er representativt for de utfordringene 
medlemmene møter i arbeidet. Vi ga den strategiske planen tittelen «Grasrota setter 
dagsorden». Vi fordelte fylkene mellom de sentrale tillitsvalgte for å ha jevnlig oppfølging, 
gjensidig informasjon og gi fylkesstyrene en ansvarlig som løfter aktuelle saker inn i 
forbundets arbeid. Vi har kalt dette oppstrøms politikk. Ved utgangen av 2018 er rutinene 
ikke kommet helt på plass i alle fylker, men der vi er godt i gang opplever vi en gjensidig 
inspirasjon og entusiasme. Det er bred enighet om at denne måten å jobbe på er smart og gir et 
godt grunnlag for å ivareta medlemmenes interesser og styrke det interne demokratiet i 
organisasjonen vår. Tegn i tiden tydet på at organisasjoner som er veldig toppstyrte ikke er 
framtida. Det er et positivt kjennetegn ved Skolenes landsforbund at det er kort vei fra 
medlemmene til toppen. Det er et særtrekk vi liker å smykke oss med.                                                                                                                                                                                   
 
 
Kunnskapsdepartementet 
 
Statsrådskifte. 14. januar 2018 var Jeløya-plattformen et faktum. Med det ble Venstre en del 
av den blå-blå regjeringa og i Kunnskapsdepartementet fikk vi et statsrådsskifte fra Torbjørn 
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Røe Isaksen til Jan Tore Sanner. Skolenes landsforbund og LO måtte med jevne mellomrom 
kritisere Røe Isaksen fordi han helt systematisk parkerte fagbevegelsen i sitt virke som 
kunnskapsminister. 
Ved utgangen av 2018 konstaterer vi at kunnskapsminister Jan Tore Sanner fortsatt bruker 
mye tid på å «ta ned og dempe» baller som Røe Isaksen kastet opp i lufta som såkalte 
løsrevne «piloter» året før. GNIST-partnerskapet ble nedlagt og Sanner fikk honnør fra SLs 
høstmøte i landsstyret for at han pr da ikke hadde iverksatt noe særlig sprell og at han ganske 
regelmessig innkaller partene til møter.     
 
I Skolenes landsforbund hadde vi lenge gispet etter luft og rom til å få være med å sette 
dagsorden i skolepolitikken. Med oppstrøms politikk og medlemmenes engasjement i 
bagasjen erfarer vi også at vi slipper mer til med saker som berører medlemmene.  
 
Yrkesfagenes år 2018. 1.februar ble kampanjen Yrkesfagenes år 2018 lansert med kick-off i 
Trondheim der både LO og Skolenes landsforbund var representert. Yrkesfagenes år var en 
informasjons- og omdømmekampanje der målsettingen var å få flere unge til å søke og 
gjennomføre denne utdanningen. Skolenes landsforbund bidro på flere tilstelninger som 
fokuserte på yrkesfagenes år. Da statsråden var gjest på vårt landsstyremøte appellerte vi til at 
han nyttet året til å finne en ordning som kunne sikre at yrkeslærere ikke ble lønnstapere. 
Skolenes landsforbund er bekymra for de konsekvensene det vil medføre at regjeringa har 
trumfet gjennom at det skal være obligatorisk for nærmest alle andre lærergrupper å ta 
mastergrad. Etter innspill fra lokale tillitsvalgte fortsetter Skolenes landsforbund med å finne 
en ordning som rettferdiggjør høyere lønnsplassering også for yrkesfaglærere.  
 
