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1. ORGANISASJON, ADMINISTRASJON OG REPRESENTASJON   

 
1.0 Landsmøtet 
 

Det har ikke vært innkalt til ekstraordinært landsmøte i 2020. 
 

1.1 Landsstyret 
 
Landsstyret er forbundets øverste organ i landsmøteperioden.  
Landsstyret avholdt 2 ordinære møter i 2020.Vårmøtet som var berammet til 25.- 27.  
mars 2020 ble avlyst og gjennomført digitalt 4.juni i en forkortet versjon. Høstmøtet ble 
avholdt 19. – 21. oktober 2020, delvis digitalt og delvis fysisk på Sørmarka.  
 
Sakene, forslagene under disse, deres behandling og vedtak framgår av landsstyrets 
protokoller. Landsstyret har behandla 12 organisasjonssaker, 3 økonomisaker, 1 
tariffpolitisk sak og 3 utdanningspolitiske saker.  
 
Landsstyret hadde følgende sammensetning i året 2020: 
 

 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 Berit Hågensen 
Aust-Agder Kurt Ivan Rasmussen Ida Åkervik Geir Sigbjørnsen 
Vestfold  Lothar Schüren, til 18.10 

Fra 19.10 Arnt B. Karlsen 
Arnt Berby Karlsen, til 18.10 
Fra 19.10 Marit Lenhartzen 

Marit Lenhartzen, til 18.10 
Fra 19.10 Terje Einar Eidenes 

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  Jeanine Norstad   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, til 03.06 

Fra 04.06: Torgrim Woll 
Telemark  Elisabeth Ljosåk,  Espen Johansen Eli Eie 
Hedmark  Lene Merete Bakkedal,  Geir Ivar Skjevdal Marta Skorem 
Møre og Romsdal Sissel Stokke,  Ann Kristin Bueng Ole Tom Malo 
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Buskerud  Paul Gep Ida Marie Holen Geir Andersen 
Troms  Henning Hansen  Åse Mona Vikten Klaus Magnus Berg Hansen,  
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1.2 Forbundsstyret 
 

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 
Jeanine Norstad 
Sissel Stokke 

 
Forbundsstyret har i 2020 hatt 10 ordinære møter, hvorav 2 todagersmøter, 1 tredagersmøte, samt 2 
møter i forbindelse med landsstyremøtene.  
 
Forbundsstyret behandlet i 2020 i alt 89 saker: 
Foruten 10 konstituerende saker er det blitt behandlet 46 organisasjonssaker, 12 økonomiske saker, 10 
tariffpolitiske saker, 11 utdanningspolitiske saker og en del 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 2020 ligget hos Bodil Gullseth. 
 
Arbeidsutvalget har i 2020 hatt AU-møter i 33 av årets uker, i 28 av dem foregikk møtene digitalt. Det 
ble ofte avholdt to AU-møter per uke dette året.  AU har behandlet 241 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. 
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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 g   ga 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 2020har det ikke vært innsigelser fra forbundsstyrets medlemmer eller kontrollkomiteen mot vedtak 
fattet i AU.   

 
Arbeidsutvalgets sammensetning i 2020: 
Med stemmerett: 
Anne Finborud  
Terje Moen 
Chris Gøran Holstad 
 
Uten stemmerett, med tale- og forslagsrett: 
Geir Granås (langtidssykmeldt)  
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 2020: 
 
Kontrollkomiteen: 
Liv Thorstensen, leder 
Herluf Grüner  
Vara:  Magne Hovet           
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  Gunnvor Sen           
 
 
 
Utdanningspolitisk utvalg  
Terje Moen, leder 
Rigmor Bjerche 
Ida Marie Holen 
Tom Willy Pedersen 
Evy Kristiansen 
Bodil Gullseth, sekretær 
 
Utdanningspolitisk utvalg har avholdt 2 møter i 2020. Saker som ble behandla i disse møtene var 
forberedelser til utdanningspolitisk program til neste landsmøteperiode. 
 
Organisasjonsutvalget, fra og med 01.08.2017  
Chris Gøran Holstad, leder 
Berit Hågensen 
Sverre Worum 
Magne Hovet 
Anette Figenschou 
Geir Granås, sekretær (langtidssykmeldt) Jon Oddvar Holthe fra og med 2020 
 
Utvalget har hatt 2 møter på Teams i 2020 for å behandle innkomne forslag til Vedtekter.   
 

Pensjonsutvalget: 
Terje Moen, leder 
Sverre Worum 
Rigmor Bjercke 
Sissel Stokke  
Per Rasmus Oftedal 
Mette Johnsen Walker, sekretær 
 
Det er ikke avholdt møter i pensjonsutvalget i 2020 på grunn av smittesituasjonen. 
 
Forhandlingsutvalget 
Forbundsstyret utgjør forbundets forhandlingsutvalg. 
 
Fylkeskonferanse: 
Fylkeskonferansen 2020 ble avlyst på grunn av smittesituasjonen av Covid-19. 
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Kursgruppa:  
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) 
 
Kursgruppa har lagt grunnlaget for tre tillitsvalgtkurs som er utprøvd. Det er ikke avholdt møter dette 
året.  
 
Vervegruppe 
Vervegruppa arbeider etter mandatet gitt av landsmøtet. 
Vervegruppa består av følgende personer: 
Anne Finborud  Leder 
Mette Johnsen Walker Sekretær 
Jon Oddvar Holthe  Medlem/forbundssekretær 
Henriette Smith  Medlem (Finnmark) 
Geir Ove Nyrud                    Medlem (Rogaland) 
Mona Forsbakk                     Medlem (Nordland) 
Egil Gundersen                     Medlem (Agder) 
Runa Næss Thomassen     Prosjektsekretær LO for alle  
 

1.5 Forbundskontoret og administrasjonen 
 
Forbundskontoret og administrasjonen har i 2020 hatt følgende fastlønte tillitsvalgte, tilsatte 
sekretærer og tilsatte kontorfunksjonærer: 
 
Anne Finborud  forbundsleder 
Terje Moen   1. nestleder  
Chris Gøran Holstad  2.nestleder 
Geir Granås forbundssekretær, ba om fritak fra sitt verv på grunn av egen 

helsesituasjon i oktober 2020. 
Bodil Gullseth   forbundssekretær  
Mette Johnsen Walker forbundssekretær  
Geir Allan Stava  forbundssekretær 50% stilling 
Jon Oddvar Holte  forbundssekretær 100% stilling 
Helene Rathke  sekretær  
Vivian Broberg  sekretær 
Svetlana Mitic   regnskapssekretær 
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Nadya Lagmoch          regnskapsmedarbeider (foreldrepermisjon i 9 måneder) 
Ståle Skjønhaug  organisasjonsmedarbeider til 1.mai 
Aimee Tverli    Kontorleder fra 1.august 
 
I tillegg så er Ann-Kristin Simensen innleid fra «Bjørg Fjell Rekruttering» for å fungere som 
regnskapsansvarlig i forbindelse med Svetlana Mitics sykefravær  
Forbundet er arbeidsgiver for 4 kontoransatte i 100% stilling og en i 50% stilling. I store deler 
av 2020 har vi ansatt vikar for en langtidssykemeldt ved å tilby økt stilling til den ansatte i 
50% og leid inn vikar i resten av stillingsandelen, 
I tillegg er forbundet arbeidsgiver for 1 kommunikasjonsansvarlig og en prosjektsekretær, 
«LO for alle». Begge i 100% stilling. Prosjektsekretæren er delfinansiert av LO. 
Forbundet er også arbeidsgiver for de sentrale tillitsvalgte. 
 
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. Som følge av utbruddet av Covid19 og 
regjeringas og Oslo kommunes pålegg om bruk av hjemmekontor og øvrige smittevernregler 
har mye av virksomheten som ellers er driftet i forbundets lokaler, måttet finne andre 
løsninger etter 13. mars. Se mer om dette lenger ned i beretningen. 
Forbundskontoret eier lokalene. Ett kontor leies ut til Oslo fylkeslag og et kontor til Viken 
fylkeslag av Skolenes landsforbund. Det vises for øvrig til regnskap for 2020. 
 
 
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. Året 2019 har gått mye til å tilrettelegge både for den 
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nye regionsreformen og GDPR, dette har krevd mye tid, og man er forhåpentligvis i mål med 
alle endringer innen utgangen av første halvår 2020. 
 
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. 
 
