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Høringsvar om En skole for vår tid 
 
Skolenes landsforbund er enig i kunnskapsgrunnlaget, der kunnskapen om de lokale 
forhold trekkes frem. Det er viktig at arbeidet med å utvikle god praksis og kvalitet i 
undervisningen starter med de som står i klasserommet.  
Det må gis tillit til den fagkompetansen som skolen og skoleleder innehar. Videre 
arbeid kan derfor bli utfordrende, og spesielt dersom det kommer ulike behov fra 
skoler i samme kommune.  
Tydelig kommunikasjon mellom alle nivå er avgjørende, og aktører på et høyere nivå 
må tilrettelegge for god kvalitetsutvikling slik at det svares til behovet. 
 
Forbundet er enig med ekspertutvalget at det er viktig med tillit og samarbeid mellom 
ulike nivå i skolesektoren. De som forvalter skolene må ha tillit til skolelederne og 
lærerne i tillegg til andre samarbeidsinstanser. Det må være takhøyde for at en 
omorganisering eller videreutvikling i skoleutviklingsarbeidet tar tid, slik at de som står 
i klasserommet har et eierforhold til det man sammen har blitt enig om. Dette påpekes 
også i den ferdigstilte rapporten. 
 
Skolenes landsforbund er glad for at ekspertgruppen anerkjenner at skolemiljøet og sosiale 
aktiviteter er viktig for elevenes læring. Det er viktig å se helheten i skolen og anerkjenne alle 
behov barn har i hverdagen. Forbundet er glad for at ekspertgruppen anerkjenner laget 
rundt eleven. Fagarbeidere og miljøterapeuter har en annen fagkompetanse enn lærerne, 
som må anerkjennes i mye større grad. I dagens skole tar mange det for gitt at lærerne har 
en kompetanse de ikke har med tanke på det sosialpsykologiske feltet. 
 
Til sist anbefaler Skolenes landsforbund å legge vekk skolebidragsindikatorene. Disse har lett 
for å bli misbrukt, selv om ekspertgruppen anbefaler at de brukes med stor varsomhet 
 
 

Med vennlig hilsen 
for SKOLENES LANDSFORBUND 
 
Mette Johnsen Walker 
Forbundsleder 
Mobil:            481 89 480 
E-post:   mjw@skolenes.no 
              
  

mailto:mjw@skolenes.no