«Avskiltingsaken» I januar iverksatte UDF, MFO, SL og Skolelederforbundet en felles 
underskriftskampanje: «Opphev vedtaket om å gi nye kompetansekrav tilbakevirkende kraft» 
Det ble samlet inn 37772 underskrifter som ble overlevert til Utdannings- og 
forskningskomiteen 13. februar – dagen Stortinget på nytt skulle votere over den 
tilbakevirkende kraften for de nye kompetansekravene. Dette fikk dessverre ikke flertall 
denne gangen heller. AP hadde snudd i saken, men det fikk ingen betydning fordi KrF hadde 
hestehandlet hele komptansespørsmålet opp mot en lærernorm i forbindelse med 
statsbudsjettet. Her vil vi også skrive inn i historien at AP ikke snudde i saken før KrF hadde 
foretatt hestehandelen. Det betyr at dersom AP hadde vært på plass i kompetansespørsmålet 
tidligere så hadde avskiltingen av 38000 lærere ikke skjedd. Dette har vært en langvarig og 
vrien sak for oss i Skolenes landsforbund og selvsagt for de mange allmennlærerne som ble 
ramma, men også for omdømmet til lærerne. Det er også riktig å minne om at Skolenes 
landsforbund er den eneste organisasjonen som alltid har vært i mot at lærerutdanninga skulle 
bli en obligatorisk master og innstramming i kompetansekrav for å kunne undervise. SL 
fryktet både utvikling av uønskede deltidsstillinger, svekking av lærernes stillingsvern i 
personalpolitikken og en formidabel øking i antall ufaglærte i skolen. Dette skulle vise seg å 
være en begrunnet frykt. Våren 2018 la SSB tall på bordet som viste at antall ufaglærte som 
underviste i grunnskolen hadde økt med 40% i løpet av de årene Isaksen var statsråd. I tillegg 
har vi fått melding om flere saker der medlemmer med lang erfaring blir «annenrangs» 
behandlet i overtallighetssaker til fordel for lærere med en master i basisfagene. Vi frykter at 
vi bare har fått en forsmak på stillingsvernsaker som blir konsekvensen av de nye stramme 
kompetansekravene. Skolenes landsforbund har lansert en helhetlig strategi for å bøte på 
rekrutteringskrisa. 
 
Aktivitetsplikten i ny §9 A i opplæringsloven. Den nye aktivitetsplikten i forbindelse med 
ny §9 i opplæringsloven har også ført til flere personalsaker der lærere får klager om å ha 
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trakassert elever. Tendensen er at elevenes sak blir trodd uten at læreren får anledning til 
kontradiksjon. Dette skjer også etter små dagligdagse episoder som tidligere er løst i dialog 
mellom eleven og læreren. Sammen med representant fra det aktuelle fylkeslaget har sentrale 
tillitsvalgte har bistått i flere saker der slike hendelser har ført til varsel om oppsigelse. I 
samtlige saker pr nå har vi funnet løsninger på slike møter (aml § 15.1) ved at arbeidsgiver 
har trukket tilbake varselet fordi vi har hatt reell dialog om det konkrete innholdet i klagene. 
Innholdet har ikke vært i nærheten av det vi ville kunne vurdere som saklig grunn til 
oppsigelse.  
 
Flere fylkeslag meldte ønske om at temaet §9 A i opplæringsloven ble viet stor 
oppmerksomhet på fylkeskonferansen under tittelen «Hvor blir det av lærerens rettigheter?» 
Som innleder til temaet lånte vi en ansatt jurist i Norsk lektorlag som har jobbet mye med 
problemstillingen. Det ble gitt mange tilbakemeldinger om at denne seansen hadde stor 
nytteverdi for våre tillitsvalgte på alle nivå i organisasjonen. 
På grunnlag av erfaringene vi har høstet med den nye §9 A, har SLs representanter som sitter i 
en referansegruppe for revisjon av opplæringsloven, gitt innspill som også vil ivareta læreren i 
slike hendelser uten at eleven får svekket sitt vern. 
 