Sentralbord-systemet leveres av Techstep AS, men har i løpet av året endret denne avtalen 
til Mobility og vår tidligere samarbeidspartner. Dette er fordi Techstep verken har service 
eller butikk i Oslo.  
 
Forbundet har også kjøpt inn verktøy for å håndtere trekklister som ivaretar GDPR. Dette er 
«Trekksentralen» som leveres av Winorg og det er «IRIS control» som leveres av Canon 
Norge. Dette vil også lette på den manuelle føringen av trekklister som kontorpersonalet 
gjør i dag. 
 
Medlemsregistrering: 
Medlemsregistreringen foretas i Winorg-systemet, som håndteres i samarbeid med Winorg 
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 2019. 
 
 

1.6 Representasjon i eksterne organer           
Representasjon i eksterne organer har i 2020 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 

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 
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Terje Moen  
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: 

Gruppen er nedlagt, og det er ikke avholdt 
møte i 2020. 
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) Anne Finborud 
Fagfornyelsen (Udir): Bodil Gullseth 
Ressursgruppe for tillitsvalgtsåret Bodil Gullseth 
LOs arbeidsgruppe 
organisasjonsgjennomgangen 

 
Mette Johnsen Walker 

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

Mette Johnsen Walker 

Referansegruppe for lokal 
kompetanseutvikling  

Chris Gøran Holstad 
Mette Johnsen Walker 

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

Vara: Bodil Gullseth 
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Arbeidsgruppe mot tidstyver i skolen Geir Allan Stava 
Vara: Bodil Gullseth 

Arbeidsgruppe LO for alle Jon Oddvar Holthe 
Referansegruppe evaluering av norm for 
lærertetthet 

Bodil Gullseth 

LOs utvalg om tillitsreform. 
Forbereder sak til LO-Kongressen 

Anne Finborud 

LOs arbeidsgruppe om tillitsreform. 
Forbereder sak til LO-Kongressen 

Jon Oddvar Holthe 
Vara: Mette Johnsen Walker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Referansegruppe vurdering/eksamen Bodil Gullseth, Mette Johnsen Walker 
Referansegruppe, innspill nasjonal rammeplan 
SFO 

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. 
 

1.6  Organisasjonsforhold og virksomhet i 2020 
 
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. 
Året 2020 ble preget av Coronasituasjonen gjennom hele året. Regjeringen stengte alle 
skoler og barnehager med umiddelbar virkning fra arbeidstidens slutt den 13.mars. Det ble 
også innført hjemmekontor for alle arbeidsplasser som kunne ha det. Hjemmekontor har 
vært normen og ikke unntaket for forbundskontoret gjennom hele 2020. Dette har fungert 
greit, men alle har måttet oppgradere sitt hjemmeutstyr i den grad man har trengt det. Det 
er blitt avholdt daglige møter for alle tillitsvalgte på Teams hvor man har diskutert 
dagsaktuelle saker.  
Coronasituasjonen har preget forbundets reisevirksomhet og nesten all reisevirksomhet har 
vært innstilt gjennom nesten hele året. Dette har selvfølgelig preget vårt utadrettede arbeid, 
men vi har fått nye digitale plattformer som vi har blitt veldig flinke til å ta i bruk. En digital 
plattform kan selvfølgelig ikke erstatte et fysisk møte, og vi ser frem til å kunne gjenoppta 
den fysiske kontakten med fylkeslag, foreninger og enkeltmedlemmer.  
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Svært mye av tida til de frikjøpte tillitsvalgte gikk i 2020 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 2020 i alt 37 foreninger og 12 fylkeslag. Troms og 
Finnmark er innvilget dispensasjon fra vedtektene og opererer foreløpig som selvstendige 
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 31.12.2020 totalt 7.544 medlemmer, en netto oppgang på 596 siden 
årsskiftet 2019/2020. Av disse er 4.687 fullt betalende medlemmer, en oppgang på 176 fra 
årsskiftet. 
 
Ved utgangen av 2020 var det 1.950 pensjonister i forbundet.  
 
Forbundet har 31.12.2020, 424 medlemmer fritatt fra kontingent (betalte kr. 230,- pr. mnd. i 
forsikring). Disse medlemmene er nyutdannet eller i permisjon uten lønn, arbeidsledige, 
sykemeldte eller i militærtjeneste, etc. 
 
Dette gir følgende medlemsmasse 31.12.2020: 
 Fullt betalende    4.687 
 Pensjonister     1.950 
 Student-medlemmer    474 
 Fritatt for kontingent    424 
 Æresmedlemmer    3  
 Elevmedlemmer    3 
 Bi-medlemmer    3    
 Medlemmer totalt    7.544 
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Medlemsoversikt pr. 31.12.2020 
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 Agder Fylkeslag SL forening Kristiansand Omegn 56 

 SL forening Mandal 61 

 SL Forening Agder Øst 63 

 SL Agder Fylkeslag 117 
SL Agder Fylkeslag Totalt  297 
SL Finnmark fylkeslag SL Finnmark fylkeslag 67 

 SL forening Alta 35 

 SL forening Hammerfest 59 

 SL forening Karasjok 47 

 SL forening Kautokeino 46 

 SL forening Sør-Varanger 41 

 SL forening Vadsø og omegn 14 

 SL forening Vardø 9 
SL Finnmark fylkeslag Totalt  318 
SL Innlandet Fylkeslag SL Innlandet Fylkeslag 498 
SL Innlandet Fylkeslag Totalt  498 
SL Møre og Romsdal fylkeslag SL forening Ørsta/Volda Omegn 34 

 SL Møre og Romsdal fylkeslag 185 
SL Møre og Romsdal fylkeslag Totalt 219 
SL Nordland Fylkeslag SL forening Bodø 148 

 SL forening Brønnøy 9 

 SL Forening Fauske 37 

 SL forening Gildeskål/Meløy 26 

 SL forening Narvik 87 

 SL Forening Rana Omegn 144 

 SL forening Ytre Helgeland 56 

 SL Nordland Fylkeslag 5 

 SL Forening Vesterålen/ Lofoten 61 

 SL Forening Vefsn 59 
SL Nordland Fylkeslag Totalt  632 
SL Oslo fylkeslag SL Oslo fylkeslag 802 
SL Oslo fylkeslag Totalt  802 
SL Rogaland fylkeslag SL Forening Dalane 16 

 SL forening Haugesund 71 

 SL forening Karmøy 299 
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 SL forening Stavanger Omegn 304 

 SL Rogaland fylkeslag 4 

 SL Forening Sauda 19 
SL Rogaland fylkeslag Totalt  713 
SL Troms fylkeslag SL forening Harstad og omegn 71 

 SL forening Nord-Troms 52 

 SL Troms fylkeslag 172 

 SL Forening Tromsø/Balsfjord/Karlsøy 170 
SL Troms fylkeslag Totalt  465 
SL Trøndelag Fylkeslag SL forening Røros 22 

 SL forening Trondheim 424 

 SL Trøndelag Fylkeslag 437 
SL Trøndelag Fylkeslag Totalt  883 
SL Vestfold og Telemark 
Fylkeslag SL forening Nedre Telemark 6 

 SL Vestfold og Telemark Fylkeslag 487 
SL Vestfold og Telemark Fylkeslag Totalt 493 
SL Vestland Fylkeslag SL forening Bergen Grunnskole 417 

 SL Forening Krokeide 13 

 SL Forening Vestland videregående skole 344 

 SL Vestland Fylkeslag 18 
SL Vestland Fylkeslag Totalt  792 
SL Viken Fylkeslag SL Forening Drammen Omegn 306 

 SL forening Kongsberg 69 

 SL forening Øvre Buskerud 59 

 SL Viken Fylkeslag 994 
SL Viken Fylkeslag Totalt  1428 
Medlemmer bosatt utenlands Skolenes landsforbund 4 
Medlemmer bosatt utenlands Totalt 4 
Totalsum  7544 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beretning 2020 
Side 16 av 34 

2. OPPLYSNING, AGITASJON OG KURS 
2.1 Informasjon 
Arbeidet med å gjøre forbundet godt synlig i mediene fortsatte i hele 2020, både lokalt og 
nasjonalt. Det har vært et travelt år på grunn av koronautbruddet, der utdannings- og 
oppvekstsektoren er viet mye oppmerksomhet i mediene. SL har fått langt mer omtale i 
mediene enn tidligere år.  
 
SL har etablert gode rutiner for den daglige informasjonsvirksomheten, i tråd med 
forbundets kommunikasjonsstrategi.  
 
