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Hjelpen  
var et taste- 
trykk unna

Sander (11) følte seg ensom  
i friminuttene. Løsningen ble  

et lite rødt hjerte.
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Denne bokens styrke ligger i meriterte forskeres skolepolitiske kritikk «i samtale 
med» Christies tanker om skole og samfunn, skriver Ingeborg Tveter Thoresen.
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Lærerspesialist-ordningen i praktiske og estetiske fag har styrket fagene, skriver 
fagkonsulent Irene Brodshaug.

 Spesifikke 
språkvansker                                                 

Selv om Gina-Marlén 
Wilhelmsen (21) ble 
meldt inn til peda-
gogisk-psykologisk 
tjeneste allerede som 
fireåring, tok det fem-
ten år før hun fikk en 
forklaring.
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 Hjelp via tastene 

I pandemien fikk skoleelevene i 
Nordre Follo kommune en digital 
port til helsesykepleierne. 
Så langt har skolene hatt nesten 
200 henvendelser fra elever via 
«Hjerteknappen». Sander (11) har 
fått god hjelp av ordningen, og han 
er blitt fulgt opp av kontaktlærer 
Katrine Havsberg. 
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Forsidebildet  
Via digitale «Hjerteknappen» har 

Sander (11) blitt hjulpet til et 
bedre sosialt liv på skolen sin.

Foto: Joakim S. Enger

En skole eller barnehage uten ansatte er ikke en skole eller 
barnehage. Så enkelt er det faktisk. 

Den konklusjonen kom også Koronakommisjonen frem 
til. I sin sluttrapport skriver de at regjeringen ikke lyktes 
med sin strategi om å skjerme barn og unge. En av årsakene 
var at de ikke prioriterte ansatte i skoler og barnehager for 
vaksine. Dermed måtte de redusere tilbudet sitt eller i ver-
ste fall stenge dørene. 

«Som vi sa», tenker sikkert mange lærere. For det manglet 
ikke på advarsler. Fagforeningene krevde en plass i vaksi-
nekøen for sine medlemmer i skoler og barnehager. Lærere 
skrev innlegg etter innlegg. De ropte så høyt de kunne, men 
likevel var det ingen i regjeringen eller hos helsemyndig-
hetene som lyttet.

– Det viser en stor mangel på respekt for arbeidet lærerne 
legger ned, uttalte lærer Astrid Kjelsnes til Klassekampen.  
– At vi lærere virker å bety så lite, gjør at jeg blir veldig lei 
meg, sa lektor Elin Jorde Hansen til Aftenposten. 

Forskning tyder på at de elevene som strevde mest i 
utgangspunktet, har sakket ytterligere etter faglig på grunn 
av koronapandemien og også strever sosialt. Flere kull med 
barn og unge har mistet trening i å ha fysisk undervisning 
og i de sosiale rammene som gjelder en skole. 

Når det likevel gikk så bra som det gjorde med så mange, 
er det mye som tyder på at det ikke skyldes regjeringens 
strategi, men lærernes og andre ansattes utrettelige innsats. 

Denne ukens reportasje fra Nordre Follo er et godt eksem-
pel. Da de skjønte at elever som tidligere hadde klart seg 
fint, begynte å slite under pandemien, lanserte de en helt 
ny tjeneste – Hjerteknappen. Hjerteknappen er en digital 
lavterskel-inngang til hjelpeapparatet. For Sander, 11 år, ble 
den løsningen. 

Så langt er det få som har kommentert koronakommisjo-
nens konklusjon fra april. Venstreleder Guri Melby, som satt 
som kunnskapsminister under store deler av pandemien, 
har sagt til NTB at hun «erkjenner flere forbedringspunkter 
i koronahåndteringen», men vaksiner ble ikke nevnt med 
et ord. 

Jeg mener ansatte i skoler og barnehager fortjener en unn-
skyldning. Myndighetene bommet. Og dersom en ny krise 
skulle inntreffe, er vi mange som skal minne dem på det. 

Lærerne fortjener  
en vaksine-unnskyldning

Utdanning på nettet  

I nettutgaven finner du blant annet løpende nyhetsdekning og debatt, utgaver av  
bladet i pdf-format og som e-blad, samt informasjon om utgivelser: utdanningsnytt.no

Leder  Steffen Handal
1. nestleder Terje Skyvulstad

2. nestleder Hege Valås
Sekretariatssjef Lars Erik Wærstad

28

Rektoren sendte bilder og videoer med seksua-
lisert innhold til den kvinnelige læreren. Han 
måtte gå fra jobben, men fikk sluttpakke med 
lønn i seks måneder og 10.000,- til ny mobil. 

 Rektor sendte pornografiske 
sms-er til lærer

 – Jeg liker så godt å jobbe med 
barn

Kateryna Stelmashchuk (30) har fått jobb i 
barnehage etter bare tre måneder i Norge. Hun 
snakker både norsk, russisk og ukrainsk. 

32

SV
ANEMERKET

Trykkeri
2041 0652
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TEKST  Jørgen Jelstad |  jj@utdanningsnytt.no

Det melder Fredriksstad Blad. 
Etter et tilsyn med Gråtass barnehage AS i Fredrikstad 

kommune i 2020 krevde statsforvalteren, tidligere Fylkes-
mannen, i Oslo og Viken fire millioner kroner tilbakebetalt 
som de mente var brukt i strid med lovverket.

Blant annet handlet det om at eierne hadde bevilget seg 
2,2 millioner kroner i styrehonorarer over en femårspe-
riode, utgifter til biler og at de hadde kjøpt ferieleilighet i 
Tyrkia gjennom barnehageselskapet. 

– Regelverksbruddene er etter vår oppfatning svært 
alvorlige, skrev Fylkesmannen i Oslo og Viken i vedtaket 
som kom i 2020.

Klaget til topps
Tilsynet ble satt i gang etter at Kunnskapsdepartementet 
i 2018 ba flere fylkesmenn om å granske økonomien i flere 
navngitte barnehager, blant dem Gråtass barnehage.

Eierne, Arild Andersen og Jon Petter Andersen, mente 
tilsynsrapporten var full av feil. Klagebehandlingen gikk 
helt til topps i systemet, til Utdanningsdirektoratet.

Nå har Utdanningsdirektoratet kommet med en endelig 
avgjørelse. I all hovedsak opprettholder det tilbakebeta-

lingskravet fra statsforvalteren, selv om kravet er redusert 
fra fire millioner til 3,4 millioner kroner. 1,7 millioner kro-
ner dreier seg om tilbakebetaling av styrehonorarer. 

– Vi har ikke tatt ut en krone i utbytte, men styrehonora-
rene er fastsatt etter hvor mye vi har jobbet. Hadde vi i ste-
det tatt ut utbytte, ville totalbeløpet faktisk blitt høyere, 
sier Jon Petter Andersen, styreleder i Gråtass barnehage, 
til Fredriksstad Blad.

For høy lønn og styrehonorar
Noe av tilbakebetalingskravet handler om at eierne, som er 
snekkere, har ansatt seg selv som daglig leder og teknisk 
ansvarlig i hver sin 50 prosent stilling, ifølge Fredriksstad 
Blad. Utdanningsdirektoratet mener jobben de utførte, 
ikke var i samsvar med stillingsbrøken.

Også styrehonorarene på 2,2 millioner kroner over fem 
år har først og fremst gått til de to eierne. 

Eierne mener på sin side at måten de har løst disse tin-
gene på, har spart barnehagen for penger.

Utdanningsdirektoratet er endelig klageinstans i saken. 
Eierne sier til Fredriksstad Blad at de mener tilsynsrap-
porten er full av feil, og at de nå vurderer å ta saken inn i 
rettssystemet. 

 Økonomi

Aktuelt

 Studentøkonomi 

Halve studie-
støtten går til 
husleie 

Barnehageeiere må betale 
tilbake 3,4 millioner kroner 
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Eierne av Gråtass barnehage må blant annet betale tilbake 1,7 millioner kroner av styrehonorarer. 

– Foreldrenes lommebok skal ikke 
avgjøre om vi kan studere eller ikke, 
sier Marcus Steen Nitschke, leder i 
Tekna student. 
FOTO TEKNA

Åtte av ti teknologistudenter 
bruker halvparten av studie-
støtten på husleie, viser en ny 
undersøkelse utført av foren-
ingen Tekna. 

Samtidig sier fire av ti at de sli-
ter med å få endene til å møtes, 
og 54 prosent er avhengig av en 
deltidsjobb. 

– 35 prosent av studentene 
sier at de er avhengig av jevnlig 
støtte fra foreldre for å klare 
seg økonomisk. Foreldrenes 
lommebok skal ikke avgjøre om 
vi kan studere eller ikke, sier 
leder i Tekna student, Marcus 
Steen Nitschke. 

Undersøkelsen ble utført i 
april og hadde 1048 respon-
denter blant Teknas 14 000 
studentmedlemmer. 

Tekna organiserer med-
lemmer med mastergrad 
innen teknologi, realfag eller 
naturvitenskap. 

Organisasjonen har 94 000 
medlemmer og er den største 
fagforeningen i Akademikerne. 
©NTB 

Over to millioner kroner i styrehonorarer og ferieleilighet i Tyrkia har 
vært blant det tilsynsmyndighetene har reagert på. Nå har Utdannings-
direktoratet fastslått at millioner må betales tilbake. 

FOTO GOOGLE
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Volden mot lærere i skolen 
i Kristiansand øker. Høyres 
Arve Stokkelien mener elev-
enes handlinger må få konse-
kvenser.  

TEKST  Paal Svendsen | ps@utdanningsnytt.no

Under møtet i kommunens oppvekstutvalg 11. mai 
var vold mot lærere tema. Stokkelien tror ikke 
penger er løsningen.

– Handlinger må få konsekvenser. Elevene skal 
gjennom en dannelsesreise, ikke bare i fag, men 
hvordan man oppfører seg mot andre. Skjer det 
ikke noen reaksjoner, gjør vi disse elevene en bjør-
netjeneste, sier han. 

Leder i oppvekstutvalget,  Åse Løvdal (Ap), sier 
det er tøft å høre historiene.

– Det er selvfølgelig tøft å lese om hvordan 
mange lærere har det, men det er kjempeviktig at 
de sier ifra, sier Løvdal. 

Hun har tidligere vært fylkesleder for Utdan-
ningsforbundet Vest-Agder.

Tall fra Kristiansand kommune i 2021 viste 742 
tilfeller av vold, trusler og trakassering utført av 
elever mot lærere. Året før var tallet 600, skriver 
Fædrelandsvennen 9. mai. Utagerende barn, slag, 
spark og spytting har for mange lærere blitt en del 
av hverdagen. 

Åse Løvdal mener førsteprioriteten blir å styrke 
laget rundt lærerne, ved å ansette flere helse- og 
sosialfaglige ressurser og miljøarbeidere.

– Det handler om flerfaglig kompetanse, som 
kan bidra i sånne situasjoner og avlaste lærerne. 
Der tror jeg ikke skolene er bemannet godt nok, 
dessverre, sier Løvdal. 

– Det finnes ikke vanskelige barn, men akkurat 
nå har vi mange barn som har det vanskelig. Vi 
må trygge de barna samtidig som vi må ivareta 
lærerne, sier Løvdal. 

 Vold i skolen

Aktuelt

Svensk politi: – Lærarar får livsfarlege råd

– Elevenes handlinger 
må få konsekvenser

Råda som svenske kommunar gir lærarar, kan 
vere livsfarlege ved pågåande dødeleg vald, 
ifølgje svensk politi.

TEKST Kirsten Ropeid | kr@utdanningsnytt.no 

Svært mange kommunale kriseplanar saknar råd 
om kva lærarane bør gjere under pågåande døde-
leg vald. Det viser ein gjennomgang av planane 
som det svenske fagbladet Läraren har gjort. 
Politiet konkluderer med at seks av ti svenske 
kommunar har for dårleg beredskap.

– Dei generelle råda om å handtere valdelege 
situasjonar handlar ofte om å gripe inn eller gå 
imellom. Dei kan vere direkte livsfarlege om det 
gjeld pågåande dødeleg vald, seier kommunepoliti 
i Malmö, Göran Holmgren, til «Läraren».

Han får støtte av Jonas Eriksson ved Myndighe-
ten for samfunnsbeskyttelse og beredskap.

– Vårt råd ved pågåande dødeleg vald er å 
rømme, søke beskyttelse og slå alarm, seier 
Eriksson.

Samstundes må ein tenkje fort. Det vanlege er 
at ein har mellom 5 og 15 minutt på seg til å redde 
situasjonen, ifølgje ekspertane.

Lärarförbundet er kritisk
På under eitt år er fire svenske lærarar blitt 
angripne på jobb. I mars i år døydde to lærarar ved 
ein vidaregåande skole i Malmö då ein 18 år gamal 
elev gjekk til angrep, væpna med øks og kniv. 

Maria Rönn, nestleiar i Lärarförbundet, seier 
ho er kritisk til at beredskapen er så dårleg i 
skolane. Ho meiner ein må innsjå at risikoen for 

dødeleg vald finst i skolen.
– Ein må ha beredskap for det, sjølv om andre 

typar vald skjer oftare, sier Rönn.

Norge: Berre halvparten øver
Alle norske skolar og barnehagar er pålagde å 
ha planar for kva dei skal gjere om nokon går til 
angrep med kniv eller skytevåpen.

I ei undersøking frå Utdanningsdirektoratet i 
2020 melde 90 prosent av dei spurde grunnsko-
lane og 99 prosent av dei spurde vidaregåande 
skolane at dei har ein beredskapsplan.

Men berre halvparten av skolane melde at dei 
faktisk har øvd på planane. Og berre 12 prosent 
av skolane opplyste at elevane er med under 
øvingane. 

Fra 2020 til 2021 økte antall tilfeller av vold og trusler mot 
lærere i Kristiansand kommune med nesten 24 prosent, 
skriver Fædrelandsvennen. 
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 Vold i skolen

Svensk politi: – Lærarar får livsfarlege råd

– Det betyr ikke at politiet ikke 
har vært involvert i saker med 
elever i Bergen, sier skolebyråd 
Linn Katrin Pilskog. 

TEKST  Paal Svendsen | ps@utdanningsnytt.no

Uttalelsen fra skolebyråden i Bergen kom-
mer etter at Rødt-representant Odd Arild 
Viste ba kommunen om å redegjøre for bruk 
av politianmeldelse som verktøy mot vold og 
trusler i skolene i kommunen. 

Viste ba også om svar på om byråden vil 
revurdere om anmeldelse kan være ett av 
flere virkemidler mot alvorlige tilfeller av 
vold og trusler i skolen, og om skolene har 
en egen politikontakt. Bakgrunnen for hen-
vendelsen er en artikkel i Bergens Tidende 3. 
mai om at Oslo kommune anmelder vold og 
trusler mot lærere, mens man i Bergen ikke 
går til politiet. 

Skolebyråd Linn Katrin Pilskog (Ap) svarer 
at både elever og ansatte skal tas vare på, og 
at vold og trusler kan være smerteuttrykk, 
«og det er derfor avgjørende å forstå hvorfor 
det oppstår».

Kommunens prosedyrer
I kommunens beredskapsplan er det et 
aksjonskort for behandling av «Alvorlig vold 
eller trusler mot elev eller ansatt». Her står 
det at rektor eller stedfortreder skal varsle 
politiet ved akutte hendelser der elever eller 
ansatte har blitt utsatt for alvorlig vold eller 
trusler. Det står også at ved svært unge gjer-
ningspersoner skal en vurdere om politiet er 
riktig instans til å håndtere hendelsen. 

Bergen har prosedyre for politianmeldelse 
av uønskede hendelser av alvorlig karakter 
og en prosedyre om saksbehandling ved poli-
tianmeldelse. Leder har ansvar for å skaffe 
oversikt og vurdere om det er grunnlag for 
å løfte aktuelle saker i linjen, men det er 
kommunaldirektør som har myndighet til å 
anmelde straffbare forhold begått overfor 
ansatte.

– De siste tre årene er ingen voldshendel-
ser mot ansatt i en kommunal skole i Bergen 

politianmeldt. Det betyr ikke at politiet ikke 
har vært involvert i vurdering av reaksjoner 
og/eller samtale og oppfølging av elever, 
skriver byråden i sitt svar. 

Barnevern
Alle skoler i Bergen har en politikontakt, og 
disse involveres i denne type saker uten at 
det nødvendigvis fører til en anmeldelse. 
Skolene melder om et godt samarbeid med 
politiet i slike saker. 

Videre heter det i svaret at til denne vur-
deringen kommer også at den som utøver 
vold eller trusler i de fleste tilfeller er under 
kriminell lavalder.

«Det innebærer at det ikke vil bli noen 
rettslig prosess. I straffesaker hvor gjer-
ningspersonen er under 15 år kan politiet 
etterforske sakene, innkalle barn og forel-
drene til bekymringssamtale og eventuelt 
overføre den enkelte sak til barnevernet». 

Byråden sier det er viktig at rektor i det 
enkelte tilfelle gjør en konkret vurdering 
av hvilke reaksjoner som hjelper både den 
enkelte ansatte og elev, samt skole- og 
arbeidsmiljøet på kort og lang sikt. 

– Det er viktig at ledelsen ved skolene 
følger opp sine ansatte tett dersom de blir 
utsatt for vold eller trusler, for eksempel 
med tilbud om samtaler og med støtte av 
bedriftshelsetjenesten. Ved alvorlige hendel-
ser vil også kriseledelsen organisere nødven-
dig oppfølging av de involverte, sier hun. 

Tas på alvor 
Viste i Rødt svarer at han er fornøyd med at 
skolene har en politikontakt også i Bergen, og 
at svaret ikke helt utelukker muligheten for å 
bruke anmeldelse som virkemiddel.

– Det viktigste er at skolen har nok ressur-
ser til å følge opp alle elever på en god måte, 
at lærerne får opplæring i å håndtere vanske-
lige situasjoner, og at politiet er involvert i de 
mest alvorlige sakene. Anmeldelse i seg selv 
løser ikke noen problemer, men det er viktig å 
markere for alle parter at saken tas alvorlig, 
sier han. 

Ingen voldshendelser mot ansatt i 
Bergen er politianmeldt på tre år

V

Politi utenfor Latinskolen i Malmö 22. mars i år, dagen etter 
angrepet der to kvinnelige lærere ble drept. 
FOTO JOHAN NILSSON/TT/NTB 

ILL.FOTO BO MATHISEN
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«Dette har vært fryktelig 
belastende for vår sønn»,  
skriver foreldrene i en klage 
til Statsforvalteren.  

TEKST Kaja Mejlbo | kaja@utdanningsnytt.no

Det skriver Tønsberg blad. Avisen har fått delvis 
innsyn i klagesaken til Statsforvalteren i Vestfold 
og Telemark. Der kommer det frem at en ung gutt 
ble anmeldt både til barnevernet i sin bosteds-
kommune i Vestfold og til politiet. 

Foranledningen var at noen medelever, etter en 
undervisningstime om seksuelle overgrep, skal 
ha navngitt en gutt i forbindelse med upassende 
seksuelle handlinger. 

«N.N (navngitt, men sladdet ansatt, red.anm.) 
ved skolen velger da å gå til anmeldelse av vår 
sønn. Han melder til barnevernet og politiet. Det 

viser seg at han har anmeldt feil barn, så saken 
blir henlagt både av barnevernet og av politiet», 
skriver foreldrene i sin klage til Statsforvalteren. 
De skriver også at dette har vært fryktelig belas-
tende for gutten. 

  Jus

Aktuelt

– At nesten halvparten av oss ikke kjenner til 
lovendringen fra i fjor er dessverre ikke over-
raskende og bekrefter følelsen av at mobbing, 
krenkelser og utestengelse i barnehagen enda 
ikke er tatt tak i, sier FUB-leder Einar Olav 
Larsen. 

TEKST Kaja Mejlbo | kaja@utdanningsnytt.no

1. januar 2021 trådte en ny lov i kraft som forplik-
ter barnehagene til å ha nulltoleranse mot mob-
bing og tydeligere regler for håndtering.

Foreldreutvalget for Barnehagen (FUB) har 
undersøkt foreldrenes kjennskap til lovendringen. 
I februar gjennomførte Respons analyse en spør-
reundersøkelse blant 1000 barnehageforeldre, 
som viste at 46 prosent av foreldrene har svært 
eller ganske dårlig kjennskap til lovendringene fra 

Halvparten av foreldrene  
kjenner ikke til mobbeloven 

 Yrkesfag under pandemien

 Barnehage

Nesten 4400 lærlinger  
permittert på det meste 

 Tallet på permitterte lærlinger under pande-
mien var høyest i uke 18 i 2020, viser tall fra 
Utdanningsdirektoratet. Da var 4379 permittert, 
som utgjør ti prosent av gruppen. 

Av lærlinger i design og håndverk og restaurant 
og matfag var nesten halvparten permittert. Tidlig 
i pandemien meldte Utdanningsnytt at 64 prosent 
av lærlingene innen service og handel var permit-
tert. Av dem hadde frisør- og kokkefaget flest 
permitteringer. ©NTB 

Ansatt ved barneskole anmeldte 
feil elev for seksuelle handlinger

FO
TO

 G
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«Det er krenkende og helt uakseptabel opp-
førsel av en person i denne posisjonen. Dette vil 
henge ved vår sønn i lang tid», heter det i klagen. 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark vil 
imidlertid foreløpig ikke åpne tilsynssak basert 
på klagen. De ber foreldrene ta kontakt med 
kommunen. 

– Mener foreldre at kommunen og skolen ikke 
sørger for at eleven har et trygt skolemiljø, er det 
en klage vi vil behandle når kommunen har sett på 
saken, sier assisterende direktør Petter Andersen 
i avdelingen for barnehage og opplæring til Tøns-
berg blad. 

i fjor. 21 prosent svarer at de kjenner loven svært 
eller ganske godt. 

– Målet med det nye regelverket var blant annet 
å gjøre det tydeligere hva foreldre kan forvente 
av barnehagen. At bare to av ti av de spurte sier at 
de kjenner endringene svært eller ganske godt, er 
nedslående, sier FUB-leder Einar Olav Larsen i en 
pressemelding.

I undersøkelsen oppgir 43 prosent av forel-
drene at de har mottatt informasjon om det nye 
lovverket, 39 prosent har ikke fått noe informa-
sjon og 18 prosent er usikre.