Fagfornyelsen. Som en forlengelse av Ludvigsen utvalgets rapport bestemte regjeringen seg 
for at hele læreplanverket (K06) skulle revideres. Viktig uttalte mål var å forenkle 
læreplanene, innføre nye fagovergripende tema, ha fokus på dybdelæring som metodikk mm. 
Mange SLere har vært representert i læreplangrupper og forbundet sentralt har fulgt arbeidet 
både i en arbeidsgruppe under udir som hadde fokus på mer overordna prinsipper og 
koordinering av arbeidet, Forbundet har også vært representert i en referansegruppe med 
statsråden og endelig er det også oppnevnt en gruppe som skal koordinere læreplangruppenes 
arbeid med eksamensordninger. Også i denne har SL en representant.  
Som fagforening har vi valgt å holde oss til prinsipielle og overordna spørsmål i arbeidet. 
Medlemmene er jo som yrkesutøvere medvirkende i de enkelte fagene gjennom 
arbeidsplassen sin.  
 
Skolenes landsforbund har hatt en del prinsipielle innvendinger, men opplever at vi ikke har 
fått gjennomslag på for oss viktige punkt. Vi har vært alene om å ønske at læreplanene ble 
konkretisert for hvert trinn i hvert fag. Dette er et krav som ble vedtatt av vårt landsmøte, men 
vi fikk dessverre kun gjennomslag for et fag, nemlig matematikk. Skolenes landsforbund 
mener at tidsbrukutvalet fra 2009 dokumenterte at lokalt læreplanarbeid som følge av at 
fagene ikke er definert for hvert trinn i læreplanene, er en formidabel tidstyv i lærernes 
arbeidshverdag. Nå er de nye fagplanene tenkt innført av lærerne ved at de både må lære seg 
de nye planene og planlegge omleggingen samtidig som de gjør et fullt årsverk etter gjeldende 
læreplaner.  
 
Landsstyret behandlet fagfornyelsen på høstmøtet og vedtok at SL skal fremme krav om en 
ekstra tidsressurs for lærere og skoleledere i de tre innkjøringsårene. Kravet er levert til 
statsråden. Skolenes landsforbund sier at nok er nok, -nok engang har stortinget vedtatt en 
reform uten at det er satt av penger til at de som skal gjøre jobben får tid til å gjøre den. 
Reformer koster faktisk tid og penger. Skolenes landsforbund er ved årsskiftet den eneste 
organisasjonen som har stil krav om at det ryddes plass i lærernes og skoleledernes årsverk til 
å få gjort jobben. SL sendte ut en kampanjeplakat til oppslag på alle landets skoler om saken. 
 
Avtale om veiledning av nyansatte. Med mål om god og forpliktende oppfølging av 
nyutdanna første året i jobb har departementet og mange aktører underskrevet en avtale om 
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dette. Oppdraget er gitt etter vedtak i stortinget, men nok en gang er det ikke satt av en krone 
til lærerne som skal veilede. Som eneste organisasjon valgte Skolenes landsforbund derfor å 
ikke undertegne avtalen.  
Ytringsfrihet – tillit. Landsmøtet i Skolenes landsforbund har vedtak om å motarbeide så vel 
stykkprisfinansiering som fritt skolevalg men aldri helt klart å reise en nasjonal debatt om 
hvilke konsekvenser kombinasjonen av disse kan føre til. Så slapp lærer Simon Malkenes til 
på dax18 der han helt konkret beskrev en undervisningstime på en østkantskole i Oslo. Det 
satte skikkelig fyr på en nasjonal debatt og satte startsignalet på en endringsprosess i 
osloskolen. Malkenes fik en tjenestelig tilrettevisning for illojalitet av ledelsen og dermed ble 
det satt fyr på en nasjonal debatt om ytringsfrihet også. Skolenes landsforbund grep 
situasjonen begjærlig og deltok aktivt i media og med appell på  en demonstrasjon utenfor 
stortinget. I forlengelsen av hele oppstyret måtte både utdanningsdirektøren og personalsjefen 
i utdanningsetaten i Oslo forlate sine stillinger. Osloskolen som utstillingsvindu sto for fall. 
Skolenes landsforbund berømmet byrådet for måten de håndterte denne prosessen på. 
 