Kommunikasjonsstrategien for SL ble høsten 2020 evaluert av Mediestrategiutvalget, 
utnevnt av forbundsstyret. Utvalget har bestått av: Jeanine Norstad, Geir Allan Stava og 
Alexander Rønningen. Runar Nørstad har fungert som sekretær og har koordinert arbeidet. 
Strategien er gjennomgått og godkjent av landsstyret, og gjelder for perioden 2020-2024. 
Dens visjon er: «Skolenes landsforbund skal være en toneangivende premissleverandør i 
utdannings- og oppvekstsektorens utvikling og fremtid i Norge.»  
 
Kommunikasjonsstrategien skal synliggjøre SL, både internt og eksternt, som igjen skal føre 
til at nye medlemmer velger LOs skoleforbund. Slik skal SL bygge en sterk organisasjon som 
skal ivareta medlemmenes interesser. 
 
På forbundskontoret har vi daglige morgenmøter, der vi diskuterer mediebildet og drøfter 
egne kommentarer til saker som legges på hjemmesiden og på sosiale medier. Dette i tillegg 
til egne utspill på saker som berører medlemmene. Noen av sakene sendes også media. 
Hjemmesiden oppdateres hyppig (i 2020 ble det lagt ut 150 saker, mot 135 saker i 2019 og 
143 saker i 2018). Om lag 116.000 brukere var innom hjemmesiden i 2020, som resulterte i 
overkant av 315.000 sidevisninger.  
 
«Ofte stilte spørsmål» drar mest trafikk på hjemmesiden, etterfulgt av «medlemsfordeler» 
og «kontakt oss». Våre saker på sosiale medier drar mye trafikk til hjemmesiden, der 
Facebook (mobil) er i en særklasse. Mange brukere kommer også fra LOs hjemmeside.  
 
Vi sendte ut 29 pressemeldinger i 2020, mot 13 i 2019. Den store økningen er utelukkende 
relatert til koronapandemien og behovet for at forbundet har uttalt seg i mediene om blant 
annet smittevern, hjemmeundervisning og behovet for ekstra midler til kommunene.  
 
SL har solid økning på sosiale medier også i 2020, som skyldes god og jevnlig aktivitet. Status 
sosiale medier, ved utgangen av 2020 (2019 i parentes): Facebook: 5.057 følgere (4.350). 
Instagram: 984 følgere (710). Twitter: 1.102 følgere (1.010). Facebook har gjort om på 
algoritmene, og ønsker at flere skal betale for å «fremme innleggene.  
 
SL har vært godt synlig i mediene med nyhetssaker og mange leserinnlegg (også kronikker). 
Dette har vært jevnt fordelt utover hele året. SLs forbundsleder Anne Finborud gjestet TV 2 
Nyhetskanalen 27. april for å snakke om elever og lærere som møter en annerledes 
skolehverdag etter påske. 11. mai var Finborud i samme kanal og diskuterte utfordringer 
knyttet til den digitale skolen sammen med Elevorganisasjonen. Dagsnytt 18 fikk besøk av SL 
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7. mai, der Finborud diskuterte oppstart av alle klassetrinn. Vi føler at flere medier kontakter 
SL oftere, selv om vi fortsatt har en stor konkurrent i Utdanningsforbundet.  
 
Størst blest i media i 2020 fikk denne SL-saken (2. september): «Skolenes landsforbund tar 
sterk avstand fra Guri Melbys uttalelser i TV 2-nyhetene tirsdag kveld om dobbeltarbeid for 
lærere, og ber kunnskapsministeren trekke disse tilbake.» På SLs hjemmeside, hadde saken 
11.528 sidevisninger!   
 
I forbindelse med skolestart, og utsending av nye plakater i august (skolestartpakka), 
opplevde SL god medlemsvekst utover høsten (ikke langt unna 7.600 medlemmer før nyttår). 
Det ble også produsert plakater på samisk til skolestart.  
 
Intern kommunikasjon er også en viktig satsing i SL. Tidligere år har 
kommunikasjonsansvarlig vært til stede på ulike lokale arrangementer rundt om i landet, og 
synliggjort SLs kommunikasjonsarbeid. Koronaen har satt en stopper for dette i 2020. Vi ser 
likevel at lokale tillitsvalgte i større grad er synlig i media (saker/innlegg). 
 
SL har vært representert på Arendalsuka de siste årene, men arrangementet i august 2020 
ble avlyst på grunn av koronaen. Andre konferanser, som f. eks. LOs utdanningskonferanse 
og Kommunalkonferansen, er gjennomført digitalt med god deltakelse fra SL. 
 
I 2020 ble det sendt ut ni elektroniske nyhetsbrev per e-post til SLs medlemmer og andre 
som har skrevet seg på mottakerlisten. Ved utgangen av 2020 ble nyhetsbrevet formidlet til 
6.321 mottakere – en pen økning fra året før (5.760). 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 sine tildelte fylkeslag.  
 
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, i lenken «personvernpolicy» nederst på siden.  
 
 
Fagbladet «I skolen»/FriFagbevegelse 
I skolen kom ut med 9 utgaver i 2020. Redaktør i fagbladet var Sidsel Valum. 
 
Skolenes landsforbund tipser FriFagbevegelse jevnt og trutt om aktuelle, skolepolitiske saker 
– og med jevne mellomrom kommer vi på. SL opplever spesielt en økning i antall innlegg på 
meningssiden «Debatten», der flertallet av de politisk valgte har hatt innlegg på trykk i 2020.  
 
Skolenes landsforbund har sin egen side på FriFagbevegelse («I skolen»). Nettstedets saker 
relatert til utdannings- og oppvekstsektoren publiseres her, og er et viktig «utstillingsvindu» 
for forbundet. Dette gjelder både egenproduserte saker, ofte ført i pennen av redaktøren av 
I skolen, men også av andre journalister i LO Media, og fellessaker fra NTB.  

https://skoleneslandsforbund.no/laerere-skal-ikke-palegges-dobbeltarbeid/
https://skoleneslandsforbund.no/laerere-skal-ikke-palegges-dobbeltarbeid/
https://skoleneslandsforbund.no/laerere-skal-ikke-palegges-dobbeltarbeid/
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FriFagbevegelse er flinke til å «plukke opp» saker etter tips fra både forbundskontoret og 
medlemmer/tillitsvalgte. Ifølge FriFagbevegelse, drar «skolesaker» mye trafikk til siden.   
 
Mange av sakene fra I skolen publiseres også på FriFagbevegelse, som gjør det enklere å dele 
disse artiklene i sosiale medier.  
 
Oppsummert er I skolen og FriFagbevegelse viktige kanaler for synliggjøring av Skolenes 
landsforbund. 
 
 
2.2 Verving og agitasjon   
 
Vervegruppe 
Vervegruppen hadde i 2020 to møter hvor de arbeidet etter mandatet gitt av landsmøtet. 
Vervegruppen består av følgende personer: 
 
Henriette Regine Smith 
Geir Ove Nyrud 
Egil Gundersen  
Mona Forsbakk 
Runa Næss Thomassen 
Jon Oddvar Holthe 
Anne Finborud 
Runar Nørstad 
 
I løpet av 2020 ble det jobbet med den generelle vervestrategien, men korona viruset 
stoppet en del arbeid som var planlagt å gjennomføre, Forbundet måtte tenke annerledes 
siden korona sørget for at reising ikke var aktuelt og verving var ikke mulig å gjennomføre på 
ordinær måte. 
 
Januar startet Runa Næss Thomassen som prosjektsekretær i LO for alle, Runa gikk inn i 
vervegruppen og var et bindeledd mellom LO for alle prosjektet og vervegruppen. Det ble 
laget strategier i henholdt til vervestrategier som var satt av Landsstyre i 2019, det var ikke 
mulig å gjennomføre det som var planlagt når koronaen stengte Norge 12 mars. Det har blitt 
gjennomført en del vervekampanjer på sosiale medier kontra hva som opprinnelig var 
planlagt. 
 
I løpet av året har vi fornyet vervemateriale i tråd med hva fylkeslagene har kommet med av 
innspill på og dette har Forbundsstyre vedtatt. 
Det ble gjennomført verveuke i tråd med landsstyrevedtak i november der alle ledd i 
organisasjonen var involvert, det ble valgt ut 3 skoler i vært fylke som det ble satt søkelys på. 
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Verveuken ble ikke gjennomført som vervegruppen og forbundet tenkte, det ble veldig 
begrenset i forhold til gjennomførelse av verveuken grunnet korona og det måtte tenkes 
annerledes. fylkeslagene kom med innspill på hva de trengte og forbundet sentralt sendte ut 
vervemateriale og bisto med kampanjer på sosiale medier. Tilbakemeldingene var positive 
og fylkeslagene var glad for alt vervemateriale som ble sendt ut. 
 