Samtidig er 86 prosent ganske godt kjent med 
hvem de skal kontakte hvis barnet deres ikke tri-
ves eller har det utrygt i barnehagen. 60 prosent 
oppgir at de i liten eller ingen grad har kjennskap 
til hvordan barnehagen håndterer saken videre, 
dersom man er bekymret for sitt barn.
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Kan klikke  på hjertet for hjelp 

Hovedsaken
HJERTEKNAPPEN

I pandemien fikk skoleelevene i Nordre Follo 
kommune en digital inngangsport til hjelpeapparatet. 
Etter at Sander (11) trykket på Hjerteknappen, er han 

ikke alene i friminuttene lenger. 
TEKST Marianne Smeby Strand  FOTO Joakim S. Enger

Den digitale Hjerteknappen: 
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Kan klikke  på hjertet for hjelp 
Den digitale Hjerteknappen: 

– Jeg følte meg alene ute i friminuttene, jeg hadde ingen 
å være med, sier Sander. 

11-åringen er en velfungerende gutt på alle måter, men 
denne våren trengte han litt hjelp. Da han begynte i femte 
klasse i høst, ble trinnet delt inn i nye klasser, og han kom 
ikke i klasse med noen han kjente. Sander følte at han mis-
tet kontakten med vennene sine. 

Men han hadde ikke lyst til å si noe hjemme. 
– Jeg vet ikke helt hvorfor. Det var bedre hvis noen andre 

sa det, og jeg kjente litt på at mamma og pappa ikke skulle 
bli urolige, forteller han. 

Løsningen fantes allerede på Teams. Et lite rødt hjerte 
nederst på skjermen, Hjerteknappen. Etter at Sander tryk-
ket, gikk det bare noen timer før helsesykepleier ved Finstad 
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    Hovedsaken  
HJERTEKNAPPEN
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skole, Maryan Olberg, stod i døra til klasserommet 
og ville snakke med ham. 

– En solskinnshistorie, mener Olberg. 

En konsekvens av pandemien
Denne våren hadde det gått to år siden alle skoler 
og barnehager måtte stenge dørene på grunn av 
koronapandemien. Siden gikk det vekselvis mel-
lom ulike smittevernnivåer og grønne, gule og røde 
trafikklys. Mange barn og skoleelever måtte være 
hjemme i dagevis, ofte ukevis av gangen. De to 
årene var den direkte årsaken til at Hjerteknap-
pen så dagens lys på skolene i Nordre Follo i Viken. 

En ting var søkelyset på de sårbare og risikout-
satte elevene som allerede var i systemet, verre 
var det å plukke opp de som ikke var i systemet, 
forklarer Hanne Hammond-Moe, helsefaglig råd-
giver i Nordre Follo. 

«En solskinnshistorie.»
Maryan Olberg, helsesyke-

pleier ved Finstad skole

enn normalt for barn og unge i primær- og spe-
sialisthelsetjenesten. 

Da Koronakommisjonen la frem sin siste rap-
port i april i år, var en av konklusjonene at regje-
ringen ikke lyktes med sin strategi om å skjerme 
barn og unge. En av årsakene, sier kommisjonen, 
er at ansatte i skoler og barnehager ikke ble pri-
oritert for vaksiner, og at skoler og barnehager 
dermed måtte redusere sitt tilbud. 

– Under hele pandemien har det vært lagt til 
grunn at de sårbare barna skal ha et tilbud på 
skolen, men det er likevel begrenset kunnskap 
om hvordan det har vært praktisert. Det finnes 
ingen entydig definisjon av sårbar, og vår kon-
klusjon er at skolene ikke klarte å fange opp alle 

de sårbare barna, sa kommisjonsleder Egil Matsen 
da han la frem rapporten. 

– Forskning tyder på at de som strevde mest i 
utgangspunktet, har sakket ytterlig etter faglig og 
også strever sosialt. Skoleeiere har opplyst til oss 
at flere kull med barn og unge har mistet trening i 
å ha fysisk undervisning og i de sosiale rammene 
som gjelder på en skole. Samlet mener vi å se noen 
urovekkende tendenser, sa han. 

I Nordre Follo gikk situasjonen fra vondt til verre 
i januar 2021, da landets første tilfeller av Delta-
varianten av koronaviruset ble påvist her. Alt ble 
stengt ned, og kommunen ble lukket for omver-
den. Blant tiltakene var rødt nivå i barnehagen, 
barneskolen og ungdomsskolen, digital under-

Ikke minst var rapportene fra Folkehelseinsti-
tuttet og Kjøs-utvalget med på å få dem til å innse 
at flere barn og unge slet på hjemmebane. 

– Vi fikk rapporter om at mange elever som ikke 
slet på forhånd, begynte å slite under pandemien. 
Det gikk på hvordan de opplevde ikke å være på 
skolen, at de var sosialt distansert, at de ikke fikk 
være med i fritidsaktiviteter, og måtte følge digital 
undervisning, sier Hammond-Moe. 

Undersøkelser gjennomført av Folkehelsein-
stituttet under pandemien viste at de yngre var 
blant gruppene som var spesielt utsatt med tanke 
på ensomhet. De så også at bruken av psykiske 
helsetjenester endret seg blant barn og unge under 
pandemien, med adskillig færre konsultasjoner 
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visning i videregående skole, stans i breddeidret-
ten for voksne og barn og stans i fritidsaktiviteter. 
Dette var tiltak som rammet barn og unge direkte. 

– Vi måtte spørre oss: Hvordan klarer vi nå å få 
tak i dem som sliter? Vi vet ikke navnet på dem, 
men vi vet at mange sliter. Da kom ideen om Hjer-
teknappen; en digital port inn til hjelpeapparatet, 
forteller Hanne Hammond-Moe.

Skolehelsetjenesten har hatt tilbud og vært til 
stede, understreker hun.

– Men det fordrer fysisk tilstedeværelse og er i 
hovedsak tuftet på at eleven banker på døren. Nå 
dukket tanken opp om at nå som elevene bruker 
digitale medier hele tiden, vil det å kunne trykke 
på en knapp på pc-en for å komme i kontakt med 
gode hjelpere, være en mulighet. 

Når andre elever
Etter bare noen få måneder startet de med et for-
søk med knappen på to av kommunens skoler. En 
av dem var Kråkstad barne- og ungdomsskole. Der 
er Cathrine Næss Fiske helsesykepleier. 

– Selv om alle helsesykepleiere har det vi kal-
ler åpen dør, er den terskelen for høy for noen. 
For disse elevene er det lettere å trykke på Hjer-
teknappen, sier hun. 

De fleste henvendelsene dreier seg om psykisk 
helse, ifølge Fiske. 

– Når en elev trykker på Hjerteknappen, henter 
vi ham eller henne i klassen, eller vi sender mel-
ding på Teams. Noen ganger følger vi opp med flere 
samtaler, andre ganger henviser vi videre. Det gjør 
også at vi får plukket opp alvorlige ting. 

Pandemien har ført til flere henvendelser gene-
relt til helsesykepleierne. 

– Vi har også flere tilfeller der foreldre og lærere 
tar kontakt. Det går på psykisk helse, angstrelatert 
atferd, tristhet, ensomhet, noen føler frykt, noen 
føler seg utenfor – og vi opplever at det har vært 
en økning av dette også etter pandemien. 

Selv om antallet henvendelser via Hjerteknap-
pen ikke er så mange, mener hun at de når andre 
elever enn dem som banker på døra. 

– Noen elever sier de ikke klarte å banke på 
døra, men klarte å trykke på Hjerteknappen. Det 
har vært noen elever som ingen av oss har greid å 
fange opp før, sier Cathrine Næss Fiske. 

Katrine Havsberg, kontaktlærer for Sander og 
femteklassen hans på Finstad skole, mener Hjer-
teknappen er blitt en god arena for barn til å si ifra 
om at ting ikke er ok. 

– Vi har elevsamtaler to ganger i året, men det 
går jo lang tid imellom de samtalene, om elever 
trenger hjelp. Det kan også være vanskelig å ta tak i 
læreren i friminuttet, eller på tur ut av klasserom-
met. Med Hjerteknappen kan de sitte hvor de vil, 
og gjennom den gi beskjed om at du ikke har det 

– Det er mer lettvint å trykke på knappen 
enn å komme på døra, mener Sander. 
Da han trykket på Hjerteknappen, kom sko-
lens helsesykepleier til klasserommet.

Med et tastetrykk på Hjerteknappen  kan elevene i alle skolene i Nordre Follo få hjelp.
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så bra, sier hun. 
– Synes elevene det er vanskelig å komme til 

en voksen selv, blir de isteden oppsøkt av en vok-
sen hvis de har trykket. Vi tenker det er lettere 
for mange. Hjerteknappen har også en lav terskel 
ved at den kan trykkes på ved mindre alvorlige 
tilfeller. Noen ganger trenger kanskje eleven bare 
en prat, andre ganger avdekkes mer alvorlige ting. 

Hjerteknappen blir derfor en ærlig måte for 
elevene til å si ifra om hva man står i, mener Havs-
berg. Samtidig kan det også være ting eleven ikke 
har lyst til å si til læreren sin. 

– Ikke alle elever har en nær relasjon til læreren 
sin. Og noen ganger kan læreren også være en del 
av årsaken til at eleven ikke har det bra. Da blir 
dette en kjempefin måte å si ifra om at ting ikke 
er så ok, mener Havsberg. 

Hadde kanskje ikke turt
Sander smiler forsiktig der han sitter i den samme 
sofaen han satt i sammen med helsesykepleieren 
for noen få måneder siden. 

– Etter at jeg trykka, kom Maryan til klasserom-
met, og så gikk vi hit og pratet om det, sier han. 

Sammen kom de frem til noen tiltak som de 
mente kunne hjelpe Sander, som de tok videre 
med kontaktlærer og Sanders foreldre. Sammen 
med kontaktlærer la de en plan for en vennskaps-
gruppe, der Sander fikk være med venner han 
kjente fra de første årene på barneskolen. 

Helsesykepleier Maryan Olberg kikker på 
11-åringen.

– Og foreløpig kan vi vel si at det er veldig vel-
lykket, smiler hun. 

Åtte elever er i gruppen til Sander, et tilbud også 
flere av elevene nå skal få. Ikke alle har behov, 
men tanken er at de godt kan bli litt kjent på tvers 
av klassene, slik at de også tør å oppsøke hveran-
dre i friminuttene, forklarer Olberg. 

Sander har også fortalt de andre i klassen om 

hvordan han har hatt det. Det har han opplevd 
som positivt. 

– De har begynt å spørre meg mer på fritiden 
og på skolen om jeg vil være med på ting, fortel-
ler 11-åringen. 

Helsesykepleier supplerer:
– Sander beskrives som en veldig snill, empa-

tisk og hyggelig gutt av alle. Det er bare positive 
ting både fra lærere og elever. Men det eneste er at 
han er litt forsiktig med å ta kontakt. Så det har vi 
heldigvis fått litt bevissthet rundt. Sander tør mer 
å oppsøke andre, nå som han har blitt litt kjent 
med de andre gjennom vennskapsgruppen. 

Hvorvidt 11-åringen hadde tatt kontakt med 
skolehelsetjenesten uten Hjerteknappen, vet han 
ikke helt. 

– Ja, kanskje … Eller kanskje jeg ikke hadde turt, 
sier han og nikker mot helsesykepleier Olberg.

 – Det er lettere å trykke på enn sånn knapp 
enn å komme her på døra. Da ble det Maryan som 
skulle komme til meg.

«Synes elevene det er vanskelig  
å komme til en voksen selv, blir de 
isteden oppsøkt av en voksen hvis 
de har trykket.» 
Katrine Havsberg, kontaktlærer  
ved Finstad skole

– For veldig mange er det en terskel å komme hit, forklarer helsesykepleier Maryan Olberg 
ved Finstad skole, Nordre Follo kommune.
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Mammaen til Sander er veldig glad for at søn-
nen hennes ba om hjelp via Hjerteknappen. 

– Jeg synes det var modig gjort, og er veldig glad 
for at han turte. Vi har bare støttet han i det at han 
tok ansvar for å oppsøke noen, understreker hun. 

Hun forteller at tiltaket med vennskapsgruppen 
har virket. 

– Sander har fått lov til å velge noen av de 
gamle vennene sine i den vennskapsgruppa, og 
har plukket ut noen han følte seg trygg på, og som 
han hadde tilknytning til. Det ble en trygghet å 
gjenoppta kontakten med dem, forklarer hun. 

At sønnen har vært åpen, har hatt positive ring-
virkninger. 

– Han har sagt det selv, åpent og ærlig – hvordan 

han har hatt det, og det virker som om det er mot-
tatt bra. Det er ingen som har sagt noe negativt, 
eller noen som har ledd. Sander har alltid vært 
både veldig snill og inkluderende, og han har all-
tid vært godt likt. Men mye forandrer seg når de 
blir eldre, da er det lett for at relasjoner endres, 
innser moren. 

Hun mener Hjerteknappen er et fint tiltak. 
– Det gjør det enklere for elevene å ta kontakt. 

Det er på en måte en alarm, som blir det første ste-
get for barna, uten at de trenger å si noe. Hvis det 
blir brukt på riktig måte, er det nok en ting mange 
barn og unge kan få nytte av på en eller annen 
måte. Det virker veldig positivt, og jeg skulle nes-
ten ønske at det hadde vært sånn da jeg var liten. 

– Sander beskrives som 
en veldig snill, empatisk og 

hyggelig gutt av alle, under-
streker helsesykepleier 

Maryan Olberg. 
Nå har 11-åringen fått hjelp 

til å tørre å oppsøke andre 
elever, og de har etablert 

vennskapsgrupper.

I Sanders tilfelle var kontaktlærer Katrine Havs-
berg en naturlig del av oppfølgingen. I mer alvor-
lige tilfeller blir andre instanser koblet på. 

– Vi blir involvert via helsesykepleier etter at 
knappen trykkes på, så jeg får ikke vite noe før 
jeg blir koblet på. Det handler om personvern og 
taushetsplikt overfor eleven, understreker lærer 
Katrine Havsberg.

Noen utfordringer er det likevel også med Hjer-
teknappen, innser helsesykepleier Maryan Olberg. 

– Hjerteknappen er vår «digitale åpen dør» og 
har ikke en akuttfunksjon. Vi har arbeidstid fra 
åtte til halv fire, og om noen trykker for eksempel 
fredag ettermiddag, vil de ikke få hjelp før man-
dag. I ferier vil Hjerteknappen være betjent av en 
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Etableringen av Hjerteknappen har bydd på 
noen utfordringer, ifølge områdeleder Katti 
Anker Teisberg.

 
– Vi har en IT-avdeling som er veldig løsnings-
orientert, og som jobbet frem de tekniske løsnin-
gene, som kom i tillegg til innhold og lovverk. For 
å kunne etablere Hjerteknappen måtte vi gå mange 
runder i det tverrfaglige teamet for å komme frem 
til en enhetlig profil. Vi har ulike beslutningslinjer 
og jobber under forskjellige lovverk, forklarer Teis-
berg, som er områdeleder for de 21 skolene i Nordre 
Follo kommune. 

Det skjerpede GDPR-lovverket gjorde også at de 
måtte tenke grundig gjennom hvordan dette kunne 
organiseres. 

– Blant annet hvordan vi skulle journalføre 

disse henvendelsene. I skolen jobber vi under ett 
regelverk, helsesykepleiere og psykologer et annet 
regelverk. Ulike lovverk gjør samarbeidet mer kre-
vende. Vi samarbeider om de samme elevene og 
foreldrene, men så gjør lovverket at det blir van-
skelig likevel. Det tok tid å løse, og vi trengte å gå 
mange runder for å sikre at det ble gjort riktig. 

Flere var bekymret for hvorvidt de skulle klare 
å gjøre dette uten for mye unødvendig byråkrati, 
forteller Teisberg. 

– Og så var det også en bekymring om hvorvidt 
vi skulle klare å håndtere det. Om det at det bare 
ble en knapp å trykke på, ville føre til at henven-
delsene veltet inn. Men den vurderingen gjorde vi, 
og konklusjonen ble at hvis det skjer, må vi ompri-
oritere innsatsen vår. Vi vil ha tak i de elevene som 
ikke har det bra.

Med hittil om lag 200 henvendelser, er det i over-
kant hundre som var reelle og der elevene har fått 
hjelp.

– Vi er glade for de henvendelsen vi har fått. Og 
vi er veldig fornøyde med at dette tilbudet nå fin-
nes, og at det viser seg at det virker, sier Teisberg. 

Tidligere i år fikk de kommunens innovasjons-
pris for den digitale nyvinningen. 

Etter noen måneder med Hjerteknappen tilgjen-
gelig på alle kommunens skoler, jobber de nå med 
å gjøre knappen enda bedre kjent og synlig for alle 
elever og andre involverte. 

– Vi må sørge for å øke kjennskapen til Hjer-
teknappen ytterligere, blant elever og foreldre og 
på skolene. Nå jobber vi med å få informasjon om 
dette ut på flere plattformer, blant annet å gjøre det 
mer synlig på hjemmesiden vår.

helsesykepleier, men ikke nødvendigvis av den 
helsesykepleieren eleven kjenner fra sin skole. 
Det er også en sårbarhet på skoler med en helse-
sykepleier ved sykdom, sier hun. 

Kommet for å bli
Det som begynte med noen få pilotskoler, ble 
fra desember i fjor rullet ut til alle kommunens 
21 skoler. I begynnelsen var de fem stykker som 
betjente Hjerteknappen sentralt og tok kontakt 
med helsesykepleier på den aktuelle skolen. I 
dag er det skolehelsetjenesten på den enkelte 
skole som driver Hjerteknappen og oppfølgingen 
av dem. 

– De er på skolen og er i kontakt med alle 
elevene, forklarer rådgiver i kommunen, Hanne 
Hammond-Moe. 

Hun forteller at skolene så langt har hatt nes-
ten 200 henvendelser fra elever via Hjerteknap-
pen. De er nå i gang med evaluering av ordningen; 
hvordan dette har fungert og hvordan de kan for-
bedre tjenesten. At en digital inngangsport til hel-
sesykepleieren på skolen er kommet for å bli, er 
Hammond-Moe trygg på. 

– Barn og unge er på digitale plattformer, så vi 
må se på mulighetene fremover og hvordan vi kan 
videreutvikle den, kanskje med en chattefunk-
sjon. Barn og unge må involveres videre, de er jo 
på digitale plattformer, og kan være med å si oss 
noe om veien videre.

Områdeleder Katti Anker Teisberg: 

– Ulike lovverk gjør samarbeidet mer krevende

Sander og Hedvig har kjent hverandre 
siden barnehagen. Hun er en av elevene 

Sander nå er i vennskapsgruppe med og 
ofte henger med i friminuttene.
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«Vi må sørge for å øke 
kjennskapen til Hjerte- 
knappen ytterligere.» 

Katti Anker Teisberg, 
områdeleder i Nordre Follo 

kommune

Områdeleder Katti Anker Teisberg: 

– Ulike lovverk gjør samarbeidet mer krevende

I sin sluttrapport understreker Koronakommisjonen at pandemien  
har fått store konsekvenser for barn og unge. 

Koronakommisjonen mener regjeringen ikke lykkes med å skjerme denne 
gruppen, slik målet var, blant annet fordi ansatte i skoler og barnehager ikke 
ble prioritert for vaksine. 

– Barn, unge og unge voksne har stått i en spesiell situasjon gjennom pan-
demien: De har i liten grad blitt alvorlig syke, men smitteverntiltakene har lagt 
vesentlige begrensninger på livsutfoldelsen deres gjennom en viktig livsfase, 
heter det i rapporten. 

Kommisjonen ble oppnevnt av Solberg-regjeringen allerede i april 2020 for 
å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes 
håndtering av pandemien. Siden april i fjor har den vært ledet av Egil Matsen, 
professor i samfunnsøkonomi.

I sin rapport peker Koronakommisjonen blant annet på at ensomhet og 
isolasjon har rammet en del ungdom særlig hardt og kan ha ført til at flere har 
utviklet psykiske plager under pandemien. 
 
I rapporten lister de opp seks anbefalinger for videre arbeid: 
1. Kommisjonen anbefaler at staten er mest mulig enhetlig i kommu-

nikasjonen med kommunene og gir klare og entydige prioriteringer. 
God koordinering på statlig nivå, der riktige aktører involveres på 
riktig tidspunkt, er avgjørende for å få dette til.

2. Kommisjonen anbefaler at samarbeidet i koordineringsgruppen for 
tjenester til sårbare barn og unge videreføres etter pandemien. 
Dette vil styrke beredskapen for neste krise som rammer barn og 
unge.

3. Kommisjonen anbefaler at myndighetene tar initiativ til en bredere 
diskusjon om hvilken kompetanse kommuner av ulik størrelse tren-
ger for å gjøre gode vurderinger i kritiske situasjoner.

4. Kommisjonen anbefaler at beslutningstagere på alle nivåer etable-
rer gode prosedyrer for å involvere barn og unge i beslutninger som 
berører dem. Prosedyrene bør utformes med tanke på at de også 
skal fungere i kritiske situasjoner.

5. Kommisjonen anbefaler at myndighetene følger med på utviklingen 
de nærmeste årene og setter inn tiltak som kompenserer for man-
glende læring i den grad det er mulig og nødvendig.

6. Kommisjonen anbefaler at kunnskapen som finnes hos statsforval-
terne og Utdanningsdirektoratet, systematiseres og tilrettelegges 
for forskningsformål. Norge trenger forskningsbasert kunnskap om 
hvordan barn og unge i ulike deler av landet har vært berørt av tiltak, 
og hvilke konsekvenser tiltakene har hatt.

Koronakommisjonens 
seks anbefalinger  
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Kort og godt

 Likestilling

Forskarar avkreftar 
myten om kvinners låge 
publisering 

Samla publiseringstal har vist at 
mannlege forskarar i gjennomsnitt 
publiserer meir enn kvinnelege 
forskarar, både i Noreg og inter-
nasjonalt. I eit prosjekt under 
Forskingsrådets Balanse-program 
har forskarar analysert vitskapleg 
publisering ved hjelp av data frå for-
skingsregistreringssystemet Cristin 
og frå Forskarpersonalregisteret. 
Det viser seg at svært mykje av den 
gjennomsnittlege skilnaden kan 
forklarast ved at kvinner er i fleirtal 
i nokre typar fag og stillingskatego-
riar, og menn i andre. Kategoriane er 
kjenneteikna av ulike publiserings-
mønster. I tillegg blir over 40 pro-
sent av publiseringspoenga hanka 
inn av berre ti prosent av forskarane, 
som i stor er grad menn. ©NTB 

«Jeg er tilhenger av en politikk som vil føre til  
at vi går mer på kafé.» 
Jens Stoltenberg (1959-), politiker fra Arbeiderpartiet og generalsekretær i NATO 

Klasser på 5., 6. og 7. trinn kan melde 
seg på til Bokslukerprisen for skole-
året 2022/23 innen fristen 17. juni.   