 
 
LOs utdanningspolitiske utvalg 
Skolenes landsforbund har vært representert på møtene som LOs utdanningspolitiske utvalg 
har gjennomført. Vi har også vært delaktige i planleggingen av LOs årlige 
utdanningskonferanse. 
 
Yrkesfagenes år 2018 

På  bakgrunn av a t annenhver NHO-bedrift ha r problem er m ed å  rekru tte re  nok 
fagarbe ide re , og a t vi ifølge  Sta tistisk sen tra lbyrå  vil vi m angle  ne sten  90 000 
fagarbe ide re  i 2035, så  b le  de t beslu tte t m e llom  parte ne  i a rbe idslive t å  lage  en  
ve rvekam panje . Denne  kam panjen  b le  ka lt Yrkesfagenes å r 2018. Denne  
kam panjen  hadde  stort fokus på  a rbe ide t m ed e levene , m en SL var involvert i 
kam panjen  både  gjennom  LO og egne  aktivite te r. Man kan  a lltids  stille  
spørsm ålstegn  ved  nytteverd ie n  av slike  kam panje r, m en de t viktigste  e r a t de t 
b le  sa tt søke lys på  yrkesfagene , ikke  ba r rea lfagssa tsing i skolen . 

Offe n t lig u t va lg om  vid e re gå e n d e  op p læ r in g 

De t ha r ikke  væ rt fore ta tt dyp tgripende  endringer i vide regående  opplæ ring 
siden  Reform  94 og e levene  m øte r i a ll hovedsak fortsa tt sam m e tilbud  og 
organise ring i opplæ ringen  som  for 20 å r siden . Fylkeskom m une ns ansvar for 
vide regående  opplæ ring og prinsippene  for trepartssam arbe ide t i 
fagopplæ ringen  m e llom  nasjona le  m ynd ighe te r, skolee ie r og a rbe idsliv ha r også  
stort se tt væ rt de  sa m m e siden  Reform  94. Utvalget ble nedsatt 1. september 2017 og 
NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert. Et kunnskapsgrunnlag om struktur og 
innhold i videregående opplæring, ble overlevert kunnskaps- og integreringsministeren 10. 
desember 2018. Denne delinnstillingen beskriver styrker og svakheter ved dagens 
videregående opplæring. 
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Terje Moen sitter i referansegruppen fra SL. 

  
 
 
Fagskolen  
Vi har gjennom 2018 hatt en vararepresentant i Nasjonalt fagskoleråd, men har ikke vært på 
innkalt til møtene. Det har vært høyt fokus på fagskolenes status og plass som en høyere 
yrkesfaglig utdanning fra vår side. Vi har blant annet spilt inn til liedutvalget om at 
fagskolene må tas med og anerkjennes som en viktig arena for høyere utdanning når det 
snakkes om at elever i VGO skal være studieforberedt til høyere utdanning. For yrkesfagene 
sin det, så er ikke dette nødvendigvis høyskoler og universitet. I alle sammenhenger hvor det 
har passet, så har vi vært opptatt av å løfte fram fagskolene for å øke dens status. Det er enda 
en lang vei å gå før alt er likestilt med U/H sektoren, og da er det viktig å arbeide systematisk 
og godt for å fortsette anerkjennelsen de fortjener. Vi har enda ikke vervet særlig godt på 
disse skolene selv om vi i 2018 fikk laget en egen plakat rettet mot fagskolene. Det har i stor 
grad stått på vår kapasitet til å være tilstede.   
 
Partnerskap mot mobbing 
I møtene har Opplæringslovens § 9A-4, 5 og 6 hatt stort fokus. I tillegg har det vært lansert en 
ny mobbedefinisjon og flere tiltak for å motvirke mobbing. 
21. februar var SL med å representere Partnerskapet i Stockholm i et nordisk nettverk på 
Friends Arena. Der ble den nye mobbedefinisjonen for første gang presentert. Det ble 
arrangert studietur til Edinburgh, Skottland 24. – 25. – og 26. oktober for å se på hvordan 
Skottland har innlemmet arbeidet mot mobbing i læreplanen.  
Mette Walker representerte SL i Stockholm. 
Terje Moen og Mette Walker representerte SL i Skottland. 
 