I løpet av året har det blitt gjort om på ivaretakelse av nye medlemmer i tråd med landsstyre 
sitt vedtak, alle ny innmeldte for et brev etter ca en uke og det sendes ut velkomstpakke 
etter 2 uker. Det er også laget en plan for hvordan ta vare på nye medlemmer i løpet av en 3 
års periode, men alt er ikke på plass ennå. Det blir også sendt ut velkomstpakke fra 
Sparebank 1. 
Det har ikke vært lett med verving under koronaen, men Skolenes landsforbund har sett 
betydelig økning av medlemsmassen i løpet av 2020. 
 
Studentorganisasjon. 
Grunnet Koronaen har ikke planer som er laget vært mulig å gjennomføre grunnet koronaen, 
men det har vært en god økning av student medlemmer i 2020, det ser ut som gratis 
medlemskap har sørget for at flere melder seg inn selv om forbundet ikke har fått 
gjennomført verving på Høyskoler og universiteter.  
 
Trafikklærere. 
I 2020 har vi inngått tariffavtale med en trafikkskole, NHO avd Abelia har stoppet 
tariffavtalen og vil ha tariffavtalen gjennom avtale 466 som NHO har med NTL. SL er ikke i 
mål med å være med på avtale nr 466 eid av NTL men i løpet av 2021 får vi avklaring på om 
SL blir part i den generelle avtalen. 
 
Det har blitt gjennomført Kurs på Oslo met for utdanning av fagledere for trafikklærere, 
kurset handlet om hva kan tariffavtale gjøre for trafikkbransjen og hva vil det si for en 
bransje som blir oppfattet som en cowboybransje. Det var 45 studenter som alle 
konkluderte med at tariffavtale ville ha en positiv effekt på bransjen. 
Det ble også gjennomført et seminar for trafikkskoler de fleste var bedrift eiere på Jeløy i 
Moss, NHO og LO var representert med SL som arrangør og det var en suksess der flere 
firmaer meldte seg inn i NHO og det skal gjennomføres seminar for de ansatte i løpet av 
2021 og renger med at når arbeidsgiver er med så kommer de ansatte også til å se verdien 
av å være organisert. Det ble også gjennomført laging av videoer som Oslo met skal bruke i 
undervisningen når det gjelder organisert arbeidsliv, 2 frekvenser ble laget en på 8 min og en 
på 12 min. 
 
12 Mars ble trafikklærer bransjen stengt grunnet korona og det utløste full kaos i bransjen 
der alle var redd for jobbene sine og det ble satt i gang møter med ATL og Trafikkforum som 
er intresseorganisasjoner for bransjen, SL fikk ikke lov til å være med å sette bransjestandard 
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for håndtering av korona men vi kom med innspill og jobbet opp mot politikere og LO for å 
påvirke arbeidet.  
Det oppsto mange saker innen bransjen som fra før av ikke er vant til organisert arbeidsliv og 
alle i bransjen ble permittert 12 mars og det var stor panikk blant våre medlemmer, en av de 
store utfordring vi møtte var utbetaling av feriepenger og flere firmaer så sin mulighet når 
det gjelder å bli kvitt arbeidstakere som de ikke var fornøyd med. 
 
Tillitsreformen 
Utvalget sitt mandat er å lage et generelt skriv som alle forbund kan forenes om på 
tillitsreform i offentlig sektor, dette har blitt gjennomført i 2020 og alle forbund er enig i 
skrivet som er utarbeidet.  
I løpet av 2020 ble det gjennomført 17 møter i utvalget for tillitsreformen i LO, det ble også 
arrangert 2 seminarer, med innspill fra Sverige og Danmark på hvordan de jobber med 
tillitsreform der. Det var også andre seminarer som var relevant for jobbingen med 
tillitsreform som ble gjennomført. SL har også forankret tillitsreformen i eget forbund der 
innspill gjennom grasrotseminar og innspill fra fylkene! 
Arbeidet med å påvirke politiske partier er i gang, det har vært møter med AP, SV og Rødt 
dette har SL gjort i egen regi. Det er også gjennomført innlegg for AP Oslo, LO stat og NILO 
som er flere lokale LO som jobber frem mot LO kongressen. 
Arbeidet med tillitsreform innenfor skolesektoren foregår inn i 2021, målet er at de 
forskjellige forbundene utarbeider et skriv på tillitsreform innenfor sine sektorer. 
Alt arbeid på tillitsreform skal brukes for å påvirke politikere til valget i september 2021 og 
målet er å skape tillitsreform i offentlig sektor. 
 
Alliansebygging 
For å få gjennomslag for våre standpunkter er det nødvendig å bygge allianser. Vi har 
selvsagt et godt samarbeid innad i LO-familien, men ofte er det nødvendig med andre 
allianser, eller bredere allianser. 
Vi samarbeider med partier på Stortinget. Det beste samarbeidet har vi med de rødgrønne 
partiene, men vi lukker ikke døra for noen. Vi har levert innspill og hatt møter med de 
rødgrønne om utdanningspolitikken de skal vedta på sine respektive landsmøter. Vi har også 
kaffemøter/lunsjmøter der vi diskuterer saker av felles interesse. I tillegg stiller vi selvsagt på 
høringer på Stortinget. 
Denne alliansebyggingen har båret frukter. Vi opplever stadig oftere at politikere tar kontakt 
med oss for å høre vårt syn på aktuelle saker. Vi gjenkjenner stadig oftere saker som 
politikerne tar opp som ”våre saker”. Det samme gjelder også formuleringer i 
partiprogrammer. 
Vi har også et godt samarbeid med Sametinget, noe som blant annet gjenspeiles i vårt 
høringssvar til ny Opplæringslov. 
 
I saker av felles interesse samarbeider vi også med forbund utenfor LO. 
Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og Norsk lektorlag er alle aktuelle 
samarbeidspartnere i en del saker. Dette kan illustreres ved håndteringen av pandemien 
gjennom smittevernplaner for skoler og barnehager. I møter med myndighetene har vi som 
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oftest hatt felles interesser og standpunkt, men ikke alltid. Det er selvsagt større sjans for 
gjennomslag når alle aktuelle forbund inntar de samme holdningene. 
Elevorganisasjonen er også en god samarbeidspartner i mange tilfeller. 
 
Alliansebygging er et møysommelig arbeid som aldri tar slutt. Men det er helt nødvendig for 
å ivareta våre medlemmers interesser. Jo bedre vi blir på dette, jo større gjennomslagskraft 
har vi. 

SL har vært med på å opparbeidet en gruppe på tvers av LO forbund som jobber med livslang 
læring der fokuset er fra de starter på barneskolen til etterutdanning i arbeidslivet, der blir 
aktuelle temaer og høringer tatt opp. Det er møte hver 14 dag som LO innkaller til. 

 
 
2.3 Kurs og skolering     
 
AOF – kurs 
Forbundet har i 2020 hatt 0 deltakere på AOFs kurs.   
Kostnad for SL, Kr 0,-  
 
LO-Stat-kurs 
Forbundet har i 2020 hatt 0 deltakere på LO-Stat-kurs. Ingen kostnader for forbundet 
 
Nobelinstituttets lærerkurs 
Forbundet hadde i 2020 ingen deltakere da kurset ble avlyst på grunn av Corona. 
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. 
Forbundet delte i 2020 ut i alt kr. 85.570. - til 59 stipend. 
Stipendstørrelsen var mellom kr 600 og kr 6000. 
 
Trinn-skolering 
Trinnsskoleringen ble sterkt rammet av koronasituasjonen, og vi klarte ikke å gjennomføre 
mer enn to kurs i 2020. Det første var et trinn 3 kurs i februar før koronaen stoppet all fysisk 
virksomhet, og det andre var et trinn 1 kurs i oktober hvor vi benyttet LO media for å 
gjennomføre den tekniske delen av kurset. 
I trinn 3 kurset var det 38 deltakere, og til trinn 1 kurset var det 33 deltakere 
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3 FORSIKRING    
 
 3.1 Medlemmenes kollektive forsikringsordninger 
 
Forbundet sentralt har dekket de løpende utgiftene til forbundets to obligatoriske 
forsikringer. Disse er kollektivhjem og advokatforsikringen. Reiseforsikringen er det mulig å 
enten reservere seg fra ved innmelding, eller aktivt melde seg av. 
 