Bokslukerprisen er en norsk lese-
lystaksjon og kåring av vinnerbok for 
5.-7. trinn i regi av Foreningen !les. 
Påmeldte mottar en gratis antologi 
til hver elev, med ti utdrag fra nye 
norske bøker for aldersgruppen, til-
gang til nettsiden med lydfiler, kon-
kurranser og lærerveiledning med 
undervisningsopplegg i tråd med 
Fagfornyelsen. Skolen mottar mate-
riellet til skolestart i august. 
  Påmelding til tXt-aksjonen 
2022/23 for elever i ungdomsskolen 
har samme frist. Gratisantologien 
tXt har utdrag fra ungdomsbøker fra 
2021/22. Tekstene skal bidra til økt 
engasjement for å lese og gi elevene 

smakebiter på bøker de kan fordype 
seg nærmere i. tXt-klassesett sen-
des til påmeldte skoler og bibliotek 
i løpet av august. 

Blott til leselyst

  Norskfaget

Kun 18 prosent av små-
barnsforeldre oppgir nå 
at barna deres leker ute 
fem til sju ganger i uka, 
viser en undersøkelse 
gjort av Ipsos.   

Det er en kraftig nedgang 
siden 2015, da 41 pro-
sent svarte dette. Norsk 
Friluftsliv, fellesorgani-
sasjonen for de 18 store 
friluftslivsorganisasjo-
nene i Norge, har tatt ini-
tiativ til kartleggingen.

– Det er bekymringsfullt. Funnene samsvarer 
dessverre med andre studier fra den siste tiden. 
En mulig forklaring er at endrede vaner under 
pandemien, med mer innetid og skjermbruk, er 
vanskelige å snu, forteller Bente Lier, generalse-
kretær i Norsk Friluftsliv. 

Hun viser blant annet til at en rapport fra Norsk 
Institutt for Naturforskning (NINA) viste at fire av 

ti barn var mindre ute under koronapandemien, og 
at seks av ti også brukte mer tid foran skjermen. 
©NTB 

 Lek

Barn leker mindre ute i nærområdet 

To leselyst-aksjoner drar i gang i 
disse dager. 
ILL.FOTO JOAKIM S. ENGER 

Barn leker mindre ute i nærområdet, viser en 
undersøkelse. Leking i fiktive univers, som her i spillet 
Minecraft, kan ha noe av skylda for det.
 FOTO PIXABAY.COM 

 Kryssordløysing i nr 6/2022

Vinnarane

Vinnarane av kryssordet i Utdanning nr. 6/2022 er 
Hans Lindhart Andersen, Hamar, og Gunvor Berit 
Raknes, Laksevåg, som vil få kvar sin boksjekk på 
kr. 500. Vi gratulerer! 
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Ut i verden

En offentlig skole som påla elevene å bære militæruniformer, vakte 
avsky. 

En skole får pepper på nettet for et krav om at elever skal bruke fire for-
skjellige uniformer i uka, også slike med militært preg. Det melder Thai 
Enquirer, et uavhengig engelskspråklig nyhetsnettsted. 

Bioingeniøren Parkphoom Dejhatsadin driver en populær Facebook-side. 
Der postet han skolens uniformskrav før semesterstarten 17. mai. Dette 
ble delt 16 000 ganger i løpet av fem knappe timer. 

Ukas uniformer er normal uniform mandag-tirsdag, kroppsøvingsuni-
form onsdag, soldatuniform torsdag og ASEAN-uniform fredag. ASEAN 
står for den økonomiske og politiske sammenslutningen Association of 
Southeast Asian Nations. 

De dyre uniformene krasjer med myndighetenes politikk om å senke 
kostnadene til skoleuniformer og skrivesaker, meldte leserne. «Bor vi i 
Nord-Korea?» var blant reaksjonene. 

Nå skal barna dyrke  
og lage mat på skolen

 Thailand Kina

Fra september av skal elever i grunnskole og i  
videregående lære en rekke livsferdigheter. 

TEKST  Ylva Törngren | yt@utdanningsnytt.no

Utdanningsmyndighetene har beordret grunnskoler og videregå-
ende skoler til å sette opp obligatoriske «arbeidskurs» etter en nylig 
revidert læreplan, skriver det statlige nettmagasinet Sixth Tone, idet 
de siterer Guangming Daily 5. mai. Endringen er ment «målrettet og 
systematisk å involvere elever i arbeidskraft». Undervisningen skal 
gis minimum ukentlig og inkludere blant annet å dyrke grønnsaker, 
lage mat og reparere husholdningsapparater. 

På mikrobloggplattformen Weibo foreslår en bruker at foreldrene 
gjør jobben, siden matlaging kan være ganske risikofylt. Til Sixth Tone 
sier firebarnsmoren Xu Yeqian at skolene tidligere hadde tilbudt skole-
kjøkken. Barna lærte ikke stort, og selv måtte hun ta iscenesatte bilder 
etter ønske fra lærerne, og også vaske opp. 

– Jeg begynner å bli lei av å samarbeide betingelsesløst, og jeg tror 
akademiske karakterer vil fortsette å være de viktigste, sier hun. 

Skole fikk pepper for pålegg om uniformer 

Ikke skolen, men foreldrene bør lære barna å lage mat, siden matlaging kan være 
ganske risikofylt, skriver en bruker på mikrobloggplatt-formen Weibo. 
ILL.FOTO FREEIMAGES.COM 

Jondal Leirskule
startar opp frå hausten 2022 og treng elever. Kapasitet inntil 60 elevar. 
Skulen er driven av Hardangerakademiet og fokuserer på fred, 
berekraftig utvikling og miljø i tillegg til det gode livet på bygda.
Fjord, fjell og fonn pluss 9000 års kulturhistorie er undervisnings
universet vårt.

Fleire opplysningar på heimesida vår: 
 www.jondalleirskule.no eller tlf.: 977 48 093.

Ei veke med gode opplevingar og nyttig 
kunnskap i hjarta av Hardanger!

Ny leirskule   
      treng elevar!
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– Jeg har ofte 
følt meg dum

Spesifikke språkvansker: 

å forstå. Gina begynte å jukse for å tilfredsstille 
lærernes forventninger. I samråd med skolen ble 
de enige om at hun skulle fritas for leksene. 

– Leksene har alltid gjort meg sliten og frustrert. 
Da vi kuttet ut leksene, ble alt mye bedre for meg. 
Jeg ble gladere, og jeg begynte å lære mer. 

Mamma Synnøve, som selv er lærer, har også 
erfart at det er lite kunnskap om SSV i skolen, men 
hun er tydelig på at ingen lærere har gjort noe galt. 
Det hele handler om manglende kompetanse om 
språkvansker i lærerutdanningen, noe som fører 
til at lærerne i sin praksis ikke er det bevisst.

— Kan oppfattes som late og dumme
– Ofte kan barn med spesifikke språkvansker 
oppfattes som dumme og uengasjerte i undervis-
ningen, men det kommer av for lite kunnskap. I 
snitt har én til to elever i hver klasse diagnosen. 
Hele 5–7 prosent har spesifikke språkvansker, 
altså vansker i en slik grad at de må ha tilrette-
legging, sier rådgiver og spesialpedagog Rita Lie i 
Dysleksi Norge. 

Hun peker på at det å forstå språk er essensielt 
for mennesket for å kunne tilegne seg informasjon 
og kunnskap, både faglig og sosialt.

– Elever med slike vansker kjenner at det er 
vondt å ikke forstå. De vil føle seg dumme og kan-
skje isolere seg for å beskytte seg selv mot det som 
er vanskelig eller sårbart, utdyper Lie.

 I klasserommet er det utfordrende å følge med, i 
friminuttene havner man utenfor leken, og videre 

Først som 19-åring ble Gina-Marlén Wilhelmsen  
diagnostisert med spesifikke språkvansker.  

– Jeg tenker mye på hvordan livet mitt ville vært om  
jeg hadde fått hjelp tidligere, sier hun. 

TEKST  Marthe Ingeborg Hammer 
FOTO  Tom-Egil Jensen

Gjennom hele oppveksten følte hun seg anner-
ledes. Ingen kunne sette fingeren på hva som var 
årsaken til at jenta slet. Selv om Gina ble meldt 
inn til pedagogisk-psykologisk tjeneste allerede 
som fireåring, skulle det ta hele 15 år før hun fikk 
en forklaring. Det har hatt store konsekvenser for 
livskvaliteten til Gina, som nå er 21 år.

– Jeg har ofte følt meg dum, fordi ingen har for-
stått meg, innrømmer hun. 

Sammen med diagnosen fikk Gina en stor over-
raskelse. I utredningen fra barnehagen stod det at 
hun hadde spesifikke språkvansker (SSV), men 
familien fikk kun beskjed om at hun hadde dårlig 
ordforråd.

Ble frustrert av leksene
I dag bor Gina i Fredrikstad sammen med mamma, 
Synnøve C. Wilhelmsen, og hennes samboer, 
Bjørn. Ved skolestart i Tromsø kunne jenta allerede 
lese, selv om språkutviklingen var noe forsinket. 
Etter hvert som årene gikk, tok Ginas språkvansker 
i større grad over hverdagen. 

– Jeg ville ikke være til bry for noen og holdt 
meg derfor for meg selv. Og jeg har alltid vært 
ukomfortabel med å bli sett og hørt, beskriver 
Gina. 

Flere ganger må Gina ta av seg brillene og 
tørke tårer mens hun forteller sin historie. Men 
det er viktig å snakke om dette, selv om det er 
sårt, understreker hun. Allerede på barneskolen 
slet hun med leksene; det var frustrerende ikke >
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Reportasje

i arbeidslivet er det vanskelig å fungere fordi man 
ikke forstår språket, hevder Lie. 

Da Gina skulle begynne på ungdomsskolen, 
flyttet familien fra Fredrikstad til Eidsvoll. De fag-
lige kravene økte, og Ginas vansker likeså. Hun var 
mer borte fra skolen. Lærerne ga tilbakemelding 
om at Gina ikke gjorde det hun skulle. Tilbake satt 
tenåringsjenta og følte seg utilstrekkelig og dum. 

– SSV har ikke noe med intellektet å gjøre. Når 
man mister informasjon som i utgangspunktet skal 
være enkel, er det ikke rart at man føler seg dum, 
slik Gina har gjort i så mange år, sier mamma Syn-
nøve.

Symptomer forveksles ofte med ADHD
– SSV er en graverende tilstand å leve med. Den 
påvirker barnets emosjonelle og psykiske utvikling 
og helse, forklarer spesialpedagog Rita Lie. 

Ved å se bak de synlige symptomene, kan man 
oppdage barn med SSV i klasserommet. Barn med 
språkvansker er ofte ukonsentrerte, og det kan føre 
til indre eller ytre uro. Det kalles ofte «det skjulte 
problemet», forklarer Lie videre: 

– For mange er det ikke naturlig å tenke at det 
kan handle om språkvansker. Man drøfter symp-
tomene man ser. Men bak symptomene kan det 
ligge andre vansker. For at elever skal kunne lære 
noe, må de trives.

På grunn av symptomene vil mange lærere anta 
at barnet har ADHD. Dette bunner også i for lite 
kunnskap om språkvanskene, påpeker Lie. Barn 
som har vansker med å forstå begrep, kan bli 
ukonsentrerte, urolige og drømmende, og kan for 
andre virke uinteresserte. Kanskje har en beskjed 
blitt gitt flere ganger, kanskje henter eleven feil 
bok og læreren blir frustrert – mens eleven ser 
uanfektet ut. 

I lek kan disse barna utpeke seg, enten ved å 
trekke seg tilbake og isolere seg, eller ved å buse 
inn i leken fordi de ikke forstår reglene. Det er 
mange av de samme symptomene som ADHD som 
viser seg – også i det sosiale, hevder Lie. 

Også i Ginas tilfelle har ADHD blitt nevnt ved 
flere anledninger. På barneskolen ville læreren 
utrede henne, men legen sa nei. 

– Legen bare lo av oss, og sa at jenta ikke hadde 
ADHD. Og jeg var jo enig med ham, sier Synnøve, 
og utdyper videre at Gina på tiende trinn ble utre-

det for ADHD og Aspergers syndrom, men uten 
resultat. 

– Tilrettelegging krever kompetanse
For at disse elevene ikke skal føle seg dumme, må 
de få forståelse for hva SSV innebærer, forklarer 
Lie. Slik kan elevenes emosjonelle og psykiske 
utvikling påvirkes i riktig retning, og elevene vil 
få en forklaring på hvorfor de sliter.

– Ved å forstå hva som ligger i diagnosen, kan 
eleven også forstå seg selv, og dermed skille mel-
lom hva som er personlighet og hva som er knyt-
tet til språkvanskene. Dette er helt avgjørende for 
hvilken vei de ledes inn i; uførhet eller arbeidsliv. 

I klasserommet er det av stor betydning at 
pedagogen praktiserer trygge rammer og faste 
rutiner. For de aller fleste vil dette hjelpe til med å 
holde fokus, huske beskjeder og styrke forståelsen, 
og særlig for elever med språkvansker, hevder Lie. 

Å ta seg nok tid til å gjennomgå faglig stoff og å 
snakke rolig, vil være helt grunnleggende for å få 
med seg disse elevene, mener hun. 

– Mange repetisjoner og konkrete beskjeder vil 
fungere godt. I tillegg vil det være hensiktsmes-
sig å bruke ressurser på begrepsinnlæring i små 
grupper. Gruppestørrelsen er essensiell for at disse 
elevene skal lære.

Rita Lie understreker at det også er lurt å tenke 
på ordvalg når man gir beskjeder. 

– Hvis elevene får beskjed om å «evaluere» 
et opplegg, kan det hende at læreren har mis-
tet eleven allerede ved denne beskjeden. Da må 
læreren vise hva hun vil fram til med eksempler, 
og prøve å si det på en annen måte, påpeker hun.

Blitt tryggere på å spørre
I dag er Gina frivillig i ledelsen i Dysleksi Ungdom. 
Her har hun truffet mange likesinnede, og hun har 
blitt en del av et sosialt nettverk hun verdsetter 
høyt. 

– Mange av de jeg møter som har SSV, har også 
følt seg mye alene i livet. Vi tar godt vare på hver-
andre. Og så ler vi mye av hverandre, da, for det 
skjer jo ofte at vi ikke forstår hverandre. 

Språklig sett har ting blitt lettere. Hun synes det 
er enklere å si fra at hun ikke forstår, nå som hun 
har mer kunnskap om vansken og seg selv. 

– Nå tør jeg å spørre «hva mener du?» eller 

«kan du forklare på en annen måte?». Jeg har blitt 
flinkere til å beskrive ordet så godt jeg kan, slik at 
de som hører på, kan forstå hva jeg mener, selv om 
jeg ikke husker ordet.

Brev fra kronprinsen
I fjor arrangerte Gina et møte med kronprins Haa-
kon. Da hun sendte en e-post til kong Harald for 
å be om en hilsen fra ham, fikk hun svar av kron-
prinsen. Sammen med flere fra Dysleksi Ungdom 
ble møtet avholdt via Teams. Kronprinsen fortalte 
at han også hadde lese- og skrivevansker. 

– Hvem skulle tro at kronprinsen skulle være 
så engasjert? Det hadde ikke gjort meg noe om jeg 
kunne fått opplevd dette igjen, ler Gina, og legger 
til: – Og så var det så fint å bidra til at kronprinsen 
kunne lære mer om seg selv!

Vanskelig å få jobb
Det er ikke tvil om at Gina har mye drivkraft. Men 
oppe i det hele er det én bekymring som tærer. 

«Ved å forstå hva som ligger i diagnosen,  
kan eleven også forstå seg selv, og dermed skille  
mellom hva som er personlighet og hva som er  

knyttet til språkvanskene.» 
Rita Lie, spesialpedagog 
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– Studentene 
må lære mer om 
språkvansker
– Det bør legges mer vekt på mer kunn-
skap om ulike språkvanskediagnoser i 
lærerutdanningen. 

Det sier Astrid Junker, doktorgradssti-
pendiat i spesialpedagogikk. Hun er ansatt 
ved lærerutdanningen ved Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU) og 
underviser i spesialpedagogiske emner. 

– Vår oppgave er å utdanne lærere som 
er forberedt på det som møter dem i sko-
len. Derfor er det nødvendig å inkludere 
språkvansker som tema i grunnutdanningen, 
og ikke bare som et spesialpedagogisk emne 
som velges av noen av studentene. Dette er 
oppe til diskusjon.

Diagnoser som spesifikke språkvansker, 
eller utviklingsmessige språkvansker som 
det også benevnes som, er en del av pensum 
i spesialpedagogikk, forteller hun. Men disse 
emnene inngår ikke som en del av det van-
lige forløpet av lærerutdanningen. Om SSV 
nevnes i andre emner enn de spesialpeda-
gogiske, er hun usikker på, men hun tror det 
i så fall er i liten grad. 

– De spesialpedagogiske emnene må vel-
ges. Mange lærere søker etterutdanning i 
spesialpedagogikk, så behovet for økt kom-
petanse i klasserommet om språkvansker og 
andre utfordringer er stort, sier Astrid Junker. 

Hun sliter med å finne en jobb. Fagprøven strøk 
hun på. Selv om hun ikke har arbeidserfaring å 
skilte med, er vervene fra Dysleksi Norge godt 
dokumentert. 

– Slik kan folk se at jeg har vært aktiv i jobb, 
selv om det er, ja, hva heter det? 

Gina blir stille og ser ut i lufta. Mor prøver å 
gjette, og foreslår blant annet «verv» og «erfa-
ring». Det går flere sekunder før datteren svarer. 

– Frivillig, heter det! Dette er et fint eksempel 
på språkvanskene mine, ler Gina, og det samme 
gjør Synnøve. 

Det er synd at alt det fine Gina gjør, ikke kan 
forplantes inn i et mulig arbeidsliv, mener Syn-
nøve, for å oppdage hennes evner er vanskelig for 
en mulig arbeidsgiver. 

SSV må oppdages tidligere
Spesialpedagog Rita Lie legger vekt på at det er 
viktig å få en diagnose, men den bør oppdages 
tidligere. 

– De voksne som skal følge opp, kan lettere se 
hva eleven strever med og hvilke utfordringer hun 
har og slik sette inn spissede tiltak. 

Ved å tilrettelegge tilstrekkelig gir man eleven 
mulighet til å fungere i skolen, komme inn på 
en utdanning og finne en jobb. Dessverre er det 
vanlig at SSV oppdages sent, noe som kan gi store 
konsekvenser, påpeker Lie. 

– Da har man gjort mye galt på veien. Tiltakene 
har vært generelle og ikke i dybden av vanskene, 
og mye kan ha utviklet seg feil. 

Både Gina og Synnøve er sikre på at Gina hadde 
hatt det bedre i skolehverdagen om hun hadde 
blitt diagnostisert tidligere, for da kunne hun blitt 
møtt med kunnskap og forståelse. 

– Ingen visste hvordan de kunne tilrettelegge. 
Om vi hadde hatt denne kunnskapen da hun var 
seks år, hadde nok alt vært helt annerledes. Og 
hadde skolene hatt mer kunnskap om SSV, kunne 
de jo ha oppdaget det, påpeker Synnøve. 

Strukturert begrepsinnlæring
Visuell støtte
Korte og konkrete beskjeder
Individuell beskjed
Mange repetisjoner 
Struktur og forutsigbarhet
Bruke god tid, både når du forklarer og til eleven 
for å svare
Bruk gode og mange eksempler
Støtt eleven i det sosiale

Kilde: Rita Lie/Dysleksi Norge

  Tips til tilrettelegging for elever 
med spesifikke språkvansker:

 Både Gina og mamma Synnøve Wilhelmsen er sikre på at Gina hadde hatt det bedre i skolehverdagen om hun 
hadde blitt diagnostisert tidligere, for da kunne hun blitt møtt med kunnskap og forståelse.
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– Krava til leseferdighet  er altfor strenge

Aktuelt

Kartleggingsprøvene i lesing for 
første trinn er for vanskelige. Det 
fører til unødvendig bekymring  
og dårlig opplæring, mener lærer 
Liv Janne Toldnes.

TEKST  Kirsten Ropeid |  kr@utdanningsnytt.no 

Liv Janne Toldnes har brukt søndagen til å rette 
kartleggingsprøver i lesing for førsteklassingene 
sine. Nå er læreren ved Mære skole i Steinkjer sint.

– Ifølge normen fra Utdanningsdirektoratet er 
det bekymringsfullt når barna gjør feil som er helt 
naturlige  på dette trinnet, og som ikke er urovek-
kende for deres videre utvikling som lesere, sier 
Toldnes.

Hun tar et eksempel fra en setning i siste prøve: 
«Kongen har en krone på hodet». Svært mange 
ramler av lasset i møte med et ord med «ng» (kon-
gen). Kommer de seg likevel videre, får de raskt 
et nytt problem med «kr» i krone, ifølge Toldnes.

– Det er svært normalt ikke å kunne lese og 
skrive ord med konsonantopphopning på slut-
ten av første skoleår. Vi kan trygt vente et år før vi 
begynner å bekymre oss for slikt, sier hun.

«Eli ror»
Liv Janne Toldnes har 25 års erfaring som lærer 
på første til fjerde trinn. Og hun har tatt vare på 
en kartleggingsprøve hun brukte for en del år sida.

– Jeg husker ikke akkurat når jeg brukte den, 
og det står ikke årstall på. Men der skal barna lese 
setninger som «Eli ror» og andre setninger med få 
og enkle, lydrette ord med få stavelser. Slike prøver 
kan gi en grei sjekk på om grunnmuren i lese- og 
skriveopplæringa er på plass. Dagens prøver måler 
bare hvor flinke de flinkeste er, sier hun.

– Kan det bli kjedelig å være flink i en klasse der for-
ventninger til progresjon i vanskelige ord er liten, og er det 
i så fall et argument for å måle hvor flinke de flinkeste er?

– Nei. Nivåforskjellene blant barna er store, og 
det er ikke noe problem. Tidlig lese- og skrive-
opplæring er et område der differensiert undervis-
ning er lett. Vi har for eksempel 15 minutter med 
individuell lesing hver morgen, der elevene leser 
etter nivå. Jeg har også en egen hilsen til hvert barn 
hver dag, som å gi et rimord eller sette sammen 
bokstavene r.o.s.e. Det er ikke vanskelig å tilpasse 
slikt etter hvor hver og en er i løpet, sier Toldnes.

Drille ord og bokstaver
Hun understreker at hun er trygg på det hun gjør 
og lar ikke disse prøvene styre arbeidet sitt.

– Likevel synes jeg vi lærere bør diskutere om 

Kartleggingsprøver i første trinn:

Oppgavetype Å lese er å forstå 
 

Eksempeloppgaver 

Elevene gjør eksempeloppgavene sammen i gruppa og jobber selvstendig med resten av oppgavene. 