Referansegruppe for oppfølging av OECD-prosjektet 
Denne gruppen erstatter Referansegruppe for statlige utviklingstiltak frå og med desember 
2018.  
Gruppen kommer med innspill i forhold til desentralisering av etterutdanningsmidler, jamfør 
Stortingsmelding 21 Lærelyst - Tidlig innsats og kvalitet i skolen. Penger til et 
forskningsbasert samarbeid mellom skoler og UH-sektoren går via Fylkesmannen. OECD er 
leid inn av Utdanningsdirektoratet for å bistå til å få omleggingen til å fungere. 
 
Diverse 
 
I 2018 har Skolenes landsforbund gitt innspill i disse høringene: 
 
Til Kunnskapsdepartementet: 

- INKLUDERENDE FELLESSKAP FOR BARN OG UNGE» - ekspertgruppen for barn og unge med behov for 
særskilt tilrettelegging. 

- Retningslinjer for utforming av nasjonale og samiske læreplaner for fag 
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- Endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Plikt til å tilby leirskoleopphold. Skolebytte i 
videregående opplæring. 

-  
 
Til Utdanningsdirektoratet: 

- Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven for å iverksette lærertetthetsnorm i 
grunnskolen. 

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

 
6 INTERNASJONALT ARBEID      

 
I 2018 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. ETUCE er EIs Europa-region. 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 2018, 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 2018, 
men betaler medlemskontingenten.  
 
 
6.3 NLS – Nordiska lärarorganisationers samråd  
Som et minimum pleier SL å delta på styremøtene, samt et arbeidsseminar pr år. I 2018 hadde 
Danmark presidentskapet (Anders Bondo fra NLS). Vårmøtet fant sted på Kursstedet til Det 
svenske lærerforbundet. Høstmøtet og kurset fant sted på dansk lærerforening sitt kurssted 
utenfor København.  
Med unntak av i Danmark og Finland er «PROFESJONSUTVIKLING» fortsatt hovedtema 
for arbeidet i fagorganisasjonene. SL finner mye fellesskap med disse og vi håper å påvirke 
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fokus i arbeidet mer i retning av fagligpolitiske spørsmål. Temaet i 2018 har fortsatt vært 
«hvordan styrke profesjonen» og på høstmøtet fikk vi info fra nordisk ministerråd og flyttet 
fokus over på info om skolereformer i de nordiske landa. Det var sporer til en diskusjon om 
inkludering.  
  
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 2018 var møtet i Torshavn på Færøyene. Tema for møtet var Seminaret i Torshavn på 
Færøyene 25. - 27. april 2019. Tema for Seminaret er barns psykiske sunnhet/ helse med tittelen; 
"Together we move mountains". Det andre møtet var i Oslo høsten -19. Også her var Seminaret 
med forberedelser hovedtema. 

På hvert møte blir det orientert og diskutert det viktigste som har skjedd i hvert land fra forrige 
møte. Det blir laget referater fra dette.  

Møteplan videre er foreløpig Sverige -høsten 2019, og deretter Island våren 2020. Neste Seminar 
er foreløpig planlagt til å være i Sverige. 

 
6.5 Global Campaign for Education (GCE)  
 
I 2018 deltok ikke SL på møter i regi av GCE. SL vil være representert fra og med 2019. 
 
6.6 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 
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Gunnvor Sen invitert som SLs representant til å overvære FSLIs kongress i Sinaia i november 
2017. 
 
I 2018 ble SL kontaktet av FSLI, og vi har inngått en direkte avtale om å fortsette 
samarbeidet. Dette er ikke gjennom LO, og avhenger av at vi får tilført midler fra EEA og 
Norway Grants. Svaret får vi våren 2019. 
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