3.2 Nytt 
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. 
Sparebank 1 har i dette året blant annet utviklet et bedre boliglåneprodukt spesielt for de 
med førstehjemslån. Banken har også justert sine rentebetingelser i forhold til 
konkurrentene, og har i løpet av året blitt landets beste bank på boliglånsproduktet. 
 
Fellesutvalget har kun hatt digitale møter, og har fulgt opp innspill som har kommet opp 
gjennom året. LO favør velger fra 01.01.21 å ta ut tannhelseforsikringen som produkt. Dette 
skyldes varsling om en sterk prisøkning på produktet, og at det ikke var mulig å bli enige om 
en ny avtale. 
 
 

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: 
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 AOF (undervisningspersonalet på Sørmarka) 

 Undervisningspersonalet ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole Ringsaker 

Stiftelsen Rogaland Kranskole 

LHL-virksomhetene er tilmeldt Virke.  

NHO-Abelia – (husavtale gjennom Utdanningsforbundets tariffavtale ved Metis 
videregående i Bergen og Bergen Private Gymnas) 
 
I tillegg har forbundet en del medlemmer tilsatt i virksomheter uten tariffavtale. Ved flere av 
disse pågår det arbeid for å få etablert avtale.  
Det er skoler i Virke som melder overgang til NHO-Abelia. Det er igangsatt arbeid for at 
Skolenes landsforbund blir part i avtalen LO-NTL har med NHO-Abelia. 
  
4.2 Forhandlinger i 2020 
4.2.1  
Kommunal sektor (KS og Oslo kommune) og Staten 
 
KS 
På grunn av koronasituasjonen ble tariffoppgjøret flyttet til høsten, nærmere bestemt i 
oktober, og aldri har kronesummen som ble gitt i et tariffoppgjør vært så lav som i 2020. På 
grunn av landets økonomiske situasjonen ble resultatet i oppgjøret i konkurranseutsatt 
industri, det vil si frontfaget, svært lav med en liten ramme (1,7 %). Dette førte til at det var 
like lite penger å fordele også i kommunal sektor. Koronasituasjonen og landets økonomi ga 
ikke rom for økonomiske tiltak som kunne rette opp i skjevheter i dette 
hovedtariffoppgjøret. Men ørlite mer fikk vi da til for undervisningsstillingene, for å angi 
retningen i årene framover. Det var ikke mulig å presse ut mer penger til våre medlemmer, 
og da er det heller ikke grunnlag for en konflikt. Forhandlingene ble i stor grad et spørsmål 
om hvordan de få kronene skulle fordeles for å få en profil som pekte framover. Utover 
dette, var det vår strategi i LO kommune å sikre andre prinsipielle temaer som vil ha 
betydning for medlemmenes arbeidsvilkår – uten å være kostnadskrevende. Her viser vi til 
protokolltekst om: •Partsarbeid om opplæringslovens § 9A versus arbeidsmiljøloven (sikre 
tillit og trygghet i arbeidsforholdet) som er tråd med krav fra Skolenes landsforbund 
•Partsarbeid om kompetanseutvikling i personalet 
•Partsarbeid om å sikre heltidsstillinger 
•Partene har forpliktet seg til å jobbe systematisk med likelønn Forhandlingsresultat sikrer 
alle SLs medlemsgrupper en reallønnsvekst, forutsatt at prisveksten ved nyttår som 
forventet blir 1,4 %. Det ble ikke satt av penger til lokale forhandlinger. 
•De avtalte tilleggene er fordelt slik:  
Rammen for undervisningsstillingene (gruppe 2) er på 1,9 % mens stillingene uten høyere 
utdanning (gruppe 1) er på 1,5 %. Totalramma for hele kommunesektoren er på 1,7 %. 
Tilleggene gis med virkning fra 1. september. 
•Lønn til ledere i kapittel 3 og kapittel 5 skal som vanlig forhandles lokalt, men 
protokollteksten fastslår at de sentrale partene pålegger også dem å holde seg innafor 
ramma på 1,7 %. Ledere i kap. 4 får et tillegg på 0,3 %  
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Dette ble en krevende situasjon etter en vår der kommunalt ansatte har jobba mer enn 
normalt og dokumentert hvor viktig det er med en sterk offentlig sektor for å holde 
storsamfunnet i gang. Det er også dokumentert i en rapport fra partsammensatt utvalg at 
undervisningsstillinger har et etterslep i lønnsutvikling etter at vi ble overført til 
kommunesektoren. Men det er også dokumentert at vi i perioden 2010-2018 har tatt igjen 
noe av etterslepet. 

I uravstemningen deltok 1928 av totalt 3865.  

JA = 1235     64,06% 
NEI = 693    35,94% 
 

Oslo kommune KAH 

Året 2020 var et år utenom det vanlige og den ekstraordinære situasjon gjorde at tiden ikke 
var inne for de store kampene. Vi ønsket oss et flatt kronebeløp som tillegg for at 
fordelingen skal være mest mulig rettferdig, og kommunen fordelte pengepotten forholdsvis 
flatt.   

Den største seieren i årets oppgjør var at vi klarte å få gjennomslag på punktet om pensjon, 
slik at Oslos ansatte nå har fått en tariffestet forhandlingsrett på pensjon. Da vil ikke 
pensjonen være avhengig av hvilken politisk retning som styrer Oslo. Selv om vi lærere har 
vår pensjon i staten, vil dette gagne våre andre medlemmer som er tilknyttet Oslo 
pensjonsfond.    

Kommunen har også forpliktet seg til «drøfte eventuelle tilslutningsformer til 
bestemmelsene om undervisningspersonalets lønns- og arbeidsvilkår for organisasjoner som 
organiserer undervisningspersonale». Dette er første gangen siden vi gikk fra stat til 
kommune at kommunen har vist seg villig til å se på temaet.  *mer om dette nedenfor 

Uttelling med tanke på frontfagets rammer på 1,7% ville ikke gi de store kronebeløpene, 
men nesten hele potten som lå på bordet har blitt fordelte «flatt». Dette resulterte i et KAH 
og Oslo kommune: 
tillegg på 0,9%, som gav et minimum 4400.- opp tom LT 33. 
I uravstemningen deltok 223 personer av 468. 
Ja 164      73,5% 
Nei 59      26,5 % 
 
Manglende partsrettigheter i særavtaler i Oslo kommune 
Ved en glipp mista alle lærerorganisasjonene med unntak av Utdanningsforbundet sin rett til 
å være part i særavtaler i Oslo kommune da forhandlingsansvaret ble overført fra staten til 
kommuner og fylkeskommuner. Utdanningsforbundet og Fagforbundet «kuppa» situasjonen 
og inngikk avtale med Oslo kommune om at du må organisere mer enn 17,5% av 
arbeidstakerne i et område for å få slike partsrettigheter. Det er kun Utdanningsforbundet 
som organiserer mer enn 17,5% av lærerne og har derfor monopol på en rekke viktige 
forhandlingstemaer, blant annet SFS2213, arbeidstidsavtalen for pedagogisk personale. Vi 
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oppfatter dette som et demokratisk problem ved at du må være organisert i en bestemt 
organisasjon for å få ivaretatt dine interesser. 
Skolenes landsforbund har på ulikt vis forsøkt å få partsforhold i hvert tariffoppgjør, men blir 
rett og slett «undertrykt» av Fagforbundet innad i KAH, som er LO-forbundenes 
forhandlingssammenslutning i Oslo kommune.  
I 2020 har SL samarbeidet tett med CREO (LOs forbund for kunst og kultur) og Norsk 
lektorlaget for å finne en løsning. I fellesskap har vi løfta denne udemokratiske ordninga 
fram i media og vi har bidratt til at opposisjonen har reist en sak om temaet i bystyret- I 
forarbeidet til dette deltok vi alle inkludert Fagforbundet på en høring i finansutvalget (Det 
er finansbyråden som er byrådets arbeidsgiverpart). Bystyresaken behandles i januar 2021. 

Staten 

Partene i lønnsoppgjøret i staten ble enige om en ny tariffavtale 15. oktober. Resultatet 
ligger innenfor frontfagsrammen på 1,7 prosent. 

Som kjent gikk dette oppgjøret helt opp til mekling, og i hovedsak handlet dette mye om 
profil og dette med likelønn. Oppgjørene i de siste årene oppleves som svært krevende fordi 
personaldirektøren ikke synes å ha spillerom inn til forhandlingene. Organisasjonene 
opplever å strekke seg langt for å finne løsninger, men får lite eller ingenting tilbake fra 
arbeidsgiver.  