 

 

Oppgaver (utdrag) 
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– Krava til leseferdighet  er altfor strenge

det gjør noe med oss når prøveresultatene fra 
Utdanningsdirektoratet gir inntrykk av at barna 
gjør det dårligere enn forventa. Føler vi oss mis-
lykka og prøver å drille ord og bokstaver enda 
mer? spør hun.

I så fall er det en dårlig løsning, meiner Toldnes.
– Å bygge leseferdigheter krever mye mer enn 

bare å kunne bokstavsammentrekking. Et godt 
ordforråd, for eksempel, er svært viktig. Leik med 
andre barn er en ypperlig arena for å lære nye ord. 
Det er alltid barn som kan ord andre ikke kan, og 
som flettes inn i leiken. Så det må vi sikre god tid 
til. Og vi har høytlesing. I dag leste vi fra «Detek-
tivbyrå nr. 2», og fant ordet «åsted», sier hun.

Hun understreker at flere av ordene som opp-
fattes som vanlige, og som gjerne brukes i lære-
materiale for den første leseopplæringa, mangler 
i ordforrådet til mange av de yngste skolebarna.

– Mange kan ikke ord som «stige» eller «øks». 
For ikke å snakke om ord som «horisont». Så dette 
må vi bruke mye tid på, sier Liv Janne Toldnes.

– Bedre å leike sjukehus
Læreren fra Mære skole får støtte hos Magnhild 
Selås, professor ved Universitetet i Agder, Institutt 
for nordisk og mediefag.

– Det er viktigere at fem- og seksåringene leiker 
sjukehus enn at de terper bokstaver hvis målet er 
å gi dem det beste utgangspunktet for å bli gode 
lesere, sier Selås.

Hun deler fullt ut synet til Liv Janne Toldnes, 
både om at ambisjonene om leseferdigheter har 
blitt dytta nedover i alder, og at det er helt unød-

Lærer Liv Janne 
Toldnes mener 
leseprøvene for 
førsteklassinger er 
for krevende, og at 
det kan føre til grunn-
løs bekymring. 
FOTO BRIT OPHEIM

«Det er svært normalt ikke å kunne lese og skrive ord 
med konsonantopphopning på slutten av første skoleår.»
Liv Janne Toldnes, lærer

vendig for å sikre gode lese- og skriveferdigheter.
– Det er ingen hast med å lære bokstaver og 

samle dem i ord. Å lese og skrive godt omfatter 
så mange flere delferdigheter enn bare å sette 
sammen bokstaver, ifølge Selås.

Leseforståelse krever ordforråd
– Det er for eksempel en helt synlig sammen-
heng mellom ordforråd og leseforståelse. God 
leseforståelse krever godt ordforråd. Leik er vik-
tig for å utvikle ordforrådet. Å gå ut og undersøke 
og snakke om ting vi kan se og oppleve, er en 
annen. Det er mye viktigere å gi tid og rom for 
slike aktiviteter enn å mase med at alle første-
klassinger kan bokstavene til jul, sier hun.

Selås tror ønsket om at barna skal bli 
gode lesere fort, kommer trolig fordi man 
ønsker å finne og gi hjelp til de barna som 
har problemer med lesing og skriving.  
    – Men min erfaring er at de lærerne som er 
tett på elevene sine og kjenner dem, de oppda-
ger dette også uten den unødvendige øvinga vi 
nå ser, sier hun.

Utfordring til Utdanningsdirektoratet
Lærer Liv Janne Toldnes har gitt uttrykk for mei-
ningene sine i et innlegg på Facebook-sidene 
«Status lærer» og «Førsteklasselærer» og fått 
stor tilslutning. Der skriver hun blant anna: «Kan 
noen spørre Udir om de virkelig tenker at det er 
bekymringsfullt dersom en førsteklassing «bare» 
leser og skriver lydrette en- og tostavelsesord. 
Eller om det faktisk er helt normalt og helt ok?».

Det er uenighet om hvor 
vanskelige lesetester for  

førsteklassinger skal være.
ILLUSTRASJONSFOTO  

Jonathan Borba / unsplash.com

Eksempler fra årets  leseprøver for 
1. klassinger. Til neste år skal denne 
erstattes av en ny prøve, ifølge 
Utdanningsdirektoratet.
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Professoren ved Nasjonalt senter for leseopplæ-
ring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger 
er med og lagar prøvene for neste år. Og Per Hen-
ning Uppstad er ikkje einig med lærar Liv Janne 
Toldnes ved Mære skole i Steinkjer i at kartleg-
gingsprøvene i lesing for første klasse viser kor 
flinke dei flinkaste er, og at prøvene er for van-
skelege for svært mange heilt normale førsteklas-
selesarar.

– Ein prøve med setningar som «Eli ror» vil 
ikkje fungere. 99,4 prosent av elevane vil få til 
det, seier han.

– Kan så mange som 80 prosent av elevane lese «Kon-
gen har en krone på hodet» på slutten av første klasse?

– Ja, den nasjonale utprøvinga viste at om lag 
80 prosent av elevane kunne lese dette, seier Per 
Henning Uppstad.

Han legg til at den generelle erfaringa er at prø-
vene skil ut dei 20 prosentane dei ønskjer å skilje 
ut.

– Om det ikkje er slik i klassen på Mære skole, 
må det vere ein grunn. Det kan vere spesielle til-
høve der, som ei opphoping av svake lesarar. Det 
kan òg vere at læraren har lagt opp undervisninga 
slik at dei til dømes ikkje er ferdig med bokstav-
introduksjon ennå, eller at dei har fått mindre 
trening i lesing og skriving enn gjennomsnittet. 
Læraren er som kjent fri til å leggje opp progre-
sjonen sjølv, så det er greitt nok.

– Den sterke responsen på innlegget til Liv Janne Told-
nes viser at mange deler oppfattinga. Talar det i mot å 
individualisere hennar oppleving?

– Innlegget hennar set openbert kjensler i sving. 
Ein test blir lett oppfatta som ein skjult læreplan, 
men formålet med testen er eit heilt anna. Og det 
er inga motsetjing mellom å drive med godt språk-

arbeid og å gi elevane tilgang til bokstavar, lesing 
og skriving.

Avdekkje dysleksi
Uppstad er samd i at språkstimulering er viktig.

– Men det er testen som hjelper oss til allereie i 
første klasse å plukke ut dei tjue prosentane som 
kan stå i fare for å ha spesifikke problem i tredje 
klasse. Vi kan ikkje hoppe bukk over det, sjølv om 
vi driv med språkstimulering. Det er svært viktig 
at vi kjem i gong tidleg med tiltak som kan hjelpe 
og avverje lese- og skrivevanskar.

– Er det særleg dysleksi du meiner testen predikerer?
– Ja, framfor alt det. Men andre vanskar med 

omgrepsforståing og avkoding er òg viktig. Så er 
eg heilt samd i at å setje lesing og skriving inn i ei 
leikande ramme, som å leike sjukehus, er blant til-
taka vi må bruke for å få på plass det som trengst. 
Vi må ha ei brei tilnærming.

– Mange lærarar meiner det er for mykje testing i sko-
len. Er du einig?

– Lesetestane for småskolen frå Utdanningsdi-
rektoratet er ein frivillig lesetest i første klasse, og 
ein obligatorisk i tredje. Eg tykkjer ikkje at det er 
mykje. Eg ser heller ikkje at lærarar og rektorar er 
kritiske til testar generelt, heller tvert om. Anne 
Arnesens forsking har vist utstrekt bruk av testar 
frå kommersielle aktørar, og da kan det raskt bli 
mykje testing, totalt sett. Den mest brukte testen 
i skolen, Carlstens leseprøve, er ein kommersiell 
test som er heilt utan dokumentasjon på kvalitet. 
Det er eit problem.

– Du har sjølv vore med og kritisert kartleggingsprøven 
for første klasse. Kva gjekk den kritikken på?

– Ein prøve som tar ein heil time, er for lang for 
dei svakaste lesarane. Dessutan seier ikkje testen 

– Kartleggingsprøvene  finn det dei skal

Utdanning har tatt henne på ordet og sendt 
spørsmålet hennes til Utdanningsdirektoratet. 
Avdelingsdirektør for prøve- og eksamenstje-
nesten, Frode Nyhamn, svarer slik:

– Kartleggingsprøvene er laget for å finne 
elever som trenger ekstra oppfølging. Det er 
viktig at disse elevene blir sett tidlig slik at de 
kan få den tilrettelegginga de har krav på, sier 
han.

– Leseprøvene som ble gjennomført på 1. 
trinn i år, var de samme som har vært gjen-
nomført helt siden 2014. Vanskelighetsgraden 
har vært den samme så lenge prøvene har 
vært i bruk. Prøvene har blitt testet ut på et 
stort antall elever, og vi vet de har bidratt til 
å fange opp elever som trenger ekstra tilret-
telegging.

Han opplyser at de nye digitale kartleg-
gingsprøvene i lesing kommer til høsten.

  – De nye kartleggingsprøvene vil tilpasse 
seg den enkelte eleven. Vanskelighetsgraden 
på oppgavene vil bli justert underveis ut fra 
hvordan eleven svarer. Det betyr at flere elever 
vil oppleve mestring med de nye prøvene. Det 
vet vi er viktig. Flere tusen elever har vært 
med på å teste ut både oppgaver og prøvesett, 
slik at de skal fungere godt og slik at elevene 
skal få en god opplevelse, sier Frode Nyhamn.

«Ein prøve med setningar som «Eli ror» vil ikkje fungere.  
99,4 prosent av elevane vil få til det.»

Per Henning Uppstad, professor ved Nasjonalt senter  
for leseopplæring og leseforskning

– Målet for kartleggingsprøvene i første klasse er  
å identifisere dei tjue prosent svakaste lesarane.  
Og det gjer dei, meiner Per Henning Uppstad.

– Det er ingen hast med å lære bokstaver og samle 
dem i ord, sier Magnhild Selås, professor ved Uni-
versitetet i Agder. 
FOTO KRISTIN MARIE SKAAR/UIA

Aktuelt
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oss noko om dei om lag åtti prosentane som vi alt 
trur vil klare den.

Ein varsla test-død
– Samstundes har prøvene vore for opptekne av 
detaljar i lydprosessar og ordbygging og for lite av 
rein lesing. Dette har vi tatt omsyn til i den nye 
testen som kjem neste år. Vi har også tatt grep slik 
at elevar med norsk som andrespråk skal ha betre 
vilkår, seier Uppstad, og legg til:

– Så eigentleg er denne diskusjonen om årets 
test heilt unødvendig. Denne gamle testen er død, 
og det har vore varsla lenge.

– Kartleggingsprøvene står fram som skapt av ei treei-
ning av politikk, pedagogikk og forsking. Kor fri er da 
forskinga?

– Vi arbeider på oppdrag frå Utdanningsdirek-

toratet, som er styrt frå departementet. Fridomen 
vi har, gir oss eit rom for kreativitet som er stort 
nok til at arbeidet er moro. Men vi har òg litt sorg 
over ting vi ikkje får prøve ut, saker som særleg 
lærarar i skolen spør etter. Når våre kollegaer i 
USA gjer tilsvarande arbeid, har dei større poli-
tisk fridom. Men dei er heilt underlagt kommer-
sielle interesser. Det slepp vi, seier Per Henning 
Uppstad.

DET LILLE EKSTRA

S K O L E

Gjennom kopieringsavtalen kan skolene supplere læremidlene  
ved å kopiere fra for eksempel bøker, aviser og innhold på 
internett. Slik kan lærerne tilpasse undervisningen, være 
oppdatert, dekke spesielle emner, søke inspirasjon eller  
skape en personlig vri på et opplegg.

Vi snakker om «Det lille ekstra».

Les mer på kopinor.no/skole

– Kartleggingsprøvene  finn det dei skal

– Det er svært viktig at vi kjem i gong 
tidleg med tiltak som kan hjelpe og 

avverje lese- og skrivevanskar, seier 
professor Per Henning Uppstad. 

FOTO ELISABETH TØNNESSEN / UIS
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Rektor sendte porno  bilder til lærer 

– fikk slutt pakke og ny mobil
I løpet av tre måneder sendte rektoren 
flere bilder og videoer med seksualisert 
innhold til den kvinnelige læreren.  
Han måtte gå fra jobben, men fikk 
sluttpakke med lønn i seks måneder. 
Og penger til ny mobiltelefon.

TEKST  Kari Oliv Vedvik

– Det er helt utrolig at han tjener på dette, mens 
jeg som ble utsatt for ubehaget med å få disse bil-
dene, føler meg dårlig ivaretatt, sier den kvinnelige 
læreren.

I mars 2020 fikk hun den første sms-en. Bildet i 
meldingen var av seksuell karakter. Avsender var 
hennes sjef, rektoren ved barneskolen der hun job-
ber. Utdanning har sett et par av meldingene kvin-
nen har mottatt. Vi har valgt å anonymisere både 
kommunen, skolen og de involverte, av hensyn til 
læreren. 

– Jeg reagerte med sjokk og svarte ikke på mel-
dingen. Mange timer senere sendte han meg en 
sms hvor han skrev «beklager, den ble feilsendt». 
Jeg skrev at jeg godtok unnskyldningen, og at det 
gikk bra. Det kunne jo hende at dette faktisk var en 
feilsendt melding, sier hun. 

Der og da tenkte hun det var best å svare, men 

Dette er eksempler på sladdede utgaver av meldinger  
som rektor sendte til den kvinnelige læreren.  
FOTOMONTASJE Kristin Slotterøy/Adobe Stock

Aktuelt
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Rektor sendte porno  bilder til lærer 

– fikk slutt pakke og ny mobil
det har hun angret på senere. 

– Kanskje han ikke hadde sendt flere mel-
dinger hvis jeg hadde latt være? Men det hadde 
vært ubehagelig for meg å møte ham på jobb om 
jeg ikke hadde svart også. Og kanskje jeg burde 
vært tøff nok til å skrive at dette ikke var greit. 
Men samtidig tenker jeg at han som leder burde 
skjønne at man ikke sender slikt. 

De neste ukene kom det flere bilder, og videoer, 
av til dels grov karakter. Læreren svarte ikke på 
disse meldingene. 

– Jeg håpet han skulle slutte hvis jeg ikke svarte. 
Det var veldig ubehagelig.

I løpet av tre måneder fikk hun til sammen ni 
henvendelser, sju bildemeldinger og to videoer. 
Da skolene åpnet opp igjen i mai 2020, kjente hun 
mye på dette. 

– Jeg grudde meg til å dra på jobb, forteller hun.

Varslet
Til slutt ble det nok. I begynnelsen av juni varslet 
hun tillitsvalgt ved skolen om hva hun ble utsatt for. 

Den tillitsvalgte bekrefter at hun har sett bildene.
– Jeg reagerte på bildene. De var av grov karak-

ter, og hadde en mannlig ansatt sendt dem til meg, 

hadde jeg også reagert. Jeg oppfordret henne til å 
varsle fra om hendelsen. Det gjorde hun selv, sier 
den tillitsvalgte.

Etter at læreren varslet, ble hun innkalt til et 
møte i kommunen.

– Jeg viste frem meldingene og bildene. Dette 
møtet var rett etter at elevene hadde tatt som-
merferie. Jeg fikk ikke vite hva som da kom til å 
skje videre. Hele sommeren gikk jeg med en vond 
følelse og gruet meg til jobb igjen. Ingen fortalte 
meg om rektor kom til å være ved skolen når vi 
kom tilbake i august. Det ble en veldig tung som-
mer, med mange dystre tanker, forteller hun. 

Noen dager før skolestart fikk hun beskjed om 
at rektor hadde sluttet, og at rådmannen skulle 
komme på skolen og informere om hva som 
hadde skjedd.

– Rådmannen sa ikke hvorfor rektor hadde 
sluttet, bare at han hadde sluttet. Vi fikk også 
beskjed om at vi ikke skulle spekulere og stille 
spørsmål ved saken. På meg virker det som de 
ønsket å dysse det ned, forteller kvinnen. 

En del av kollegaene hennes fikk likevel vite 
om saken via rykter. Hun opplevde at noen mente 
at hun burde ha tålt såpass, og at det var synd på 

rektor som måtte slutte i jobben. 
– Ved at det ikke ble opplyst om årsaken til at 

rektor sluttet, ble det også en del unødvendige 
rykter og hvisking i gangene. Dette var også veldig 
ubehagelig for meg. 

Dobbel lønn og ny mobil
Utdanning har vært i kontakt med rektoren. Han 
ønsker ikke å uttale seg. Vi har også bedt om 
innsyn i saken hos kommunen. Papirene viser at 
kommunen hadde minst to møter med rektor og 
hans advokat fra Skolelederforbundet i juli 2020. 

I møtereferatet fra drøftingsmøtet 3. juli, som 
i stor grad er sladdet, heter det at kommunens 
«ser svært alvorlig på disse hendelsene» og at 
«det handler om tillit, respekt og etikk i leder-
rollen, og om arbeidsgivers tillit». Det kommer 
også frem at rektoren likevel mener at det ikke 
foreligger saklig grunn til oppsigelse og at saken 
kan løses ved å gi ham en advarsel. 

Fire dager senere, den 7. juli, var partene samlet 
til oppfølgingsmøte. I referatet derfra heter det at 
«arbeidsgiver vurderer at vilkårene for en oppsi-
gelse er oppfylt slik saken nå fremstår». 

En knapp uke senere sender kommunen rekto-
ren oppsigelsen. Også denne har Utdanning bare 
fått delvis innsyn i, men man kan blant annet lese 
følgende: «På grunn av sakens spesielle karakter, 
innrømmer kommunen fritak fra arbeidsplikt i 
oppsigelsestid, og du anmodes om å samtykke til 
dette». Kommunen konkluderer også med at til-
liten ikke lar seg gjenopprette hos arbeidsgiver. 

Likevel signerer kommunen ved rådmannen 
en sluttavtale den 3. august. Denne har Utdan-
ning fått se. 

«Som leder burde han skjønne  
at man ikke sender slikt.»
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Slipp    KONSPIRASJONSTEORIENE 
inn i klasserommet!
Vi mener ikke at du skal bedrive vranglære. Men skal du lære barn og unge å 

plukke teoriene fra hverandre, må du sette søkelyset på dem. Hos oss finner 

elevene nyheter om konspirasjonsteorier, falske nyheter, digital dømmekraft 

og mye mer.

Nyheter engasjerer, og ektefølt engasjement er det beste grunnlaget for læring.

Scan QR-koden for å lese mer om hvordan du kan slippe hele 
verden – inkludert konspirasjonsteoriene og mange andre tema 
innen demokrati og medborgerskap – inn i klasserommet ditt!

I avtalen slås det fast at arbeidsforholdet først 
opphører 31. januar. I perioden frem til det tids-
punktet hadde ikke rektoren arbeidsrett eller 
arbeidsplikt, men han fikk lønn og beholdt alle 
rettigheter til pensjon, forsikringer og feriepenger. 
Han måtte levere tilbake pc og tjenestetelefon, men 
fikk samtidig 10.000 kroner for å kunne kjøpe seg 
ny mobil. 

I tillegg står det i avtalen at rektoren vil få en 
attest, og at referanse fra kommunen kan gis av 
rådmannen eller kommunalsjefen. I punkt 8 heter 
det at «partene forplikter seg gjensidig til ikke å 
kommentere avslutningen av arbeidsforholdet til 
mediene eller andre utenforstående». 

Da den avgåtte rektoren fikk seg ny rektorjobb 
i en nabokommune, endte han opp med dobbel 
lønn i flere måneder. Daværende kommunalsjef 
stilte som referanse. Men han vil ikke kommentere 
saken overfor Utdanning. 

– Fortalte du den nye arbeidsgiveren hvorfor han måtte 
slutte i jobben hos dere?

– Jeg har sluttet i jobben. Spørsmål i denne saken 
må du ta med rådmannen.

– Var det andre grunner enn bildene han sendte som 
førte til at rektor måtte slutte i jobben?

– Som sagt, jeg kan ikke kommentere denne 
saken, sier tidligere kommunalsjef.

Rådmannen ønsker heller ikke stille til intervju. 
Han ber om å få spørsmålene på e-post. Utdanning 
har sendt ham følgende spørsmål:

– Hvorfor valgte dere å gå inn i denne type sluttavtale?
– Slik vi leser avtalen, sikrer den (rektors navn) lønn fra 

kommune i seks måneder uten at han må jobb for kom-
munen. Han fikk denne lønnen uavhengig av at han fikk 
ny jobb før opphørstidspunktet i avtalen. Stemmer det?

– Det står i avtalen at du og/eller (skolesjefs navn) kan 
være referanse for (rektors navn). Har en av dere vært det?

– (Rektors navn) hadde sendt seksualiserte bilder til 
ansatt ved skolen der han jobbet. Opplyste kommunen 
ny arbeidsgiver om disse hendelsene?

– Hvor mange varsler fikk dere på (rektors navn)?
Rådmannen svarer følgende:
– Jeg kan bekrefte at (rektors navn) sluttet i 

(navn) kommune i 2020, og at det ble inngått 
sluttavtale. Ut over dette har jeg ingen flere kom-
mentarer.

Rådmannen vil heller ikke si om det var andre 
forhold som gjorde at rektor måtte slutte i jobben.

Tøft å stå i jobb
Den kvinnelige læreren opplever at hun er blitt sit-
tende igjen med ubehaget i denne saken. Hun sier 
hun er engstelig for å møte på sin tidligere rektor. 
Til tider er det også tungt å gå på jobb. 

– Det er det som er mest sårende i dag. Følelsen 
av svik, at jeg ikke ble møtt med forståelse for at 
dette ikke var greit av en leder å gjøre ovenfor sine 
ansatte. Det er ikke greit at noen sender noe sånt, 
men det er vel enda verre når det er en overordnet 
som sender til en av dem han skal være øverste 

sjef for.
For kvinnen var ikke dette en uskyldig spøk.
– Hva har jeg gjort som fortjente dette? Hvorfor 

skulle han sende slikt til meg? Han er mye eldre 
enn meg, og jeg har aldri lagt opp til at det er greit 
for meg å motta slike bilder eller å bli snakket til 
på den måten, sier hun. 

– Jeg fikk en hel sommerferie ødelagt. Denne 
saken tok nattesøvnen min, og arbeidshverdagen 
er ikke slik den var tidligere. 

Hun forteller at det har vært tøft å stå i jobb. 
– Jeg er redd for at folk skal tro at jeg har lagt opp 

til dette selv, og de tankene ødelegger så mye for 
meg. Jeg klarer ikke å være meg selv fullt og helt 
på jobb lenger. Jeg har blitt mer innadvendt, rett 
og slett, sier hun. 

– Lærerjobben er i utgangspunktet veldig kre-
vende, og så må man gå rundt og tenke på denne 
saken i tillegg. Heldigvis har jeg hatt en veldig 
støttende ektemann oppi det hele. Og hadde dette 
skjedd i dag hadde jeg helt klart sendt en klar og 
tydelig melding om at det ikke er greit og at jeg 
vil ha en slutt på det. Så jeg er da blitt en erfaring 
rikere og mer klok av dette.

«Jeg klarer ikke å være meg selv  
fullt og helt på jobb lenger.»

Utdrag fra sluttavtalen

Aktuelt
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Slipp    KONSPIRASJONSTEORIENE 
inn i klasserommet!
Vi mener ikke at du skal bedrive vranglære. Men skal du lære barn og unge å 

plukke teoriene fra hverandre, må du sette søkelyset på dem. Hos oss finner 

elevene nyheter om konspirasjonsteorier, falske nyheter, digital dømmekraft 

og mye mer.

Nyheter engasjerer, og ektefølt engasjement er det beste grunnlaget for læring.

Scan QR-koden for å lese mer om hvordan du kan slippe hele 
verden – inkludert konspirasjonsteoriene og mange andre tema 
innen demokrati og medborgerskap – inn i klasserommet ditt!
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Ukrainske Kateryna fikk  jobb før barnehageplass

Reportasje

Kateryna Stelmashchuk tar imot Vera (10 md.) og Maja (1) med åpne 
armer. Hun har tidligere jobbet i barnehage i byen Lviv.
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Ukrainske Kateryna fikk  jobb før barnehageplass

Eriksen Holmøy, områdeleder for barnehage i 
Nordre Follo.

Hamar i Innlandet er én av de andre kommu-
nene som trenger tid til å ordne barnehageplasser. 

– Vi har ikke samme kapasitet i barnehagene, 
og vil bruke noe tid på å øke kapasiteten på bar-
nehageplasser og bemanning, sier Dordy Wilson, 
kommunalsjef for opplæring og oppvekst i Hamar.

Flyktningbarn har krav på skoleplass innen en 
viss tid, men samme frist gjelder ikke for barne-
hageplass. 

Bemanningsnormer som avgjør hvor mange 
voksne det skal være per barn, er strengere i bar-
nehage enn i skolen, og det er en av grunnene til 
at det ikke står mange tomme barnehageplasser 
rundt om i landet. 

Sykkylven i Møre og Romsdal kan også få utfor-
dringer med å skaffe barnehageplasser.

– Om det kommer mange, vil utfordringen være 
større knyttet til barnehage enn skole på grunn 
av bemanningsnormen, sier Monica Hjelmevoll, 
kommunalsjef for oppvekst og kultur i Sykkylven 
i Møre og Romsdal.

– Når det gjelder barnehage, har vi arealmessig 
kapasitet, men vi vil måtte rekruttere personell. 
Det er rekruttering av personell som tar tid, sier 
Trine Fåkvam, kommunalsjef i Vefsn i Nordland.

– Må søke opptak på vanlig måte
Første jobbdag for Kateryna Stelmashchuk har 
begynt med solskinn og blide kollegaer. Sammen 
med barnehagelærer Inger Weydahl har hun 
forberedt barnehagedagen. Nå kommer fedre og 
mødre inn døra, leiende på ett- og toåringer. Kate-
ryna strekker vant ut armene mot lille Maja (1) 
som går ustøtt mot henne. 

– Hun er en gullgruve for de åpne barnehagene, 
utdannet barnehagelærer i Ukraina og snakker 
både norsk, russisk og ukrainsk, sier Ina Marita 
Dahlen Berge. 

Hun er virksomhetsleder for en ordinær barne-
hage og Åpen barnehage i Ski i Nordre Follo kom-
mune i Viken. 

Kateryna Stelmashchuk (30) har fått jobb i barnehage 
etter bare tre måneder i Norge. Men hun venter fortsatt 
på barnehageplass til sitt eget barn.  

TEKST  Sonja Holterman | sh@utdanningsnytt.no 
FOTO  Maja Ljungberg Bjåland

– Jeg gleder meg sånn til å jobbe. Jeg liker så godt å 
jobbe med barn, sier Kateryna Stelmashchuk (30). 

Kateryna er utdannet barnehagelærer, men da 
krigen brøt ut i Ukraina i februar flyktet hun fra en 
liten by utenfor Lviv. Sammen med datteren på to 
år kom hun til Ski i Nordre Follo kommune i Viken. 

– Jeg tenkte at det ville være umulig å få jobb i 
barnehage her; en så morsom og fin jobb. Men så 
sa svogeren min at de trengte folk i barnehagene, 
og da søkte jeg, forteller hun. 

I dag har hun sin første dag på jobb i Åpen bar-
nehage i Ski. Nå gjenstår bare å få en barnehage-
plass til hennes egen datter. 

Foreløpig er det søsteren hennes som passer to-
åringen når hun jobber. 

– Jeg har søkt om barnehageplass, men det har 
vi ikke fått ennå, sier Kateryna.

Hun mener barnehageplass er viktig, både for 
barnet og for mødrene. 

– Mange ukrainere snakker verken engelsk eller 
norsk, og hvis barna er i barnehage, kan mødrene 
lære norsk på kurs. 

Selv lærte hun norsk for to år siden da hun var 
au pair her i landet. Det er en av grunnene til at 
hun kom seg så raskt ut i jobb nå.

– Mange ukrainere sitter mye inne og følger med 
på hva som skjer i krigen. Det er ikke bra for barna. 
Ikke for de voksne heller, sier hun. 

Få ledige barnehageplasser
Men mange må belage seg på å vente. 

Kommuner over hele landet melder at det kan ta 
tid å skaffe nok barnehageplasser til flyktningbarn. 
Det viser en undersøkelse Utdanning har gjort. 

Mens bare én av 45 kommuner oppgir at de ikke 
klarte å skaffe skoleplass innen fristen på fire uker, 
oppgir nærmere halvparten at de trenger noen 
måneder på å klare å skaffe fast barnehageplass 
til flyktningbarna. 

Årsaken er at hovedopptaket er over, eller nes-
ten over, i de fleste kommunene. 

– Hovedopptaket holder vi på med nå. Vi gjør 
ingen andre opptak før det er ferdig, sier Irene >
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Reportasje

Virksomhetslederen går gjennom gangen og inn 
i det lyse lokalet. Lave bord og stoler, hyller med 
leker og en sofa til foreldre er stilt opp i lokalet som 
brukes av Åpen barnehage.

– Vi har ikke ledige plasser i de ordinære barne-
hagene og må se på muligheten til å opprette flere 
barnehageplasser i kommunen. I mellomtiden kan 
vi utvide tilbudet i Åpen barnehage, sier Berge. 

Virksomhetslederen håper de snart får plass til 
ukrainske flyktningbarn. 

– Ukrainere som er bosatt her, må søke bar-
nehageplass på vanlig måte. Men de vil jo få høy 
prioritering til barnehageplass basert på at barna 
trenger å lære språket, og mange av dem har også 
enslige forsørgere her i landet, sier hun. 

Leke og lære
Kateryna har selv tatt med datteren til Åpen bar-
nehage og lekeplasser.

– Barna trenger også å lære norsk og leke med 
andre barn, sier hun. 

Hun synes Åpen barnehage er et veldig bra til-
bud mens man venter på barnehageplass:

 – Barna snakker og leker. Og foreldre snakker 
og blir kjent med hverandre, sier 30-åringen.

I Nordre Follo får flyktningbarn komme til de 
åpne barnehagene fra første dag. Det er flere mødre 
fra Ukraina som tar med seg barna hit. Og nå møter 
de en som kan språket deres. 

– Det er fint på veldig mange måter. Kateryna 
kan også fortelle mødrene om deres rettigheter, 
og hvordan de kan søke barnehageplass, sier Ina 
Marita Dahlen Berge. 

I Nordre Follo er det mange ukrainske familier 
som er blitt hentet av privatpersoner. Kommunen 

er bekymret for om disse familiene får nok infor-
masjon om hvordan de registrerer seg og søker på 
plass i skoler og barnehager. 

– Vi planlegger å utvide Åpen barnehage-til-
budet også. Vanligvis stenger vi om sommeren, 
men det kommer vi trolig ikke til å gjøre i år, sier 
virksomhetslederen. 

Mange kommuner har plass
I Utdannings undersøkelse kommer det fram at en 
god del kommuner har ledige barnehageplasser, 
og flyktningbarn kan starte så fort de er klar. Oslo 
er en av dem. 

– Bydelene har svart at de har god kapasitet 
og at de vil kunne tilby barnehageplass til de 
flyktningene som søker om dette, opplyser Karin 
Steenstrup, fagsjef for kommunikasjon i Oslo 
kommune.

Også Narvik har plass. 
– De som blir bosatt, skal ha likt tilbud som 

andre barn. Så langt har vi også klart å tilby det, 
sier rådgiver i oppvekstavdelingen i Narvik kom-
mune, Åshild Amundsen. 

Arendal i Agder har også klart å gi barna et til-
bud fort. 

– Vi har god kapasitet i kommunen og klarer 
å skaffe både barnehageplass og skoleplass til 
dem som trenger det innen tiden, sier Øystein 
Neegaard, assisterende skolesjef i Arendal. 

– Viktig med normalitet 
Kateryna Stelmashchuk sitter på gulvet og passer 
på at Maja (1) og Vera (10 md.) ikke faller. 

– Kateryna skal jo ikke bare jobbe med de 
ukrainske barna, men det er klart at hun er en 

ekstra ressurs for disse familiene, siden hun kan 
språket. For dem er dette tilbudet spesielt viktig 
for å etablere vennskap, språk og ikke minst for 
å skape litt normalitet i hverdagen. Barn trenger å 
leke, sier Ina Marita Dahlen Berge.    

Katerynas nye kollega, Inger Weydahl har jobbet 
i Åpen barnehage i 25 år.

– Det er mange i mamma- og pappaperm her. 
Nå ser vi også at ukrainske familier kommer. Det 
er veldig fint. Jeg tror dette kan være en fin forbe-
redelse til vanlig barnehage, sier hun.

 Kateryna er enig. 
– Det er så fint å se at barna er glade og leker. 

De har det fint i Åpen barnehage, sier Kateryna 
og legger til: 

– Men det er enda bedre med barnehageplass. 
Ukrainere liker å jobbe. Venninnen min, som også 
bor her i Ski, vil veldig gjerne lære norsk, men 
hun har to små barn hun må passe på dagene, sier 
Kateryna Stelmashchuk. 

Også venninnen har søkt barnehageplass. 
– Jeg håper de ukrainske barna får plass i van-

lig barnehage fort, men imens kan de være her. 
Mødrene er litt mer fri her enn hjemme. Her kan 
barna leke litt rundt, sier kollega Inger Weydahl. 

«Mange ukrainere snakker verken engelsk eller norsk, og  
hvis barna er i barnehage, kan mødrene lære norsk på kurs.»
Kateryna Stelmashchuk

– Vi har ikke ledige 
plasser i de ordinære 
barnehagene og må se på 
muligheten til å opprette 
flere barnehageplasser 
i Nordre Follo kommune, 
sier virksomhetsleder Ina 
Marita Dahlen Berge. 

Barnehagen er åpen fra 
klokka 10 til 12.30 to dager 
i uka, men kommunen vil 
utvide tilbudet. 
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– Jeg håper de ukrainske barna får plass i vanlig barnehage fort, men imens kan de være her, sier Inger 
Weydahl, som jobber i Åpen barnehage i Ski.

Nok skole-
plasser
I Narvik har kommunen klart 
å gi flyktningbarn i skole-
alder et skoletilbud fort. 

- Så langt har vi fortløpende klart å ta imot barn 
i grunnskolen fra både bosettinger og de som 
kommer til mottaket her i byen Det betyr at vi 
har klart å holde oss innenfor tidsfristen på fire 
uker fra ankomstdato, sier Åshild Amundsen, 
rådgiver i oppvekstavdelingen.

Hun understreker at regjeringen likevel stiller 
krav til kommunene om at barn og unge skal ha 
et tilbud i skolen så snart som mulig, selv om 
den har foreslått å utvide fristen fra fire uker til 
tre måneder.

- Med utgangspunkt i barnets beste jobber vi 
hele tiden med å kunne gi tilbud så snart som 
mulig for alle i skolepliktig alder som kommer 
til vår kommune, sier Amundsen. 

Flere kommuner med god plass
32 av 44 kommuner Utdanning har vært i kon-
takt med, opplyser at de i dag klarer å gi både 
skole- og barnehageplass til flyktningbarn innen 
én måned. 

-Vi har god kapasitet i kommunen og klarer 
å skaffe både barnehageplass og skoleplass til 
dem som trenger det innen tiden, sier Øystein 
Neegaard, assisterende kommunalsjef i Arendal 
i Agder. 

- Med utgangspunkt i det vi i dag vet om 
bosetting, vil vi klare å skaffe skoleplass til alle 
elever i grunnskolen og barn i barnehagen innen 
fire uker, sier kommunalsjefen i Lillehammer, 
Terje Næss. 

- Flyktningtilstrømmingen til Haugesund 
har fram til nå ikke vært av et slikt omfang at 
det har vært problematisk med skolegang eller 
barnehageplass, sier Gyda Auestad, direktør for 
oppvekst i Haugesund. 

- Vi vil kunne tilby både barnehageplasser 
og gi et skoletilbud til bosatte flyktninger fra 
Ukraina. Vi vil ha en utfordring med å tilby nok 
barnehageplasser i sentrum av kommunen, 
sier Ann Kristin Geving, leder for grunnskole i 
Stjørdal. 
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Friminutt

Egentlig burde alle offentlige utredninger og 
framlegg uten tilstrekkelig kvalitetssykling 
rett og slett skrotes.   

Norge er blitt et sykkelland for gammel og ung, 
lett og tung. El-gamle syklister fyker opp små bak-
ker, og barn helt ned i fireårsalderen viser at hjulet 
er en oppfinnelse som er kommet for å bli. 

Så viktig er sykkelen blitt, at både barnehager 
og skoler burde ha egne (p)sykkologer for å kvali-
tetssikre oppfølgingen av barn. Egne tiltaksplaner 
for sykkelrelatert lek og læring bør gjennomsyre 
framtidige læreplaner. Og egentlig burde alle 
offentlige utredninger og framlegg uten tilstrek-
kelig kvalitetssykling rett og slett skrotes. 

I dag er også jeg el-syklist og ikke lenger noen 
el-efant i rommet. O hjul med din glede! I en alder 
av fire år begynte jeg min sykkellogiske framferd 
her i livet. Sykkelen var blå, hadde pedaler på for-
hjulet og var rimelig ustabil. Slik som meg. Tjukke 
dekk, små hjul og ingen bagasjebærer. Hjelm på 
hodet av ekte plast, og definitivt tøffest i gata. Ver-
den for øvrig hadde Sputnik, romferd, tog og biler, 
men jeg hadde den tøffeste sykkelen.

Så fulgte de mørke årene. Det å ha storesøster 
innebar å arve. Hvor tøft var det å arve jentesykler 
da? Fnys! 

Men SÅ! En dag sto den der på gårdsplassen. 
Skinnende hvit og rød, med laaaangt sete, bøyle 
bakerst og et gedigent speedwaystyre, pluss cross-
dekk. En Apache! DBS’ nye flaggskip, Den Beste 
Sykkelen! Oste av tøffhet, fart og framtidig gut-

Petit

telykke. Vi hadde flyttet på landet dessuten, og 
verden lå for mine hjul! Et liv i fart og spenning! 

Ingen guttelykke varer evig. Min fikk seg ei 
stygg flenge da den overivrige syklisten skulle pas-
sere riksveg 50 – Norges hovedgjennomfartsveg, 
seinere kalt E6 – og en diger buss skulle ta med 
mitt moderlige opphav til Hamar. Med min tøffe 
Apache tenkte jeg ikke mer på annet enn å komme 
meg over veien før bussen var dratt av garde. 

Slik gjorde man ikke ustraffet, ikke en gang med 
Apache-sykkel. En bil kom fykende, traff sykke-
len bak og dro videre. Det gjorde ikke jeg, der jeg 
satt på asfalten og betraktet den vridde skjermen 
og det deformerte bakhjulet. Jeg var uskadd, men 
Apache-guttelykken knust. 

Denne høstdagen i 1963 lærte jeg det: Verden 
er hard mot de harde! Men jeg forsto ikke da at en 
tilfeldighet og noen centimeter var skillet mellom 
liv og død. 

Hvordan skal vi lære barn i dag ikke å gå på en 
smell? Adaptiv cruisekontroll på syklene? Biip-
teknologi? Veltesikre sykler med støttehjul? Støt-
sikker sykkeldress? Barna må lære alt om sykling. 
Og jeg tror jeg skal begynne på mitt hovedverk nå; 
«En Syklopedia Norvegica». 

  Tilbakeblikk

For 50 år siden  
Utdanning av  
førskolelærere
 
Vi har ofte pekt på at 
Norge er et u-land når 
det gjelder tilbud til 
barn i førskolealderen. 
Bare ca. 3 prosent av 
barna i denne alders-
gruppe har høve til å 
gå i førskole i en eller 
annen form. Til sam-
menligning kan vi vise 
til forholdene i noen 
andre vesteuropeiske 
land. Av en oversikt fra 
1969 viser det seg at i 
Frankrike gikk 60 pro-
sent av alle barn mellom 
2 og 6 år i førskole. […] 
Vi må prøve alle mulige 
utveier for overhodet 
å komme videre med 
utbyggingen av førsko-
leverket. Norsk Lærer-
lag er alltid interessert 
i at utdanningsnivået 
for førskolelærere som 
for andre lærere er det 
best mulige.

Norsk Skoleblad  
nr. 22/1972  

For 25 år siden  
Den forhånete læreren

Nest etter politikerne 
er det knapt noen 
gruppe i samfunnet 
som er utsatt for så 
mye forakt, hån og 
latterliggjøring som 
lærerne. Det henger 
selvfølgelig sammen 
med at læreren, ved 
siden av mannen fra 
begravelsesbyrået, er 
den enhver kan være 
sikker på å møte, enten 
stående eller liggende. 
(Fra en kronikk av Tor 
Strand)

Skolefokus  
nr. 10/1997

«Verden for 
øvrig hadde 
Sputnik, 
romferd, tog 
og biler, men 
jeg hadde 
den tøffeste 
sykkelen.»

O hjul 
med din
glede 

   Ole Foss 
skribent
FOTO  PRIVAT

Ole Foss røper litt 
av sitt livs sykkel-
logiske framferd, 
her  avbildet som 
fireåring. 
FOTO PRIVAT

Learnlab

I Learnlabs digitale verktøykasse for
engasjerende læring finner du fem ulike
læringsverktøy. Verktøyene er utformet slik
at de skal være enkle å ta i bruk, både for
lærere og elever. Det finnes også et stort
ressursbibliotek med undervisningsopplegg,
oppgaver og periodeplaner som du kan ta
i bruk.
 
Basert på progressiv pedagogikk 
For å møte nåtidens og fremtidens
utfordringer trenger vi kreativitet,
engasjement, kritisk tenkning, refleksjon,
samarbeid og et globalt tankesett for
fremtidens borgere. Learnlab er basert på
progressiv pedagogisk tenkning og
forskning, og er laget spesielt for å møte
behovet for fremtidens kompetanse.
Learnlab består av en unik sammensetning
av verktøy og innhold som er designet for
å være engasjerende, morsomme og
interaktive, samtidig som det gir lærere
innsikt i nye vurderingsformer. 
 
 
Læringsressurser tilpasset LK20
De digitale læringsressursene i Learnlab
består av interaktive læringsøkter, med
varierte oppgaver som legger til rette for
elevproduksjon. Det finnes fagtekster som
læringsstøtte, digitale bøker med skisser og
skriverammer som elevene kan jobbe
videre med, samt fagspesifikke tankekart
som utgangspunkt for elevenes
dybdelæring.
 
Ivaretar elevenes personvern
Learnlabs digitale verktøykasse legger opp
til at det lagres data på hvilke begreper og
kompetansemål elevene jobber med. Ved å
bruke vårt system blir dataene lagret og
brukt på en forsvarlig måte som ivaretar
elevenes personvern, samtidig som man
kan jobbe sammen og dele innhold med
lærere og medelever på tvers av
applikasjonene. 
 
 

Colab
Colab er et interaktivt presentasjonsverktøy,
designet for problemløsning og kollektiv læring.

Storylab
Fortell din unike historie med millioner av åpne
ressurser. Interaktiv historiefortelling på sitt
beste. 

Idealab
Skap interaktive visualiseringer som tankekart
og sorteringsbokser, enten alene eller sammen
med andre.

Mylab
Det beste verktøyet for formativ vurdering og
organisering av læring. 

Medialab
Skap dine egne filmer, podcaster eller
animasjoner med dette helt nye verktøyet for
elever og lærere. 

Learnlabs digitale læringsverktøy

learnlab.net

Lærerens digitale
verktøykasse for
engasjerende læring

Bibliotek
Stort bibliotek med flere tusen ressurser,
skreddersydd for norsk læreplan. Tilpass eller
bruk som de er!
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Learnlab
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at de skal være enkle å ta i bruk, både for
lærere og elever. Det finnes også et stort
ressursbibliotek med undervisningsopplegg,
oppgaver og periodeplaner som du kan ta
i bruk.
 
Basert på progressiv pedagogikk 
For å møte nåtidens og fremtidens
utfordringer trenger vi kreativitet,
engasjement, kritisk tenkning, refleksjon,
samarbeid og et globalt tankesett for
fremtidens borgere. Learnlab er basert på
progressiv pedagogisk tenkning og
forskning, og er laget spesielt for å møte
behovet for fremtidens kompetanse.
Learnlab består av en unik sammensetning
av verktøy og innhold som er designet for
å være engasjerende, morsomme og
interaktive, samtidig som det gir lærere
innsikt i nye vurderingsformer. 
 
 
Læringsressurser tilpasset LK20
De digitale læringsressursene i Learnlab
består av interaktive læringsøkter, med
varierte oppgaver som legger til rette for
elevproduksjon. Det finnes fagtekster som
læringsstøtte, digitale bøker med skisser og
skriverammer som elevene kan jobbe
videre med, samt fagspesifikke tankekart
som utgangspunkt for elevenes
dybdelæring.
 
Ivaretar elevenes personvern
Learnlabs digitale verktøykasse legger opp
til at det lagres data på hvilke begreper og
kompetansemål elevene jobber med. Ved å
bruke vårt system blir dataene lagret og
brukt på en forsvarlig måte som ivaretar
elevenes personvern, samtidig som man
kan jobbe sammen og dele innhold med
lærere og medelever på tvers av
applikasjonene. 
 
 

Colab
Colab er et interaktivt presentasjonsverktøy,
designet for problemløsning og kollektiv læring.