For de organiserte i LO Stat, gis det et generelt tillegg til alle på mellom 1.321 og 5.753 
kroner. Lønnstillegget blir gitt med virkning fra 1. oktober. 

I uravstemningen deltok 26 stk av 70 personer. 
Ja -   20     76,9 % 
Nei – 6     23,0 % 
 
VIRKE 
Forhandlingene her ble gjennomført 30. november – 1. desember. Resultatet i 
forhandlingene her speiler resultatene i KS-området. Vi har flest medlemmer som kommer 
inn under landsoverenskomst for utdanning, landsoverenskomst for barnehager. Dette året 
har vi også fått en del flere medlemmer i folkehøgskolen, og har derfor vært litt mer aktive i 
forhold i et forarbeide til forhandlinger om særavtale knytta til arbeidstid for pedagogisk 
personale i folkehøgskolen.  
 

4.2.2 Andre forhandlinger i kommunal sektor 
 
Hovedavtalen i KS er gledende frem til 31/12-202. 
Det ble inntatt noen små endringer som gikk på viktigheten av klima- og miljøtiltak, jobbe 
sammen om å få til arbeidsmiljøtiltak som kan gjøre det lettere å stå lengre i jobb, samt at 
ved streik så skal man ikke meldes ut av pensjonsordning før det er gått 1 måned. 
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Forhandlinger i KS-området om særavtaler 
Prolongert SGS 1001 om Reiseregulativet 
Prolongert SFS 2213 arbeidsavtale for undervisningspersonalet 
 
4.3 Andre saker vedrørende medlemmenes lønns- og arbeidsforhold 
 
 

4.3.1 Rettssaker 
Det er i 2020 ikke tatt ut noen stevninger som førte til rettsaker, men forbundet har i 
perioden brukt juridisk vakttelefonen hos LOs juridiske avdeling aktivt i forkant av 
forhandlingsmøter i forkant av forhandlingsmøter. 
 
 

5 UTDANNINGSPOLITIKK I KORONA-ÅRET  
Da vi runda årsskiftet var det fortsatt uro i den Blåblå regjeringskabalen. 24. januar gikk FrP 
ut av regjeringen og Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) ga stafettpinnen 
videre til Venstreleder Trine Skei Grande. Jan Tore Sanner brukte mye av sin tid som 
kunnskapsminister til å «hente ned baller» etter sin forgjenger Torbjørn Røe Isaksen (H), 
men vi erfarte at Sanner etablerte et saklig forhold til arbeidstakerorganisasjonene. Denne 
evnen er en viktig side ved statsrådenes arbeid for oss i Skolenes landsforbund. Spenningen i 
Skolenes landsforbund var derfor stor til hvordan Trine Skei Grande ville håndtere denne 
siden av ansvaret som statsråd. Venstre hadde etter SLs erfaring et utfordrende forhold til 
organisasjonene og partssamarbeid. 
Interne stridigheter i Venstre førte til at Trine Skei Grande trakk seg både som partileder og 
statsråd etter knappe to måneder og Guri Melby (V) ble utnevnt som ny kunnskaps- og 
integreringsminister 13. mars. Senere dette året ble hun også valgt som partileder. 
Dagen før statsrådskiftet ble alle skoler og barnehager stengt som følge av spredningen av 
Covid-19 viruset. Medlemmer i Skolenes landsforbund gjorde en imponerende innsats, 
snudde opp ned på undervisningssituasjonen nærmest over natta og holdt fellesskolen i 
gang med et hjemmebasert undervisningstilbud, i hovedsak digitalt. 
Slik situasjonen var i Norge 12. mars, med utrygg kunnskap om både viruset og sykdommen, 
og økende spredning, virket det betryggende og samlende å stenge landets skoler, og sende 
de som kunne til hjemmekontor for å minske smittefaren. 
De strategiske valgene endret seg etter hvert raskt og 2. juni hadde vi igjen tilnærmet en 
normal skolehverdag. Ansatte i skolene måtte innordne seg med endringer med korte frister 
etter som smittesituasjonen ble ulik utover landet og en høstet erfaring og fikk mer 
kunnskap om viruset.  
Regjeringa ble korrigert av et flertall på stortinget da de ønsket å få fullmakter til å styre 
tilpasninger til lover og avtaleverk. Gjennom partssamarbeid presset LO på sammen med 
opposisjonen på stortinget for å få en mer sosial profil på krisepakker og koronaloven. 
Opposisjonen satte også en stopper da regjeringa ønsket å svekke opplæringsloven. Det var 
flertall for å bestrebe seg på en politikk som i minst mulig grad rammet kvaliteten på 
opplæring generelt og det ble et samlet fokus for å styrke sårbare barn og ungdom som 
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kanskje ble mest skadelidende med det store omfanget av hjemmeundervisning. Også 
lærlinger ble hardt rammet på grunn av omfanget av nedstenging av bedrifter. 
I denne beretningen velger vi å gi dette risset av koronasituasjonen under 
utdanningspolitikk, selv om det har karakter av generell politikk. Situasjonen rammet 
selvsagt de utdanningspolitiske arbeidvilkårene. I Skolenes landsforbund sentralt hadde vi 
lange arbeidsdager og tett samarbeid både internt i LO og opp mot myndighetene for å sikre 
best mulig smittevern i skoler og barnehager. Medlemmene gjorde en betydelig innsats i 
barnehager og skoler og våre tillitsvalgte var gode pådrivere i lokal organisering av driften. 
Medlemmene sendte også mange innspill til SL sentralt som vi presenterte på våre jevnlige 
dialogmøter med kunnskapsministeren og helsemyndighetene. Men mange steder skjedde 
endringer så raskt at ledelsen «glemte» å innkalle til drøftingsmøter selv om det i krisetider 
åpenbart er spesielt viktig å ha gode rutiner for drøftinger etter Hovedavtalen. 
Kommuneøkonomi, bemanning og smittevern bør nevnes som de største utfordringene i 
perioden. 
 
Jevnlige dialogmøter med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby 
Gitt koronasituasjonen gjennom hele 2020 ble det selvsagt ikke iverksatt nye 
utdanningspolitiske reformer. Men statsråd Guri Melby valgte å videreføre prosesser som 
var i gang. Skolenes landsforbund var representert i arbeidet med å revidere 
opplæringsloven. NOU 2019: 23 Ny opplæringslov ble sendt på høring i januar med frist 
01.07.2020. Skolenes landsforbund samarbeidet med Sametinget om aktuelle 
problemstillinger og vårt høringssvar ble diskutert i forbundsstyret. 
Skolenes landsforbund framsatte forslag om å utsette oppstart av Fagfornyelsen i 
grunnskolen til 2021. Vi oppfattet situasjonen som oppstod med Covid-19 viruset og 
nedstenging av skolene som en slags «unntakstilstand» i skolenorge. Vi beklager at hverken 
kunnskapsministeren eller andre lærerorganisasjoner var villige til å lytte til oss.  
Koronasituasjonen førte til mye ekstraarbeid for ansatte i barnehager og skoler. En 
undersøkelse via Norges Barometeret som Skolenes landsforbund gjennomførte viste at 
drøyt 60 % av lærerne jobba mer og til dels mye mer under koronanedstengingen. Vi brukte 
dette som argument for at krav til lærerne om også å skulle forberede oppstart av en ny 
reform, var meningsløst og ville påføre lærere, andre ansatte og skoleledere ytterligere 
belastninger.  
I Skolenes landsforbund har vi ambisjoner om at Fagfornyelsen skal bli en reform som endrer 
praksis i undervisningsarbeidet og gjør undervisninga både mer variert, praktisk og relevant 
for elevene. Dette krever både planlegging, etterutdannning og tid til å sette seg inn i nye 
læreplaner. Både kunnskapsministeren og Utdanningsforbundet agiterte for at 
Fagfornyelsen skulle iverksettes, men ved å senke ambisjonene. Skolenes landsforbund 
beklager at vi ikke nådde fram med vårt krav om å utsette reformen i grunnskolen et år. 
Skolenes landsforbund har deltatt i fire møter i referansegruppa for fagfornyelsen i 2020. 
Kunnskapsminister Guri Melby har hatt 12 dialogmøter med partene i skole og 
barnehagesektoren om koronasituasjonen i 2020. Skolenes landsforbund har vært 
representert på samtlige møter og ofte kunnet legge fram innspill fra grasrota. Det har vært 
viktige bidrag og statsråden har respondert lyttende. Flere av SLs innspill er tatt til følge om 
enn noe sent. I tillegg har SL deltatt på ti møter med Utdanningsdirektoratet om utforming 
av smittevernsregler. SL har gjennomført en intern undersøkelse om medlemmenes erfaring 
med praktisering av smittevernsregler. Dette har gitt grunnlag for viktige innspill i det tette 
samarbeidet med myndighetene. 
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Skolenes landsforbund har gitt innspill til partienes arbeidsprogrammer om 
utdanningspolitikk og hatt flere fagligpolitiske samarbeidsmøter med Sv og AP, og 
ungdomspartiene til SV, AP og Rødt om aktuelle utdanningspolitiske saker under 
koronatiden. Vi påvirker der vi kan. Det har vært mer utfordrende å få til konkret samarbeid 
med KrF etter at de ble et regjeringsparti, -dessverre. 
 