Storylab
Fortell din unike historie med millioner av åpne
ressurser. Interaktiv historiefortelling på sitt
beste. 

Idealab
Skap interaktive visualiseringer som tankekart
og sorteringsbokser, enten alene eller sammen
med andre.

Mylab
Det beste verktøyet for formativ vurdering og
organisering av læring. 

Medialab
Skap dine egne filmer, podcaster eller
animasjoner med dette helt nye verktøyet for
elever og lærere. 

Learnlabs digitale læringsverktøy

learnlab.net

Lærerens digitale
verktøykasse for
engasjerende læring

Bibliotek
Stort bibliotek med flere tusen ressurser,
skreddersydd for norsk læreplan. Tilpass eller
bruk som de er!
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Med Nils Christies skolekritikk til dagens utfordringer  

Professor Nils Christies bok «Hvis skolen ikke 
fantes» vakte oppmerksomhet da den kom i 1971. 
Pedagoger og forskere har sagt ifra i artikler og 
bøker om hva som har skjedd i norsk skole de siste 
tjue år. Nå sist med «Skolens mening 50 år etter 
Hvis skolen ikke fantes av Nils Christie». Redaktø-
rene Espen Schaanning og Willy Aagre har med et 
spennende grep bedt forskere med årelang innsikt 
i skole og samfunn om å «ny-lese» Christies bok. 

Det gir antologien tyngde og vil engasjere for-
eldre, lærere og studenter. Forfatterne utfordrer 
også politikere som setter mål og rammer for 
skolens oppgaver. 

Boka har ti kapitler. I innledningen settes sosio-
logen og kriminologen Nils Christie (1928-2015) 
inn i en lang pedagogisk tradisjon som har søkt å 
fornye pedagogikken og «den gamle skole». Han 
ga skolens overordnede mål sin tilslutning, var 
ingen skolestormer, men viste at tilstivnede, oven-
fra-styrte systemer får utilsiktede konsekvenser 
for den oppvoksende slekt. Verken Christie eller 
forfatterne gir en oppskrift på «den gode skole». 
De peker på betingelser som gir lærere rom for 
pedagogiske initiativ. Boka har kritiske analyser, 
men også håpsbilder. 

Først ut er Willy Aagre med kapitlet «Sentrifu-
gering – om skole og klassebasert utstøting av 
unge», der han borer i Christies eksempler, og 
viser videre hvordan utstøting og marginalisering 
kan foregå.

Jens Ivar Nergård fyrer løs i «Skolen som kolo-
niredskap». Fornorskningen i Sápmi, med indi-
viduelle og kulturelle virkninger, er rystende 
lesning. Det gjelder internatskolenes innretning 
og barnas prisgitthet, så vel som språkpolitikk og 
mangel på respekt for samiske elevers og kveners 
kulturarv. Undertrykking, degradering og påføring 

av skam, «er de mest seiglivede langtidsvirknin-
gene av fornorskningen», sier Nergård, som også 
peker på samer og kvener som «viser mot i kam-
pen om sin tapte historie».

Antologien har artikler av fire barnehagefor-
skere. Mari Pettersvold og Solveig Østrems kritikk 
av barnehages skolifisering i «Hvis skoleforbere-
delse ikke fantes», og Einar Sundsdal og Maria 
Øksnes som lanserer leken som en mulighet til 
fornyelse av skolen i «Skolen – et sted å leke?»   

Spesialpedagogikkens nestor Edvard Befring 
har valgt tittelen «Skolen under lupen: proble-
matiske trekk og løfterike muligheter». Befring 
klargjør problematiske «grunntrekk ved skolen» 
og viser at «Kunnskapsløftet» med målstyring og 
kunnskapskontroll medfører «en flom av prøver 
og tester og offentliggjøring av resultater», som 
står i motstrid til skolens verdigrunnlag og over-
ordnede målsetting. 

Dermed er vi ved kjernen av bokas skolekri-
tikk og utfordringer. Ole Martin Moen har gått 
fra lærerutdanning til helsefaglige utdanninger. 
I «Skolens omsorgssvikt» har han et nytt per-
spektiv på skolen. Begrepene omsorgssvikt og 
mishandling forklares og utdypes, og forskjellen 
klargjøres. Hans råd til lærere i krysspress mellom 
barnas behov og læreplanens kompetansekrav, er 
å legge sistnevnte til side. Profesjonsmonopolets 
norske variant må oppheves, og flere yrker må inn 
for å støtte elevene. 

I skolekritikken i «Hvis teknokratene ikke fan-
tes» er pedagogisk filosofi Lars Løvlies verktøy. 
Han viser blant annet at pedagogikkfaget og peda-
gogisk refleksjon nå gjennomsyres av en klassisk 
behaviorisme og mener læreplanen trenger en 
teori om dannelse, og leverer til stoff til dette. 

Svein Sjøberg bidrar i «Da skolen gikk ad PISA» 
med inngående kunnskap om OECD som premis-
sleverandør for skolepolitikken. Han råder dem 
som er opptatt av fremtidens skole og skolepo-
litikk til å sørge for «å styrke sitt intellektuelle 
immunforsvar. Det trengs for PISA er en pan-
demi.»

Espen Schaannings «Kanskje? Historien om en 
blå prikk» er en interessant replikk til NOU 2019:3 
Nye sjanser - bedre læring, en befriende invita-

  Aktuell bok ANMELDT  AV   Ingeborg Tveter Thoresen, tidligere rektor og førstelektor ved Høgskolen i Vestfold  

Skolens mening 
50 år etter 
Hvis skolen ikke fantes 
av  Nils Christie 
  

Av Espen Schaanning 
og Willy Aagre (red.)

Universitetsforlaget 
2022
200 sider

På tavla

Bøker

Hva kan vi lære av Nils Christie? Å la samfunnet speile seg i skolen, 
si høylytt ifra når skolen er ført på ville veier, og gi lærere mulighet 
til å finne tilbake til skolens verdier og viktigste oppgaver. Det gjør 
denne boka.
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Med Nils Christies skolekritikk til dagens utfordringer  

  Aktuell bok ANMELDT  AV   Ingeborg Tveter Thoresen, tidligere rektor og førstelektor ved Høgskolen i Vestfold  

Skap engasjement i 
klassen og gi elevene økt 
kunnskap om samfunn,
verneplikt og beredskap 
med ASAP
ASAP er et engasjerende kunnskapsspill fra 
Forsvaret som dekker flere av kompetansemålene 
i samfunnsfag for 10. trinn. Spillet er gratis.

Les mer og kom igang på asap.forsvaret.no

sjon til å tenke annerledes enn utvalget og lederen 
Camilla Stoltenbergs konklusjoner om gutter som 
tapere.

Til sist spør to unge, danske forskere, Lucas Cone 
og Joachim Wiewiura: «Har skolen plads til å 
være skole?» De har nylig oversatt Christies» bok 
til engelsk, utgitt på MIT Press! De får fram bokas 
aktualitet, ikke bare i vårt land, men «verden 
over», som de sier.

Antologiens styrke ligger i meriterte forskeres 
skolepolitiske kritikk «i samtale med» Nils Chris-
ties tanker om skole og samfunn.

Sosiolog og kriminolog 
Nils Christies skolekritikk 
er tema for en ny antologi.   
FOTO ØRN E. BORGEN/AFTENPOSTEN/NTB
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Innspill

Gideon anket gjennom sin advokat til sivilombu-
det. Nå har sivilombudet svart, han er i hovedsak 
enig i vurderingene Utdanningsdirektoratet og 
Kunnskapsdepartementet har foretatt. Ifølge den 
internasjonale organisasjonen er det første gang i 
historien at nasjonale myndigheter, med henvis-
ning til landets opplæringslov, velger å sette foten 
ned for den mangeårige praksisen med bibel-
utdeling til skoleelever. Er det så lurt, og hva betyr 
dette for demokratiet i landet?

Argumentet er at bibelutdelingen kan være 
forkynnelse. Skolen skal selvfølgelig ikke utfor-
dre elevene til å tilslutte seg en religiøs tro eller et 
ikke-religiøst livssyn. Det er foreldrene som har 
ansvar for barnas religiøse, livssynsmessige og 
etiske oppdragelse. Men kanskje tar ministeren 
feil? Kanskje er Gideons tilbud en gavepakke som 
vil berike elevene og gjøre dem til mer kulturbe-
visste, kritiske og tolerante mennesker? I så fall bør 
vedtaket om bibelnekt omgjøres.

Den kulturelle innsikten
Skolens formålsparagraf sier at skolen skal gi elev-
ene historisk og kulturell innsikt og forankring. 
Opplæringen skal bygge på kristen og humanistisk 
arv og tradisjon, slik som respekt for menneske-
verdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet 
og tilgivelse, likeverd og solidaritet. Opplæringen 
skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståel-
sen av den nasjonale kulturarven. 

Det er ut fra dette jeg mener Utdanningsdirekto-
ratet og ministeren har kommet til feil konklusjon. 
I Norge har vi en over 1000 år gammel kulturarv 
bygd på kristendommen og Bibelen:

Vår kalender er i stor grad påvirket av Bibe-
len. Mange av skolens fridager har sin bakgrunn 
i kristne høytider som jul, påske, himmelfart og 
pinse. Da vil det være bra om elevene kjenner 
historiene bak disse høytidene og kan se sam-
menhengen mellom disse bibelfortellingene og 
vår kultur.

Språket vårt er fullt av bibelske bilder og 

«Språket vårt er fullt av 
bibelske bilder og uttrykk.»

Utdanningsdirektoratets og statsrådens 
nei til bibel-utdeling er noe helt nytt

  Kirsti Thuseth 
Gunnestad

     lektor       
               FOTO  PRIVAT

Høsten 2021 takket kunnskapsministeren nei til å la organisasjonen 
Gideon dele ut Bibelen til norske skoleelever. 

uttrykk. Jeg nevner noen eksempler:
Hvor lenge var Adam/Eva i paradis?, en synde-

bukk, en Sareptas krukke, David mot Goliat, en 
uriaspost, en barmhjertig samaritan, en judas, å 
kaste perler for svin, å sile myggen, å sluke kame-
ler, å gå inn gjennom et nåløye, når en blind leder 
en blind og mange flere. Å kjenne bakgrunnen for 
disse uttrykkene er en fordel for enhver skoleelev 
og innbygger i dette landet.

For å kunne forstå store deler av norsk litteratur 
må man kjenne den bibelske bakgrunnen: dikt av 
Arnulf Øverland, Henrik Ibsens drama, Alexan-
der Kiellands kritikk av det religiøse hykleriet, 
Bjørnstjerne Bjørnsons dikt og fortellinger, for å 
nevne noe, kan ikke forstås i sin dybde uten at 
elevene kjenner den bibelske referanserammen.

KRLE-faget
Skolen har et KRLE-fag som man ser på som et 
sentralt fag for å forstå seg selv, andre og verden 
rundt seg. Faget skal gi kunnskap om ulike reli-
gioner og livssyn, gi øvelse i etisk refleksjon og 
dømmekraft i hverdagen og i møte med sam-
funnsendringer.

Slik skolen nå er organisert, er det opplæ-
ringsmålene som teller. Man har gått bort fra 
godkjenning av lærebøker når det gjelder hvilket 
kunnskapsinnhold som skal formidles. Likevel 
brukes både lærebøker og nettressurser i formid-
lingen av fagene. Ofte er det lærebokforlagene 
som da velger ut stoff og eksempler. Når det da 
gjelder formidling av religion og livssyn i skolen, 
må det i hvert fall være gunstig at elevene i noen 
grad møter primærkildene. Sånn sett er det å få 
en gratis bibel svært gunstig for å bli bedre kjent 
med kristendommen, og også jødedommen, som 
religion(er). For elever som er interessert i mer 

enn det som står i læreboka, gis det her en fin 
mulighet.

Uvitenhet har aldri vært en fordel
Det ikke å vite og ikke kjenne til bakgrunnen for 
kulturelle fenomener er ingen fordel for norske 
elever. Ikke minst vil det være en stor fordel for 
barn med innvandrerbakgrunn å ha sin egen bibel 
og lese i den selv. Det vil hjelpe dem til å forstå 
hvilken kulturell sammenheng de lever i. 

Det er selvfølgelig frivillig om man vil ta imot en 
bibel eller ikke. Ingen blir tvunget, og det vil være 
riktig å informere foreldre på forhånd om tilbudet. 
For min del ville det være positivt om noen ville gi 
elevene Koranen og Bhagavadgita også.

Alle religiøse skrifter er i og for seg forkyn-
nende, Bibelen også. Men det er ikke slik at om 
man leser Bibelen, Koranen eller Bhagavadgita, 
ender man opp som henholdsvis kristen, mus-
lim eller hindu. I skolens formålsparagraf heter 
det også at opplæringen skal fremme demokrati 
og vitenskapelig tenkemåte. Vi vil at elevene våre 
skal læres opp til å tenke kritisk og vitenskapelig 
med tanke på alle ideer og verdisyn de møter i 
skolen. De skal selv få danne sitt livssyn og ver-
disyn. Men da må de også få møte verdier, tanker, 
religioner og livssyn. Vi lever i et demokratisk 
land, og vi må kjempe for demokratiet vårt. Jo 
større kunnskapsgrunnlag elevene har, jo mer de 
kjenner til ulike livssyn, jo bedre er de i stand til 
å danne sitt eget. Og jo tryggere de er på sin egen 
kulturarv og identitet, jo mer åpne og tolerante 
kan de våge å være mot andres. 

Vi skal ikke være så redd for kunnskap. Skolen 
skal være et trygt sted for å møte religion og livs-
syn. Tabuer og berøringsangst er sjelden til hjelp. 
Jeg har tro på at både norske elever og lærere vil 
kunne møte bibeltekstene med både åpenhet og 
kritisk sans og ha mye å lære av å bla i og lese i en 
bibel. Elevene kan hente kunnskap, bli kjent med 
mange av kulturens fortellinger og finne verdier 
de kan reflektere over i denne boka.
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PLANTE 
I FRILUFT

BILLED-
HUGGER 

OG

LITEN 
PANNE-
KAKE 

MENER

LEDES AV 
STOLTENBERG 

TEKNISK  
UKEBLAD

★
TURIST-

BY I 
MONTE-
NEGRO

INNFØDT 
PÅ NEW 

ZEALAND

LAW-
RENC-

IUM

ELV OG 
BY 

SJANSE 
(TIPPING)

OMDIS-
KUTERT 
REGEL 
REISTE

HUS-
STAND

TYPE PLAST 
AM. MU-

SIKKFILM 
1980

SKRIVES 
NÅ DAIM 
IT. ELV

DET  
SKJE

HVILE BODØ-
AVIS

FØDSELS-
HJELPER 
TITTER

TRE 
RETT

TEGNE-
SERIE

KREPERE 
STERKT

BIFALLER
TOPP-
KORT 
GREP

STRØM 
GRILLE

EKS SUP-
ERSONISK 
PASSAS-
JERFLY 

DATA-
MASKIN

TYG-
GER 

DRØV
FØR VY

KREPSDYR 
MØKK-

HAUGER

PRINSIPP 
3.5 (OV-
ERORD-

NET DEL)

RYKE OG 
STINKE 
SJARM

PLAGG-
DEL

GJENOPP- 
FØRELSE 
GYNGER

I KOMA 
UTDAN- 
NINGS-

PROGRAM

DYR OG 
FISKE-

REDSKAP
AVLEGGS 

SAUE-
LYD

TIDSROM 
KJØLE-
MIDDEL

RASK LETT OG 
ENKEL

NÆR-
INGS-
LIVS- 
AVIS

SKO-
MERKE

SÅR-
MERK- 

ET

LYS BRUN-
LIG-GRÅ 
EMILIE 

NERENG

OVER-
FØRE 

BANNING

SKUM-
MELT 
CIRKA

FOR-
TELLE

HOLDE 
MUNN

TILBAKE 
SVELLER

FUGL

HVILTE
NØKKE-
LEN TIL 

TRIVSEL I 
FELLES-
SKAPET I 
BARNE-
HAGEN

UT-
SØKTE 
FARGE

SUSE 
OG 

BOBLE
GUDINNE 

OG CANON-
MODELL

RESTAU-
RANT-
KJEDE 
DÅRLIG

LØFTE ★
LEKER 

LITE 
BELØP

HAR 
MANGE  

9. KLASS-
INGER

BRØD-
SKIVE

SVAKT
ATLETER 
MELODI 
(BACH)

STA
SENK-
NING I 
TER-

RENG

“SOL- 
VITAMIN”

TESLA 
KONGE

GAMMEL 
HEST

EN AV 
“TO 

RUSTNE 
HERRER”

“TALLER-
KEN”

EU-
BORGER 
TINGEN

TYPE 
SVING 
180o 

PER STK.

KLAR I 
TOPPEN 

IKKE

AVTA
PRONO-

MEN 
VISE

HÅLKE 
KOM-
MUNE

HELLIG 
SYND-
ROM

“MICRO-
SOFT-FAR” 
FROSS-

EN JORD

FOR-
TELLE STRØM

ENESTÅ-
ENDE 

OMRÅDE

EN KYR-
KJEBØ 
SPISER

ELVE-
MUNNING 
FULLST-
ENDIGE

PRO-
NOMEN

FORD-
MODELL 

GENI

VEKT-
ENHET

(TROS)-
FANAT-
IKER 

1000
HUSKE 
SAKTE 
SMELL ★ EMNE

GRESK 
ØY & OP-
ERATIV-
SYSTEM

UØNSKET 
ORDENS-
KARAK-

TER
VARMEBE- 

HANDLE  
KJÆR-
LIGHET

FINNES DRIKK 
SJANGLE

ÅSSIDE 
KORN-

BANDET

50 
5. TONE

MAN 
KLUT

RESPEKT TOG- 
SELSKAP

SKOG 
VÅGER

EDEL-
STEN 

SELSKAP

TANGENT; 
KNAPP 
LEVERE

GROV
EN  

MONSEN 
EINSTEI-

NIUM

BÅT
VI 

BJELKE

SNØ-
HYTTE 
BOTS-
ØVING

O 
S 
S

HØYDE-
DRAG

HØYTID-
ELIG-

HOLDE

FREMKOM-
STMIDDEL 
& STATUS-
SYMBOL

Utdanningskryssord 7-2022 
deadline 11.05.22 
 

Bilde/illustrasjon kan hentes fra  
https://www.utdanningsnytt.no/foreldre-foreldre-
samarbeid-fug/laererstudenter-skal-kurses-i-a-
takle-foreldre-bedre/320035 , eller et annet som 
passer til setningen under: 
 

Gjennom kursing skal FUG gjøre lærer-
studenter proffere i møte med foresatte.

kryssord Innsending
Løsningssetningen med navn og adresse sendes 
Utdanning i e-post innen 7. juni: 
kryssord@utdanningsnytt.no 
To vinnere får boksjekk.
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Innspill

«Seksåringene i barnehagen fikk lov  
til å være konger i sitt siste barnehageår.»

Gjør skolestarten barnemoden! 

  Av Elisabeth  
Lindland 
skolepolitisk talsperson i 
Miljøpartiet De Grønne      

               FOTO  ERIK HOFFMOEN

25 år etter seksårsreformen sitter vi igjen med en skole for skolestarterne  
som ikke ble slik den ble lovet. 

bevegelse og variasjon. Hjerner i utvikling trenger 
lek. Lærere i første klasse fremhever ofte at det er 
så mye som skal læres alt første året. De ønsker 
ofte å gi leken en større plass i timene, men føler 
at det ikke er gode muligheter til det.

Så er det det tveeggede sverdet «tidlig innsats». 
Vi tester og tester, og kravene til førsteklassingene 
skjerpes stadig. Tidligere testet vi førsteklassinge-
nes leseferdigheter med setninger som «Eli ror». 
På årets leseprøve skulle skolestarterne avkode 
«Kongen har ei krone på hodet». I 1. klasse melder 
man nå bekymring for barn som vi tidligere tenkte 
fulgte normal læringsutvikling. Er dette rett vei å 
gå? Miljøpartiet De Grønne er skeptiske. 

Seksåringene i barnehagen fikk lov til å være 
konger i sitt siste barnehageår. De fikk kjenne på 
mestring, å være størst og flinkest. I stedet er de nå 
minst på skolen. Noen skoler har hatt gode erfa-
ringer med aldersdelte grupper, der skolestarterne 
får lov til å tilbringe tid sammen med barnehage-
barn. Her kan de leke frilek med «de små», være 
størst og flinkest, vise omsorg og føle mestring. 
Dette skaper trygge barn. 

Ser vi på grunnskolen under ett, har vi i dag en 
teoritung skole der mange barn og ungdommer 
skal presses inn i den samme «malen». Det er få 
muligheter for variasjon grunnet flere ulike fak-
torer, blant annet ressurser og politiske føringer. 
I tillegg meldes det at mange elever har psykiske 
lidelser og skolevegring. 

Selvsagt kan vi ikke tilskrive alt tidlig skolestart. 
Likevel er det verdt å tenke på at mange fem- og 
seksåringer starter mange års skolegang i en skole 
som ikke er tilpasset deres behov, og så fortset-
ter racet til ti år er over. Barnehagene jobber for 
å gjøre barna skolemodne. Hva om vi heller snur 
på flisa og tenker at skolen må bli barnemoden? 
Nå risikerer små barn å bli plassert i et system der 

de tidlig i livet opplever nederlag fordi de ikke 
mestrer stillesittingen og den unødvendig store 
mengden teori. 

Det er god samfunnsøkonomi å satse på sko-
len. Å prioritere å gi små barn tro på seg selv i dag 
skaper sterke og trygge voksne som bidrar på en 
god måte i samfunnet i morgen. Vi tjener på det 
i det lange løp – både på det menneskelige og på 
det økonomiske plan. Hva har den forrige regje-
ringen gjort for skolestarterne? Svært lite. Hva vil 
den sittende regjeringen gjøre for skolestarterne? 
Det gjenstår å se. 

Miljøpartiet De Grønne ønsker at: 
• Skolestarternes behov for lek og bevegelse i 

langt større grad må ivaretas

• Barna må ha nok pedagoger

• Redusere læringsmål i skolestarten for å 
frigjøre tid til spontanitet, ro, repetisjon, 
variasjon og lek

• Sørge for at skolene har tilstrekkelig utstyr 
tilpasset en lekpreget undervisning

• Skolestarterne bør få mulighet til å være i 
aldersdelte grupper sammen med yngre barn

• Evaluere konsekvensen av nye pedagogiske 
tilnærmingsmetoder, som for eksempel 
raskere bokstavinnlæring, innen rimelig tid

• Sikre at tiltak for de som strever må ha et godt 
teoretisk grunnlag og være basert på forskning

• Prioritere tidlig innsats, men uten overdreven 
testing og vurdering som kan skape flere 
skoletapere ved at elevene presses raskere 
gjennom et læringsløp for så å testes og 
vurderes

• Sikre tiltak for barn med ekstra stort 
læringspotensial

• Gjøre forsøk med leksefri i første klasse

• Etablere forskningsprosjekt som ser på 
sammenhenger mellom lekbasert pedagogikk, 
bruken av praktiske og estetiske fag, læring og 
ikke minst trivsel og motivasjon

Ved å flytte seksåringene fra barnehagen til sko-
len ble det sagt at denne aldersgruppen ville få en 
bedre start. I tillegg skulle særlig småskoletrin-
net arbeide med et nytt innhold, nye fag og nye 
arbeidsmåter, slik at det ble en myk overgang fra 
barnehagens arbeidsformer til grunnskolens fag. 
Vi ble lovet lek og læring i skjønn forening, og en 
skole som skulle ta utgangspunkt i barnas behov. 
Det har vi ikke fått. Det kan heller ikke vises til 
noen bedre skoleresultater for de elevene som nå 
har vært gjennom hele Reform 97, og som begynte 
på skolen som fem- og seksåringer. 

Gradvis har skolestarternes hverdag blitt likere 
de eldre elevenes skolehverdag: Barna sitter ofte 
stille store deler av dagen og har faginndelte peri-
oder der de tegner, skriver, leser og lytter. Det er  
lite fri aktivitet og for lite som minner om barne-
hagens metodikk. Det er ofte arbeidsplaner med 
mål hver uke og testing. På mange skoler lærer 
nå førsteklassingene bokstavene i dobbelt så raskt 
tempo som tidligere. Enkelte leseforskere var 
skeptiske til dette og bekymret for at den raskere 
innlæringen kunne gå ut over dem som strever. Vi 
må sikre at store endringer i opplæringen i grunn-
skolen blir skikkelig evaluert og vurdert. 

Vi har fått en skole med undervisning tilpas-
set de teoristerke elevene og de som klarer å sitte 
stille og konsentrere seg. Små barn har behov for 
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«Det er på tide at regjeringa og Stortinget tek 
eit større ansvar når det gjeld samiske elevar 
sin rett til likeverdig opplæring.»

Samiske språk og opplæringslova  
– noko manglar

  Av Thom Jambak 
leiar for samisk utval i 
Utdanningsforbundet      

               FOTO  MARIANNE RUUD

Utan noko form for forplikting vil læremiddelsituasjonen for  
samiske elevar ikkje kunna betrast i overskodeleg framtid.

Tilgangen på læremiddel på samisk har vore 
kritisk gjennom fleire tiår. Situasjonen er prega av 
ansvarspulverisering mellom kommunar, forlag, 
Sametinget og direktorat og departement. Regje-
ringa Solberg, som la fram forslaget til ny opp-
læringslov, meiner det ikkje er nødvendig at lova 
omtalar eit parallellitetskrav for samiske lære-
middel, altså at læremiddel ligg føre samstundes 
på bokmål, nynorsk og samisk. Eg les regjeringa 
sitt framlegg som at det er «sjølvsagt» at paral-
lellitetskravet ikkje kan gjelde for læremiddel på 
samisk. Dette er ei legitimering av dagens uhald-
bare situasjon og ei alvorleg forsøming overfor 
samiske elevar sin rett til læremiddel på eige 
skriftspråk. 

Eg erkjenner at det, i alle fall på kort sikt, vil 
vere svært krevjande å realisere eit parallellitets-
krav. Men, utan noko form for forplikting, særleg 
for statlege styresmakter, vil læremiddelsituasjo-
nen for samiske elevar ikkje kunna betrast i over-
skodeleg framtid. Dette vil vere heilt uakseptabelt.

I opplæringslova er det ulike rettar for samar og 
ikkje-samar innanfor og utanfor det samiske for-
valtingsområdet. Framlegget til ny opplæringslov 
fører vidare ordninga med at elevar i grunnsku-
len busett utanfor det samiske området, har rett til 
opplæring i og på samisk dersom minst ti elevar i 
kommunen ønskjer det. I praksis vil denne retten 
på vilkår av elevtal, berre vere reell i store byom-
råde. For elevar som bur i mindre sentrale strok 
utanfor samiske område, vil retten i liten grad vere 
faktisk til stades. Her meiner eg at regjeringa over-
ser det samiske og norske samfunnet sine utfor-
dringar, har for lite fokus på samiske elevar sine 
rettar til opplæring, og ikkje tar inn over seg erfa-

Samane i Noreg har status som urfolk. Det inne-
ber nasjonale og internasjonale forpliktingar for 
norske styresmakter til å ta ansvar for å sikre og 
utvikle språk og kultur for samane. Dette følgjer 
også av Grunnlova, og både samelova og den nye 
språklova slår fast at samisk og norsk er likestilte 
og likeverdige språk. Opplæringslova har reglar 
om rett til opplæring i og på samisk. Denne lova 
er no under revisjon. 

Opplæringslova er den vektigaste styringsrei-
skapen vi har for opplæring i Norge i dag. Difor må 
opplæringslova leggje til rette for eit opplærings-
tilbod som er forankra i samiske verdiar og som 
sikrar utvikling av samisk språk. Eg er ikkje nøgd 
med framlegget til ny opplæringslov, det er ikkje 
godt nok. Det er ikkje godt nok for bokmålselevar, 
dårlegare for nynorskelevar og enda dårlegare for 
samiske elevar. Lovverket og praktiseringa av lov-
verket legg i dag hindringar i vegen for god opp-
læring i og på samisk. 

Eit utval peika i NOU 2016:18 Hjertespråket på 
at samiske elevar ikkje får oppfylt sine lovfesta 
rettar til opplæring i og på samisk. Utvalet meinte 
dette skuldast manglande økonomiske ressur-
sar, for liten tilgang på kvalifiserte lærarar og eit 
statleg regelverk som ikkje er tilpassa dei reelle 
utfordringane. 

I 2019 dokumenterte Riksrevisjonen svakheiter 
i retten til opplæring i og på samisk. Det er svak-
heiter både når det gjeld informasjon om retten til 
opplæring, innhaldet i opplæringstilbodet, tilgang 
på samiske læremiddel og nok kvalifiserte lærarar 
i samiske språk. Skal retten til opplæring i og på 
samisk vere reell, må kommunane si informa-
sjonsplikt bli lovregulert. Både Riksrevisjonen sin 
rapport og innstillinga frå utvalet peika på dette 
som eit problem. 

ringar i og med det samiske samfunnet. Regjeringa 
skapar med eit slikt forslag til ny opplæringslov ein 
reiskap til å avgrensa samiskopplæringa, og ikkje 
ein nøkkel til å lukkast med måla.

I Hurdals-plattforma slår Støre-regjeringa fast 
at dei vil gjennomføre eit krafttak for samiske 
språk, styrke samisk språkopplæring og sikre 
at alle elevar får læremiddel på si eiga målform. 
Krav om styrka opplæring i samisk for alle samiske 
elevar er kanskje det viktigaste tiltaket for å styrke 
samisk språk og kultur, hindre språkskifte og sikre 
rekruttering. 

I forarbeidet til opplæringslova i 1998 skreiv 
utvalet som presenterte framlegget til opplærings-
lov: «Dagens utfordring og muligheter er å gjøre 
skolen til en faktor for forsterking av samisk kul-
tur, bl.a. ved å fylle de formelle rammene med et 
innhold som reelt bidrar til å forsterke og videreut-
vikle samisk identitet, språk og kultur». Nasjonale 
styresmakter har verken tatt utfordringa eller sett 
moglegheitene. Når opplæringslova no skal for-
nyast, forventar eg at Stortinget gjer nødvendige 
endringar. 

Utfordringane som både utvalet og Riksrevisjo-
nen har peika på, er i hovudsak systemfeil som 
nasjonale styresmakter er ansvarlege for. Når både 
samelova og opplæringslova no er under revisjon, 
har nasjonale styresmakter det beste høvet til å 
sikre opplæringsrettane til samiske elevar.   

    Det er på tide at regjeringa og Stortinget tek 
eit større ansvar når det gjeld samiske elevar sin 
rett til likeverdig opplæring. Det skuldar vi både 
barn og ungdom som veks opp i dag og dei som 
kjem etter oss.
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Debatt

En støtteerklæring til lærere i kamp mot propaganda!
  Årsmøteresolusjon

I disse dager er det 80 år siden det store lærer-
opprøret i Norge under 2. verdenskrig. Flertallet 
av landets 14 000 lærere nektet å signere en 
lojalitetserklæring som skulle forplikte dem til 
å undervise barn og unge i naziregimets propa-
ganda. De satte livet på spill fordi de nektet å la 

seg bruke til å indoktrinere barn og unge i et sys-
tem som stred mot deres profesjonelle integritet, 
og som utfordret grunnleggende menneskelige 
verdier.

I 2022 er det nok en gang krig i Europa, og vi 
kan nå lese om russiske lærere som får servert 

et oppdatert pensum fra russiske myndigheter. 
Russiske lærere står i en krevende spagat mellom 
myndighetenes krav om å bruke skolen som kom-
munikasjonsarena for deres propaganda, og det 
å undervise den oppvoksende generasjon i kritisk 
tenkning og demokratiske verdier. Skolenes og 
lærernes posisjon gir en unik påvirkningsmulighet 
overfor barn og unge, noe som kan være et yndet 
mål for utnyttelse, dersom ikke lærerprofesjonen 
står opp som en tydelig motstemme. For 80 år 
siden krevdes dette av norske lærere, og i dag 
kreves det av våre kollegaer i øst. Vi vet også at 
lærere også utenfor Europas grenser står og har 
stått i lignende situasjoner. 

Utdanningsforbundet Kragerø ønsker å 
uttrykke sin fulle støtte til lærere over hele ver-
den som står opp for verdier og holdninger som 
fremmer demokrati og menneskeverd. 

Utdanningsforbundet Kragerø

Fangene på bildet er 
blant de rundt 650 
lærerne som ble sendt til 
Kirkenes, der de utførte 
tvangsarbeid for de tyske 
okkupasjonsmyndighe-
tene til ut på høsten 1942. 
BILDET ER HÅNDKOLORERT AV OLLIVER 

SMITH. 

  Til Lars Astrups «Rett på sak» i Utdanning nr. 5

For en lønnspolitikk som ikke øker forbruket     
Takk til Lars Astrup for igjen å trekke fram et van-
skelig, men ikke mindre viktig tema. Det gjennom-
snittlige forbruket vårt må ned. Det er vanskelig 
det som mange kan oppfatte som å «snakke ned» 
våre helt rettferdige lønnskrav. Men vi må finne 
fram til andre måter å ta ut vår rettmessige del av 
verdiskapning på, enn på noe som fører til økt for-
bruk. Økt forbruk fører lett til enda mer nedbyg-
ging av natur, økt forurensning og store klima- og 
miljøskader. Noen av oss forbruker jorda mer enn 
den tåler. Vi må finne fram til andre måter å ta ut 
vår andel av verdiskapningen på!

Jeg var blant de som var på Lærerforbundets 
landsmøte i 1995. Det ble en god diskusjon, 
også med nyttige kritiske kommentarer og argu-
menter, men like fullt ble det et stort flertall for 
vedtak om at vi skulle se på lønnsdannelse i et 
bærekraftig perspektiv. Flere i Norsk Lærerlag 
hadde tilsvarende innspill. Men årene etter er det 
vanskelig å se hvordan dette vedtaket har blitt til 
praktisk politikk, vel egentlig har lite eller ingen-
ting skjedd?

Årene har gått, og den globale situasjonen har 

blitt mye mer akutt. Det vi i 1995 så konturene 
av, ser vi nå mer konsekvensene av i dag. Klima- 
og miljøsituasjonen er akutt.  Nå må arbeids-
takerorganisasjonene jobbe fram ansvarlig 
lønnspolitikk som ikke også bidrar til enda mer 

ødeleggelse av den jorda vi bor på, og lever av. 
 
Øivind Engh  |  pensjonist og tidligere medlem av 
sentralstyret i Utdanningsforbundet

Klima- og miljøsitua-
sjonen er akutt.  Nå må 
arbeidstakerorganisas-
jonene jobbe fram ansvar-
lig lønnspolitikk som ikke 
også bidrar til enda mer 
ødeleggelse av den jorda 
vi bor på, og lever av, 
skriver Øivind Engh. 
FOTO PIXABAY
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KS undergraver lærernes kompetanse! 
  Årsmøteresolusjon   Årsmøteresolusjon 

Krigen i Ukraina 
bryter med FNs 
barnekonvensjon

Utdanningsforbundet Måsøy er 
imot krigføringen i Ukraina. 

Krigen går utover barns rett til 
trygghet, liv og helse.

Krigshandlingene bryter med 
FNs barnekonvensjon og grunnleg-
gende rettigheter.

Utdanningsforbundet Måsøy

Har du noko på hjartet? 

Meiningane dine  er viktige for oss. Send debattinnlegg, innspel og kronikkar på e-post til 
debatt@utdanningsnytt.no. Debattinnlegg kan vere på maks 2000 teikn, inklusive mellom-
rom. For innlegg på innspelsplass er lengda 2000-8000 teikn, og kronikkar kan ha ei lengd 
på opptil  8000 teikn. Vi ber alle oppgi namn, adresse og telefonnummer. Redaksjonen har 
høve til å kutte og redigere i innlegga. Innlegg kan òg bli publiserte på Utdanningsnytt.no.

Helge Eide og Tor Arne Gangsø i KS skriver i Nationen 
6. mars 2022 at lærerutdanning ikke er nødvendig 
for å undervise. De avlyser lærerkrisen og beskylder 
Utdanningsforbundet for å krisemaksimere når vi 
sier at det mangler 11 600 lærere i norske skoler. KS 
mener nemlig at det må være flere veier inn i læreryr-
ket enn bare gjennom en lærerutdanning. Det må da 
være tilstrekkelig at den personen som er satt til å 
undervise og veilede elevene våre har «annen pedago-
gisk utdanning», eller pedagogiske fag uten didaktikk 
og metodikk? Det at personen for eksempel er en 
dyktig håndverker må da også være nok for å drive 
med noe så trivielt som undervisning?! Merkelig nok 
åpner de ikke for at sykepleiere kan jobbe som leger, 
eller at bilister med klasse B-sertifikat kan gå inn som 
bussjåfører. 

KS driver en systematisk nedsnakking av landets 

lærere og henger med det ut en hel yrkesgruppe. KS 
undergraver den kompetansen lærerne besitter, og 
er nok en gang på kollisjonskurs med sine ansatte! 
Tilfeldigvis kommer dette «angrepet» rett i forkant 
av vårens lønnsforhandlinger, og det kan vanskelig 
tolkes som noe annet enn en manøver for å svekke 
Unios lønnskrav for å sikre rekrutteringen til offent-
lige velferdsyrker. 

KS’ uttalelser er arrogante og avslører en totalt 
manglende innsikt i hva som kreves for å gi god under-
visning. Det er alvorlig at lærernes øverste arbeidsgi-
ver ikke anerkjenner at undervisning er en kompleks 
og sammensatt aktivitet som krever en utdanning som 
er rettet inn mot undervisning! Med denne holdningen 
undergraver KS statens mål om kvalitet i skolen.

Utdanningsforbundet Kragerø  

Følg og støtt et spennende skole-
prosjekt i Zambia! Sammen med 
lokalbefolkningen kan dere være 
med og bygge skoler, lærerboliger, 
toaletter og bore etter vann. Deres 
elever kan følge med på utviklingen 
og det er mulig å besøke prosjektet.

Besøk våre nettsider og se film og 
historier: kirkensnodhjelp.no/skole

Ta kontakt for en hyggelig prat!

Håkon Strøm
Tlf: 90 56 23 76
E-post: hst@nca.no

BLI MED PÅ Å BYGGE 
SKOLER I ZAMBIA!
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  Landsmøteresolusjon 

Pedagogstudentane krev at Putin-
regimet sin invasjon av Ukraina tek 
slutt no. Pedagogstudentane for-
dømmer Putin sine krigshandlingar 
og brot på menneskerettane, og for-
langer ein augeblikkeleg tilbaketrek-
king av russiske styrkar frå Ukraina. 
Situasjonen i Ukraina er særs 
alvorleg. Putin-regimet må haldast 
ansvarleg for sine krigslovbrot. 

Fleire millionar er drivne på flukt. 
Hittil har over tusen ukrainske sivile 
blitt drepne i krigen, blant dei er barn 
og unge, og det er grunn til å frykte 
at fleire vil miste livet i tida som 
kjem. Barn og unge mistar tilgangen 
til barnehage eller skule ved kortare 
eller lengre periodar. Allereie med 
den første, var for mange bustadar, 
skular, barnehager og helseinstuti-
sjonar øydelagt av russiske styrkar. 
Så langt er det tusenvis, som er sjok-
kerande og forskrekkelig. Dei huma-
nitære og sivile lidingane i Ukraina 
er enorme. 

Skular og barnehagar er utsette i 
krigen. Både i Ukraina og i Russland. 

Pedagogstudentane fordømmer 
Putin sin propagandaskule. I Russ-
land har skulen blitt ein slagmark 
i presidenten sin krig, og lærarane 
vert brukt som hans våpen. Dette vil 
ha store konsekvensar for det rus-
siske samfunnet i fleire år framover. 
Samstundes er Ukraina prega av 
brutal krig, der sjølv ikkje skular og 
barnehagar er trygge. Ukrainske barn 
står i fare for å miste sin barndom 
til krigen. Difor er det avgjerande 
at ukrainske flyktningar i skule- og 
barnehagealder vert møtt med kom-
petente lærarar som kan gje barn og 
unge ei trygg og god utdanning. 

Pedagogstudentane vil oppfor-
dre myndigheitene i Russland om å 
avslutte krigshandlingane i Ukraina 
med det same, og krev at norske 
myndigheiter sikrar at ukrainske 
flyktningar i barnehage- og skuleal-
der vert møtt med kompetente læra-
rar som tek godt vare på dei.

Pedagogstudentane i 
Utdanningsforbundet

Debatt

Pedagogstudentane  
fordømmer Putin-regimets 
invasjon av Ukraina

Annonsekontakt:
Mona Jørgensrud i HS Media. 
E-post: mj@hsmedia.no 

 Utgivelsesplan

Bestill annonser  
for 2022 nå

Visste du at annonser hos oss  
sees av 276 000 lesere?

Annonseinformasjon:

 annonsefrist/utgivelsesdato 

 1 9. desember / 14. januar

 2 20. januar / 4. februar

 3 9. februar / 25. februar

 4 2. mars / 18. mars

 5 23. mars / 8. april

 6 20. april / 6. mai

 7 11. mai / 27. mai

 8 1. juni / 17. juni

 9 3. august / 19. august

 10 24. august / 9. september

 11 14. september / 30. september

 12 5. oktober / 21. oktober

 13 26. oktober / 11. november

 14 16. november / 2. desember

utdanningsnytt.no/annonser

Landsmøtet i Pedagogstudentane vedtok 30. april ei sterk fordømming av Russland 
si krigføring i Ukraina. I forgrunnen, frå v.: påtroppande nestleiar Sonja Tan Nguyen, 
nestleiar Iril Myrvang Gjørv, leiar Elise Håkull Klungtveit og påtroppande leiar Lars 
Syrrist. 
FOTO SIMON SJØKVIST 
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Vi har ledig ei 100% fast stilling som  
ass.rektor på Voss ungdomsskule.

Stillinga gjeld frå august 2022. 

Sjå utlysingstekst på nettsida til Voss herad.  

www.voss.herad.no

Voss herad

Eksamen bør bestå            

  Vurdering

I et globalt utdannings- og arbeids-
marked må norske elever og studen-
ter gjennom et vurderingssystem 
som på en eller annen måte ikke 
skiller seg nevneverdig fra andre. 
Vi i Norge kan ikke ha et eget vur-
deringssystem helt ulikt resten 
av Europa. I de fleste land er det 
skriftlig eksamen i alle fag; at norske 
elever i verste fall må opp til to-tre 
eksamener gjennom hele skolegan-
gen, må være til å leve med! Men 
kanskje er det derfor de elevene som 
jeg har møtt fra andre land, er på et 
helt annet faglig nivå enn i Norge. At 
man ved eksamen kan ha en dårlig 
dag, ja det gjelder jo alle, også de 
som tar eksamen i Tyskland, Frank-
rike med flere.

Det er mange andre gode grunner 
til at eksamen bør bestå, også for 
lærere. Lærere trenger «tilbake-
melding» på eget vurderingsarbeid. 
For sensorer er sensorskolering til 
skriftlig eksamen noe av det mest 
profesjonelle lærere i Norge får 
være med på.

Forskning fra Sverige viser at 
lærers standpunktvurdering er 
påvirket både av relasjoner, kjønn 
og følelser. Det er gode grunner til 
at eksamen bør bestå, og at det er 
nyttig med noen vurderinger gitt av 
objektive personer. 1)

At mange ønsker at eksamen skal 

bort, skyldes nok i første omgang 
nettopp det at mange får for gode 
standpunktkarakter, noe som har 
kommet tydelig fram gjennom pan-
demien. Man har også sett at antall 
elever som får de høyeste karakte-
rene, har økt betydelig siden refor-
men Kunnskapsløftet. Inflasjon i 
standpunktkarakterer er ingen tjent 
med på sikt. Det er nok en grunn til 
at eksamen bør bestå, og aller helst 
innføres i flere fag. For eksempel vil 
de fleste i resten av verden mene at 
det er merkelig at Fysikk 1 i videre-
gående er muntlige fag, og dermed 
er det muntlig eksamen, eller bingo 
som noen sier. Men i Norge har man 
et noe annet syn på vurderingen 
enn de fleste andre europeere. Min 
mening er at eksamen bør styrkes og 
innføres i alle fag, slik man gjør ellers 
i verden.

 
Frank Reinholtsen

 
1) «Relationen mellan lärare och 
elev påverkar betygsättningen». 
Nettomtale av Ilona Rinnes doktor-
avhandling, der hun undersøkte 149 
videofilmer av vurderingssamtaler 
mellom lærere og elever i videregå-
ende. Göteborgs universitet, Utbild-
ningsvetenskapliga fakulteten, publ. 
19.1.2015.