Grasrota setter dagsorden 
Landsstyret har i denne perioden gjort vedtak som skal føre til at hendelser og diskusjoner 
blant medlemmene på arbeidsplassene skal i større grad prege politikken til Skolenes 
landsforbund og la grasrota utforme politikk og tariffkrav, som setter dagsorden både lokalt 
og sentralt. Denne omleggingen i arbeidsformer, tenking og rutiner, tar tid. Men vi er så 
absolutt på vei og flere fylkeslag og lokale initiativ har blitt pådrivere i denne utviklingen. 
Begrepet «samhandling» har etterhver satt seg i organisasjonen og stadig fler erfarer 
gjensidig inspirasjon der vi er i gang. Det er snakk om å spille hverandre gode og drive fram 
et oppstrøms engasjement. Det er også et håp i SL at dette vil berike den sentrale 
utdanningspolitikken som i altfor mange år har vært så overordna at ansatte ikke opplever at 
det berører arbeidshverdagen vår. I Skolenes landsforbund mener vi også at dette vil gi et 
godt grunnlag for gjennomføring av en tillitsreform som treffer. 
Koronatida satte en stopper for den planlagte reisevirksomheten som skulle være pådriver i 
samhandling. Som erstatning inviterte forbundet 120 medlemmer og tillitsvalgte til digitale 
møter om utdanningspolitikk med temaet «Grasrota former framtidens skole». Seminaret 
ble organisert over fire dager med innledning, gruppediskusjoner og plenum. Teknisk 
ansvarlig var LO Media. Grasrotseminaret ble fulgt opp av at vi gjennomførte en kvantitativ 
undersøkelse blant medlemmene me samme tema. 
På grunnlag av innspill fra grasrotseminarene og undersøkelsen vedtok landsstyret en 
pamflett som er ment som en mer overordna utdanningspolitisk strategi der grasrota faktisk 
har satt dagsorden. 
1.mai presenterte forbundet en digital appell om fellesskapsskolen og verdigrunnlaget for 
vår organisasjon. 
Forbundet takker alle medlemmer for en formidabel innsats for å holde fellesskolen i gang i 
et svært utfordrende «koronaår» der medlemmer og tillitsvalgte på alle nivå har markert 
verdigrunnlaget i Skolenes landsforbund, vernet om fellesskolen og gjort sitt for å at 
medlemmer skal ha følt større trygghet i arbeidssituasjonen i krisetid.  
 
Visma in School -skoleadministrative støttesystemer 
Dataprogrammer som innføres i skolen er ofte kommet på plass gjennom interkommunalt 
samarbeid eller interkommunale selskap. Her utfordres medbestemmelse etter 
Hovedavtalen. Dette gjelder også i Visma InSchool, som skal innføres i alle landets 
fylkeskommuner. Ansvarlig for dette er det interkommunale selskapet Vigo IKS. 
Lokale tillitsvalgte diskuterte ulike sider ved dette på SL facebook debatt. Slik ble saken 
fanget opp av forbundet sentralt og vi gjennomførte to teamsmøter der alle 
hovedtillitsvalgte ifylkene deltok. De hadde også et fellesutspill i media. Hovedfokus er at 
Visma in School innføres i skolene uten drøftinger med tillitsvalgte. Systemet har en trang 
fødsel og i stedet for å være avlastende for så vel elever som lærere, oppleves det av mange 
som merbelastene. I debatten framkommer det at det også skjer en inngripen i lønns- og 
arbeidsvilkår uten medbestemmelse. På tampen av året ba SL om et møte med KS om saken. 
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Eksamensordning/vurdering 
Den sentrale eksamensgruppen  
Eksamensgruppen avsluttet sitt arbeid i 2020 med en sluttrapport som ble levert i februar. 
 
Partnerskap mot mobbing. 
I 2020 ble det gjort en omorganisering av arbeidsgruppene i Partnerskap mot mobbing. 
Forbundet er representert i arbeidsgruppen om kompetanse. Denne arbeidsgruppen har 
ansvar for Faglig forum. Det ble avholdt et Faglig forum digitalt i april, mens det planlagte 
forumet i november er utsatt til februar 2021.  
 
Fagskolen  
Vi har gjennom 2020 hatt en vararepresentant i Nasjonalt fagskoleråd, men har ikke vært på 
innkalt til møtene. Det har vært høy fokus på fagskolenes status og plass som en høyere 
yrkesfaglig utdanning fra vår side. I alle sammenhenger hvor det har passet, har vi vært 
opptatt av å løfte fram fagskolene for å øke statusen. 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.  
I 2020 har vi blant annet forsøkt å spille inn at Fagskolene bør få sin plass som en 
kompetansearena under kompetanse for kvalitet. For yrkesfaglærere som ønsker 
videreutdanning, så er fagskole et aktuelt valg, men man får altså ikke midler til dette på lik 
linje som når lærere tar videreutdanning på universitet eller høgskoler. Dette har vi til nå 
ikke klart, men tenker å jobbe videre med akkurat dette. 
 
LOs utdanningspolitiske utvalg 
Skolenes landsforbund har vært representert på møtene som LOs utdanningspolitiske utvalg 
har gjennomført. Møtene er stort sett gjennomført digitalt og et av de store temaene har 
vært fagfornyelsen og hvordan Liedrapporten ville påvirke videregående skole. 
Utdanningskonferansen ble gjennomført digitalt med Lære hele livet og det grønne skiftet 
som hovedtema. 
 
Referansegruppe for oppfølging av OECD-prosjektet 
Denne gruppen avsluttet sitt arbeid i 2020, og er erstattet av referansegruppe for lokal 
kompetanseutvikling. 
 
Kommunalkonferansen 2020 
Skolenes landsforbund har også i år vært medarrangør av den årlige kommunalkonferansen 
som i tillegg til oss, består av forbundene Fagforbundet, FO, CREO, EL&IT, og 
Sjøoffisersforbundet. Årets konferanse ble på grunn av koronapandemien avholdt digitalt 
den 4. november 2020, og har gjennomgående fått positive tilbakemeldinger.  
2. nestleder Chris Gøran Holstad er med i programkomiteen og representerer SL i dette 
arbeidet. Vår forbundsleder Anne Finborud var med i et parallellseminar sammen med FO og 
CREO under konferansen som omhandlet vold og trakassering i offentlig sektor. 
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Diverse 
I 2020 har Skolenes landsforbund gitt innspill i disse høringene: 
 
Til Kunnskapsdepartementet: 

- Liedutvalget 
- Høyringssvar – forslag om endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning 

 
Til Utdanningsdirektoratet: 

- Erfaring med smittevernveiledere i barnehage og på barnetrinn 
- Innspill fra Skolenes landsforbund til utkast til veileder for ansatte i barnehager og til 

utkast til skoler og skolefritidsordning 
- Høringssvar om kunnskapsgrunnlaget - korona 
- Høring -nye læreplaner VG2 og VG3 
- Høringssvar eksamen 
- Innspill om retningslinjer for tilskuddsordning for kompetanseutvikling 
- Innspillsvar nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen 
- Høring om forslag til moderasjonsordninger i SFO 
- Innspillsrunde til rammeplan for SFO 

 
Stortinget 

- Skolenes landsforbund har deltatt i høring i utdanningskomiteen på stortinget om 
statsbudsjettet 

- Høring om FRITT skolevalg, dok 8 
- Høringsinnspill om representantforslag 65 S om å omgjøre nasjonale prøver i 

grunnskolen til utvalgsprøver. 
 
LO 

- Innspill til høring om statsbudsjettet 
- Karakterbasert inntak til videregående skole, såkalt fritt skolevalg  
- Forslag til endringer i lov om statsborgerskap 
- Høring – NOU 2019:19 jenterom, gutterom og mulighetsrom 
- Høring om forslag til forskrift til integreringsloven 

 
Partiene 

- Innspill til SVs partiprogram 
- Innspill til Arbeiderpartiets partiprogram 

 
 

6 INTERNASJONALT ARBEID      
 
I 2020 har forbundet fulgt opp:  
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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 2020, 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 2020, 
men betaler medlemskontingenten. Forbundet har deltatt på en undersøkelse angående 
Covid-19 og smittevern i skolen. 
 
 
6.3 NLS – Nordiska lärarorganisationers samråd  
Som et minimum pleier SL å delta på styremøtene, samt et arbeidsseminar pr år. I 2020 
hadde Finnland presidentskapet. Vårmøtet ble Tema var lærerutdanning og 
forhandlingsordninger.  Det har vært gledelig å erfare en noe mindre dominans av 
«profesjonstenkere» i de nordiske organisasjonene. Temaer som «Hvordan styrke 
profesjonene» er noe dempet og fokus flyttet mer over på tariff og lærernes status i 
samfunnet. 
 
  
6.4 Nordisk forbund for spesialpedagogikk  

Bodil Gullseth er SLs representant i NFSP. I 2020 har det vært avholdt tre styremøter. På grunn 
av covid 19 ble alle møtene avholdt digitalt. 

Det arbeides fram mot neste konferanse som skal avholdes i Stockholm i 2022.  

På hvert møte blir det orientert og diskutert det viktigste som har skjedd i hvert land fra forrige 
møte. Helt naturlig har man dette året hatt mye fokus på hvordan covid 19 har påvirka 
spesialpedagogikk i de nordiske skolene.  
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6.5 Global Campaign for Education (GCE)  
 
I 2020 har det grunnet coronaviruset  ikke vært avholdt møter. Det har vært mailutveksling 
om FNs bærekraftmål 4 under Covid-19 pandemien, og forbundet har vært deltakende i 
dette.  
 
6.6 Forbundets engasjement i Romania 
 
I 2019 fikk lærerforbundet FSLI tilsagn på midler fra EEA og Norway Grants, og Skolenes 
landsforbund har gått inn i et forpliktende samarbeid i perioden 2020-2022. Overskriften for 
prosjektet er «Social Dialogue - Decent Work». 
Oppstartsdato for engasjementet ble avholdt digitalt 28. mai. Gjennom året har vi hatt 
kontakt om fremdrift i prosjektet gjennom mailutveksling. 
Skolenes landsforbund startet sitt første engasjement med Romanias lærerforbund FSLI i 
2012. Den gang var det i samarbeid med LO. 
 

6.7 Forbundets engasjement i Polen 
 
I 2020 fikk forbundet RADA OPZZ i Wroclaw tilsagn på midler fra EEA og Norway Grants, og 
Skolenes landsforbund har gått inn i et forpliktende samarbeid i perioden 2020-2022. Dette 
er et samarbeid som forbundet ble forespurt av LO om å gå inn i, da det polske forbundet 
ville starte opp i utdanningssektoren. Overskriften for prosjektet er «Social Dialogue - 
Decent Work».  
Forbundet har i samarbeid med en polsk oversetter/ forsker laget et hefte om 
medbestemmelse i Norge til bruk for den polske fagforeningen. Det ble avholdt et 
oppstartsmøte den 25. mai, og et møte angående heftet vi laget den 15. september. 
Utenom dette har forbundet hatt mailutveksling i 2020.  
 
7 
LO for alle 
1.1.2020 startet Runa Næss Thomassen som prosjektsekretær for LO for alle. Til tross for en 
god start med flere undersøkelser og mye reising, ble ikke året som planlagt. 
 
LO for alle fra sentralt hold 
I januar deltok Jon Oddvar Holthe, Runar Nørstad og Thomassen på oppstart for prosjektet 
på Sundvollen, hvor de første planene ble presentert og representantene fikk møtt 
representanter og prosjektsekretærer fra de andre deltakende forbunda i prosjektet. Det ble 
satt i gang samarbeidsplattformer og tenking rundt et helhetlig prosjekt. 
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I slutten av februar presenterte Geelmuyden Kiese deres utkast til en kampanje i sosiale 
medier for ”LO for alle”. Denne ble lansert i slutten av juni, og deres satsning på lærere 
skjedde altså i sommerferien. Kort tid etterpå uttalte Hans Geelmuyden seg i rasistisk 
tonelag, og derfor deltok SL med andre forbund i en prosess for å avslutte LOs samarbeid 
med Geelmuyden Kiese. Kampanjen ble derfor stoppet. 
 
I vår ble det gjort flere forsøk på å avholde webinarer på tvers av forbund, men dette lot seg 
ikke gjøre da det ikke kan uttrykkes noe som kan bryte med noen av Los forbunds politikk. 
Det ble derfor ansett av prosjektsekretærene som meningsløst å avholde et webinar som 
ikke hadde noe formål. 
 
I november ble det offentliggjort at LO hadde inngått en samarbeidsavtale med 
kommunikasjonsselskapet Try, som nå er i gang med å utarbeide en ny kampanje for ”LO for 
alle”. Denne skal lanseres i tettere tråd med forbundas egne kommunikasjonskampanje, og 
forventningen er at LO sentralt vil avholde den skolerettede delen av kampanjen under 
vårens SL-uke. 
 
Prosjektsekretærene har hatt månedlige møter på teams etter korona-utbruddet. SLs 
prosjektsekretær har i tillegg hatt en rekke møter og lunsjer med andre prosjektsekretærer 
for å drive idemyldring og interessesamarbeid. Her igjen har det en rekke ganger blitt 
problematisert at forbunda har ulike interesser og politikk. 
 
LO for alle i Skolenes landsforbund 
Internt i Skolenes landsforbund har ikke prosjektets første år vært ideelt på grunn av 
koronarestriksjonene, men det har likevel vært en del aktivitet.  
 
Starten på året handlet om å informere fylkeslag og medlemmer om prosjektet, og 
konkretisering av planene. Det ble derfor en del reising og oppsamling av innspill. Denne 
prosessen ble kjapt avsluttet av korona, men prosjektsekretæren fikk to gode måneder med 
innspill og dermed en del tid til å bli kjent med organisasjonen.  
 
De neste månedene var i utgangspunktet fylt opp med reiser som måtte kanselleres, og ble i 
stor grad brukt til planlegging av ting som igjen måtte kanselleres. Forsommeren fikk litt mer 
aktivitet via grasrotseminarene. 
 
Semesterstart var utfordrende å planlegge da man fikk en rekke ulike beskjeder om hva som 
ville være lov og ei. Det ble derfor planlagt for flere ulike scenarioer, men endte opp med en 
digital vervekonkurranse hvor fem ververe vant hver sin SL-sekk fylt med mat og andre 
nyttige ting, til en totalverdi på omlag tusen kroner.  
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Det er blitt vedtatt en særlig satsning på Askerskolen, da det er særlig interessant å se 
effekten av kommunesammenslåingen som har foregått der. Per 2020 er det ikke 
gjennomført tiltak ut i Askerskolen, men en kampanje starter januar 2021. Denne er utviklet 
av foreningsleder i Asker, Frode Erstad, fylkesleder Viken, Jeanine Norstad, Mette Johnsen 
Walker og prosjektsekretæren.  
 
Avslutningsvis på året ble SL-uka avholdt i 11 av 12 fylkeslag. Totalt hadde SL-uka et budsjett 
på over to hundre tusen kroner, og disse midlene ble hovedsaklig brukt til materiell. SL-uka 
ble begrenset av at det 1) var vanskelig for forbundskontoret å reise, og 2) skoleansatte i 
svært liten grad kunne møte kollegaer og dermed verve dem. Likevel anses SL-uka som en 
god start på halvtårlige verveuker, og følgende tre ikke-rangerte positive resultater trekkes 
særlig frem: 1. lokale tillitsvalgte har i stor grad fått en takk for at de står på, gjennom 
materielle ting, 2. SLs politikk har fått et tydelig uttrykk på instagram, 3. lokale tillitsvalgte 
har kommet med hverdagslige og ekte årsaker til å melde seg inn i SL. 
 
Prosjektsekretæren har ellers bidratt løpende med målretta innspill innafor ”LO for alle” i 
Skolenes landsforbund, både med plakatkampanjer og i sosiale medier generelt. 
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