  Trafikk  

Born og trafikkopplæring  
Eg har nett lese i ei tysk avis om eit problem dei kallar «Elterntaxi». Det går 
ut på at svært mange foreldre køyrer borna sine til skulen. Grunnane er sjølv-
sagt mange. Det kan som me kjenner frå vårt eige land, vera til dømes farlege 
vegar og stor trafikk, men all køyringa gjer trafikkbiletet og gåinga endå far-
legare. Eit anna argument mot all køyringa er at borna korkje får mosjon eller 
trafikktrening. Eg ser ofte at borna frå barnehagen er ute og går i lag med 
personalet. Dei lærer å gå på rett side, vera observante og passa seg i trafik-
ken. Dette er ein flott og rett måte å få inn slik kompetanse heilt frå starten. 
Norsk skule bør læra av barnehagen og finna løysingar, som er gode både for 
foreldra og skuleborna. Stakkars den som i dag må koma seg på skulen utan 
«foreldretaxi»!
 
Steinar I. Bergo | pensjonert lektor

I de fleste land er det skriftlig eksamen i alle fag; at norske elever i 
verste fall må opp til to-tre eksamener gjennom hele skolegangen, 
må være til å leve med, skriver Frank Reinholtsen. FOTO PIXABAY
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Debatt

  Lønnsoppgjøret 2022  

Lektorene i skolen ønsker seg mer lønn og mener 
tydelig det er lærernes tur ved dette lønnsoppgjø-
ret. Jeg ønsket meg også mer lønn da jeg startet 
som lektor i 1979. 

Som organisert var jeg med i lønnskampen 
på 1980-tallet, så dette med krav om betydelig 
lønnsøkning er altså ikke noe nytt av året. Lederne 
av organisasjonene sier «denne gangen er det 
vår tur», som de har sagt utallige ganger før, og 
de tafatte organisasjonene dilter etter og godtar 
oppgjør etter oppgjør. Ofte med en streik noen 
dager og kanskje like ofte med en tvungen lønns-
nemnd som endelig svar. Redaktør og forretnings-
mann Trygve Hegnar har tatt pulsen på oppgjøret, 
og i sitt sedvanlige lærerhat fyrer han oppunder 
og skriver ledere i avisen sin under overskriftene 
«Det blir et moderat oppgjør», «De tror på julenis-
sen», «Neida ikke storstreik.» Hegnar er for øvrig 
en innbitt tilhenger av den såkalte frontfags-
modellen og skriver om oppgjøret for lærere og 
sykepleiere. «Dette er teater, og slik vil det være 
til frontfagsmodellen forsvinner». 

Men dette dreier seg ikke om kun lærere, lekto-
rer og sykepleiere. Det dreier seg om akademikere 
i offentlig sektor. Arbeiderpartiet og LO har nem-
lig drevet en lønnspolitikk, også for øvrig sammen 
med tidligere statsminister Erna Solberg på 
hennes vakt, og vært ansvarlige for en lønnsdan-
nelse som har favorisert sterke LO-forbund med 
i hovedsak menn som medlemmer. I mine siste 
yrkesaktive år var jeg departementsansatt senior-
rådgiver, og lønnen min var ikke mye høyere enn 
for en lektor. 

Det har altså vært en bevisst nedprioritering av 
lønnen til akademikere i stat og kommune. 

Følgelig er utfordringen at lønnen er for lav 
innenfor det offentlige akademia, og spesielt 
innenfor yrker der det er flest kvinner. Hvor er det 
reelle engasjementet for å bøte på dette? 

Hvorfor godta en frontfagsmodell som favori-
serer menn i oppgjør etter oppgjør, og som likeså 
i oppgjør etter oppgjør ender i streik og gule 
vester? For å sitere Hegnar en gang til: «Vi vil ikke 
utelukke at det vil dukke opp noen sykepleiere 
eller lærere med gule vester som vil streike noen 
dager, men når disse småstreikene eller streike-
krydderet avsluttes, har de ikke fått en øre mer!» 

Norske lærere ligger langt nede på skalaen 
ved en sammenligning av lønn med andre i EU. At 
lønnen er lav som lektor, eller skal vi heller si som 

Lønnen til akademikere i stat og 
kommune er bevisst nedprioritert 

Ei bemannings-
norm som 
fungerer i barne-
hagekvardagen

  Fråsegn 

Utdanningsforbundet Vik meiner det må jobbast 
for å få på plass ei lovregulering som sikrar at 
bemanningsnorma i barnehagane gjeld kvar dag. 
Dette for å sikre at det er nok vaksne på avde-
lingane, sjølv om tilsette har plantid, deltek på 
møte, er sjuke eller er vekke av andre grunnar. Slik 
bemanningsnorma no fungerer, er barnehagane i 
for stor grad underbemanna, noko som går sterkt 
ut over kvaliteten både på barnehagetilbodet og 
arbeidsmiljøet til dei tilsette. 

Slik lovreguleringa er i dag, viser bemannings-
norma til tal på årsverk som må tilsetjast når det 
er klart kor mange barn som skal gå i barnehagen. 
Dette fører til at norma fungerer meir som ei 
papirnorm enn ei sikring av nok personale for det 
einskilde barn til ei kvar tid. Dagens lovregulering 
sikrar ikkje bruk av vikar ved fråvær av personale. 
Regjeringa har i Hurdalsplattformen som mål 
å betre bemanningsnorma ved, mellom anna, å 
stille krav til vikarbruk. Utdanningsforbundet 
Vik meiner vi må få på plass ei lovregulering der 
bemanningsnorma må gjelde kvar dag, i tillegg 
til å gjelde årsverk knytt til tal på barn som skal 
gå i barnehagen. Dette vil føre til krav om vikar-
bruk ved fråvær av personale. Nok personale på 
avdelingane er avgjerande både for kvaliteten på 
barnehagetilbodet, for at det alltid skal vere trygt 
for alle barn å vere i barnehagen og for å sikre 
tilsette eit trygt og godt arbeidsmiljø. Barneha-
gen skal ikkje berre vere ein trygg stad å vere, 
men skal òg vere ein lærings- og utviklingsarena 
for borna, der Rammeplanen set rammene for til-
bodet. Barnehagen skal og vere ein trygg og hel-
sefremmande arbeidsplass for dei tilsette. Nok 
bemanning er avgjerande for å unngå stress og ein 
arbeidskvardag som vert for krevjande å stå i. Det 
må vere eit mål å sikre ei fullfinansiert vikarord-
ning ved fråvær og at bemanningsnorma vert opp-
fylt dagleg. Utdanningsforbundet Vik meiner at ei 
slik lovregulering vil vere eit steg på vegen for å 
styrke bemanninga i alle barnehagar.

Utdanningsforbundet Vik
 

Slik bemanningsnorma no fungerer, er barnehagane i 
for stor grad underbemanna, skriv Utdanningsforbundet 
Vik. 
ILL.FOTO ERIK M. SUNDT

Retningslinjer for Retningslinjer for 
leserbrev og fagartiklerleserbrev og fagartikler

Vi er glade for at du vil bidra med Vi er glade for at du vil bidra med 
debattinnlegg, innspill og kronikker. debattinnlegg, innspill og kronikker. 
Se vår forfatterveiledning her: Se vår forfatterveiledning her: 
utdanningsnytt.no/247121utdanningsnytt.no/247121
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V

Rett  
på sak

Vi må skifte fokus  
om mobbing

  Mobbing

Tiltakene vi har mot mobbing i 
dag, fungerer ikke.  

De siste årene har andelen elever som blir 
mobbet i norsk skole stått støtt på syv pro-
sent. Det er et klart tegn på at tiltakene vi har 
i dag, ikke fungerer. Skolen setter ikke inn 
tiltak tidlig nok og fokuserer for mye på de 
enkelte elevene som er involverte i en mob-
besak. Hvis vi skal ha mindre mobbing i sko-
len, må fokuset vårt skifte, og nye tiltak som 
treffer hele klassen, må settes inn. Da må vi 
vite hvorfor mobbing oppstår, hvordan vi 
forebygger og hva som trengs av samfunnet.

Mobbing er et symptom på utrygge felles-
skap, ikke isolerte enkelttilfeller. Skoleklas-
sen er elevers viktigste fellesskap i skolen, 
og da vil mange naturligvis sikre sin posisjon 
blant vennene sine. Konsekvensen av dette 
er at andre medelever blir dyttet ned for å 
kunne presse seg selv opp. Det er dette feno-
menet elever opplever som mobbing. Når vi 
håndterer mobbing, hjelper det ikke  bare 
å skvære opp mellom involverte enkeltele-
ver, vi må også sikre at klassen slipper dem 
inn igjen og tar vare på dem. Dette sier også 
forskningen Unesco gjorde på mobbing og 
skolemiljø i 2020.1)

Derfor må vi sikre at klassene våre byg-
ger gode vennskap, og når noe går skeis, er 
veien inn i fellesskapet igjen kort. Når vi har 
forebyggende tiltak som jobber med å knytte 
skoleklassene våre tettere sammen, og som 

flater ut maktbalanser i klasserommet, blir 
det mindre mobbing. Derfor kan tiltak som 
skoleturer, aktivitetsdager og fellesprosjek-
ter være veldig gode tiltak mot mobbing. 
Disse er det for lite av i dag, og lærerne våre 
trenger mer tid og kompetanse til å sette inn 
disse tiltakene. 

Tiden og kompetansen lærerne våre tren-
ger, er det politikerne som kan gi. I dag står 
lærerne våre helt alene i å utarbeide og 
sette inn tiltak. Slik tiltak må egentlig lages 
sammen med elever og ha en langvarighet 
ved dem som man ikke kan få til alene. Da 
trenger vi system som legger til rette for 
dette, og som inkluderer hele skolesyste-
met fra den enkelte elev og lærer helt opp 
til kontorene i Kunnskapsdepartementet. 
Bare da kan vi sørge for at tiltak treffer rett 
og at alle elever får skolemiljøet de fortjener. 

Har vi en ambisjon om at mindre enn syv 
prosent av elever skal bli mobbet, må vi se 
med nytt blikk på arbeidet vi gjør. Tiltak som 
forebygger ved å skape gode og inklude-
rende fellesskap for elevene våre, er veien å 
gå. Da trenger vi handlekraft fra politikerne 
våre som sitter med makten. Det er bare de 
som kan starte dette arbeidet, det er bare de 
som kan sikre at vi får verdens beste skole. 

1)Unesco (2020): International Conference on 
School Bullying: Recommendations by the Sci-
entific Committee on Preventing and Addressing 
School Bullying and Cyberbullying. 

   Aslak Berntsen Husby 
  påtroppende leder i Elevorganisasjonen 

                   FOTO  ELEVORGANISASJONEN
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Lønnen til akademikere i stat og 
kommune er bevisst nedprioritert 
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Lønnen er for lav i det offentlige akademia, og særlig 
i yrker med flest kvinner. Hvor er det reelle engasje-
mentet for å bøte på dette? spør Erik Sandvik. 
ILL.FOTO KARI OLIV VEDVIK 

akademiker i det offentlige (gjelder ikke ledere i 
det offentlige) er soleklart når en sammenlikner 
arbeidstakere med sammenlignbar utdanning 
gjennom for eksempel de siste tretti-førti år. Aka-
demikere i det private har kroner 200–300 000 
mer i lønn enn en akademiker i det offentlige. 

Lærere, lektorer og sykepleiere ønsker seg 
altså et lønnsløft. Men bildet er altså ikke helt 
entydig lavt hva gjelder lektorlønnen i skolen. 
Sammenlikner en nemlig begynnerlønnen for en 
lektor på ca. 530 000 med enkelte andre offentlig 
ansatte akademikere, for eksempel en statsme-
teorolog eller en universitetslektor ved Oslo Met 
– storbyuniversitetet, ser en at disse stillingene 
ligger 60–70 000 under begynnerlønnen for lek-
tor. En lektor med tilleggsutdanning får 550 000 
i begynnerlønn, mens en høgskolelektor ved For-
svarets høgskole får 496 000, kilde Finn.no.

Uansett: Jeg er dessverre helt sikker på at 
Trygve Hegnar får rett igjen. 

Erik Sandvik  | pensjonert lektor og 
seniorrådgiver 
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Lærerspesialistene i praktiske og  
estetiske fag har styrket fagene

ILLUSTRASJON  Tone Lileng | post@tonelileng.no

Regjeringen vil sette i gang et utredningsarbeid i 
dialog med partene for en ny ordning med karrie-
reveier i skolen. Ordningen vil blant annet bygge på 
erfaringer med pilotordningen med lærerspesialist 
(Udir, 2022 ). Vi i Utdanningsetaten i Oslo kom-
mune har erfart at ordningen med lærerspesialis-
ter, spesielt i praktiske og estetiske fag, har vært 
svært gode. Nedlegging av lærerspesialistordningen 
får konsekvenser for arbeidet med å styrke fagmil-
jøene og de praktiske og estetiske fagene i skolene.

I skrivende stund er jeg sammen med ni lærer-
spesialister i kunst og håndverk på Sámi allas-
kuvla, Samisk høgskole i Kautokeino, der vi lærer 
om samisk kunst, håndverk og kulturarv. Vik-
tig kompetanse vi har mindre av i Oslo-skolen. 
Lærerspesialistene jobber her praktisk med duodji, 
tverrfaglig arbeid, reflekterer over Læreplanver-
ket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20), kulturarv og 
ulike problemstillinger. Erfaringene, refleksjonen 
og den praktiske kompetansen tar de med tilbake 
til skolen sin og elevene sine, men også tilbake i 
fagnettverkene i kunst og håndverk i bydelene i 
Oslo. Der skal de dele kompetansen og arbeide 
praktisk med andre lærere, slik at de får bedre 
forutsetninger for å jobbe med samisk kultur og 
håndverk med elevene.

I Utdanningsetaten i Oslo kommune har vi hatt 
en egen ordning og struktur med lærerspesialis-
ter, med en søknadsprosess der skolenes ledelse 
sammen med lærere søker om lærerspesialist-
stillinger i ulike fag. Det har vært kompetanse- og 
erfaringskrav for å få funksjonen som lærerspesia-
list. Siden 2017 har vi hatt lærerspesialister i kunst 
og håndverk som sammen med andre lærerspesi-
alister blant annet i norsk, matematikk, og engelsk 
har fått felles faglig og pedagogisk oppdatering 
og kompetanseutvikling. Lærerspesialistene har 
også fått tilbud om fagspesifikke samlinger der 
fagdidaktikk og profesjonen innenfor fagfeltene 
er fokusområder. 

Våren 2022 har vi lærerspesialister i kunst og 
håndverk, musikk og kroppsøving innenfor de 
praktiske og estetiske fagene. I kunst og håndverk 
er det nå elleve lærerspesialister. Disse har svært 
høy didaktisk og pedagogisk kompetanse. De har 
jobbet systematisk med å være faglig pådrivere 
på sin egen skole, blant annet med veiledning av 
lærere og med å øke kompetansen innenfor fag-
feltet på skolen sin. På noen skoler har lærerspe-
sialisten i kunst og håndverk samarbeidet med 
lærerspesialister i andre fag på skolen om tverrfag-
lighet og sammenhengen i nye læreplaner. Visua-
lisering i alle fag, gode praktiske prosesser og bruk 
av for eksempel tegning og animasjon i fagene er 
eksempler på dette arbeidet. Lærerspesialistene 
har også jobbet med progresjon i opplæringen, slik 
at kvaliteten innenfor faget skal bli god, helt fra 
elevene går i 1. klasse, og til de går ut av 7. eller 
10.trinn.

I tillegg til rollen som faglig pådriver på sin egen 
skole har lærerspesialistene vært ressurspersoner 
for å styrke fagmiljøene og øke kompetansen på 
tvers av skolene. Flere av dem er nettverksledere 
for fagnettverk i kunst og håndverk i de ulike 
bydelene i Oslo. I nettverkene bidrar de med sin 
kompetanse, de koordinerer og samler lærere fra 
ulike skoler for å dele. De utvikler kompetanse 
sammen, erfarer sammen og jobber med ulike pro-
blemstillinger på fagfeltet. Utdanningsetatens erfa-
ringer er at lærerspesialistene og fagnettverkene 
har bidratt til å løfte fagfeltet kunst og håndverk 
i Oslo-skolen og styrke holdningene til faget. Selv 
om det tar lang tid å styrke fagfeltene, er vi godt i 
gang med arbeidet, mye takket være jobben som 
lærerspesialistene gjør. 

I tillegg til nettverksarbeid har lærerspesialis-
tene i kunst og håndverk bidratt til forskning på 
fagfeltet, noen skriver bøker, er ressurspersoner 
for fagorganisasjoner, veileder på høgskoler og 
universitet, samt holder foredrag. Flere av dem 
har vært med på å svare på høringer, blant annet 
høringen til LK20. Flere av forslagene deres ble 
tatt til med. Oppsummert har disse lærerspesia-

    Irene Brodshaug 
fagkonsulent i praktiske 
og estetiske fag i  
Utdanningsetaten i  
Oslo kommune

FOTO PRIVAT

>

«Lærerne har blitt løftet 
fram og synliggjort på en 
måte som på mange skoler 
har vært avgjørende for å 
styrke fagfeltene.»

Lærerspesialistordningen har vært kjærkommen for fagområder som 
trenger kompetanseutvikling og statusheving. Nå skal den avvikles.
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listene utviklet et godt profesjonsfellesskap som 
sentralt jobber aktivt med fagfeltets utfordringer 
og muligheter.

Selv om lærerspesialistordningen legges ned, 
ønsker Utdanningsetaten å fortsette noe av det 
gode arbeidet lærerspesialistene gjør, ved å samle 
dem som en gruppe ressurslærere. Vi ønsker å 
kunne gi dem noen tilbud gjennom profesjons-
samlinger, konferanser og besøk på institusjoner, 
og vi ønsker at de skal fortsette å være en ressurs 
for å styrke fagene i Oslo kommune. Flere vil fort-
sette som nettverksledere i de ulike bydelene.

Utfordringer når ordningen legges ned, er at 
lærerspesialistene mister lønn og frikjøp av tid til 
å være faglige pådrivere på egen skole, veiledere 
og ha tid til kurs og profesjonssamlinger. En lærer 
i kunst og håndverk er ofte alene med sin kom-
petanse på sin egen skole, og den viktige rollen 

som lærerspesialistene har hatt med å bistå mange 
ufaglærte med veiledning, hjelp til materialer og til 
å tenke praktiske prosesser og tverrfaglighet, har 
vært av stor betydning. Dette er også satsingsom-
råde i LK20, og i strategien skaperglede, engasje-
ment og utforskertrang.

Vi vet at mange skoler har lærere med mindre 
kompetanse i praktiske og estetiske fag. For å få 
god kvalitet i undervisningen er det viktig med 
kompetanse i alle skolens fag, også de praktiske 
og estetiske fagene.

Med noe ekstra lønn og frikjøp har lærerspesia-
listene i kunst og håndverk kunne brukt mer tid på 
å styrke kvaliteten på fagfeltet på egen skole, også 
ved å bidra med sin kompetanse på andre skoler. 
Lærerspesialistene uttrykker nå at motivasjonen 
for å fortsette arbeidet uten kompensasjon, svek-
kes, og at de gjerne skulle sett at ordningen hadde 
fortsatt.

Man kan mene mye om lærerspesialistordnin-
gen slik den har vært, men når det gjelder å ha 
lærerspesialister i praktiske og estetiske fag, med 
fagområder som sårt trenger kompetanseutvikling 
og statusendring, har denne ordningen vært kjær-
kommen for å systematisere og gi tid og rom for å 
løfte fagfeltet i Oslo kommune. Tittelen lærerspe-
sialist i disse fagene har også tilsynelatende vært 
uproblematisk, da det ikke er mange faglærere 
innenfor de praktiske og estetiske fagene på hver 
skole. Lærerne har blitt løftet fram og synliggjort 
på en måte som på mange skoler har vært avgjø-
rende for å styrke fagfeltene. Vi ser med forvent-
ning fram mot en ny nasjonal ordning som fortsatt 
kan bidra til å styrke profesjonsutviklingen i sko-
len. I Oslo ønsker vi å fortsette å videreutvikle 
fagfeltene for elevenes og lærernes motivasjon og 
læring. 

UDF Medlem-appen

Nyhet! Les e-bladene i appen og 
hold deg oppdatert mens du er på farten

Nå kan du enkelt og raskt finne de siste elektroniske
utgavene av både medlemsbladet Utdanning og 

tidsskriftene på UDF Medlem-appen.

I appen får du i tillegg tilgang til ditt medlemskort,
reisekort og alle dine medlemsfordeler. 

 
Tjenestene åpnes direkte i mobilens nettleser.

Du kan enkelt logge på appen med  
medlemsnummer, BankID eller BankID mobil.

Last ned UDF Medlem-appen
UDF Medlem-appen er tilgjengelig for Android og Apple-enheter, og kan lastes ned herfra:
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Den som ble ansatt, oppfylte ikke kvalifikasjonskravene i utlys-
ningsteksten for stillingen.

Kommunen hadde lyst ut en stilling som avdelingsleder for en 
enhet som leverte helsetjenester til befolkningen i kommunen. I 
utlysningsteksten fremkom det at aktuelle søkere må ha helse- 
og sosialfaglig utdanning på minimum bachelor-nivå. Erfaring 
fra helseledelse kombinert med annen relevant utdanning på 
bachelor-nivå ville også bli vurdert. 

Vedkommende som ble ansatt, hadde ikke helse- og sosialfag-
lig utdannelse, men var utdannet cand.mag. med fag innen språk, 
historie og informatikk. Hun var også i ferd med å avslutte et mas-
tergradstudium i kommunal ledelse. Videre hadde hun ledererfa-
ring fra Nav. Kommunen mente hun med dette oppfylte kravet om 
erfaring fra helseledelse kombinert med annen relevant utdan-
ning på bachelornivå. Ettersom Nav i hovedsak ikke yter helsetje-
nester og heller ikke hører til helsesektoren, antok ombudet at de 
fleste lederstillinger i Nav ikke vil innebære tilstrekkelig helse-
faglig ansvar til at det var nærliggende å tale om  helseledelse. 

Ombudet mente i tillegg at kommunen hadde tolket kravet om 
annen relevant utdannelse svært vidt. Cand.mag.-graden, som i 
hovedsak omfattet fag innen språk og historie, kunne ikke anses 
for å ha relevans av nevneverdig betydning for stillingen og opp-
fylte således ikke kravet til annen relevant utdannelse.  

Ansettelser i det offentlige skal skje i samsvar med kvalifika-
sjonsprinsippet. Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes. I 
vurderingen av hvem som er best kvalifisert skal det legges vekt 
på utdanning, erfaring og personlig egnethet, sammenholdt med 
kvalifikasjonskravene angitt i utlysningsteksten. For ansettelser 
i staten er kvalifikasjonsprinsippet lovfestet i statsansatteloven. 

Det samme prinsippet gjelder som ulovfestet rett for ansettelser 
i kommunal sektor, med det samme rettslige innholdet som for 
statlig sektor.

Arbeidsgiver skal avgjøre hvem av søkerne som etter en samlet 
vurdering anses best kvalifisert for stillingen. Søkerne må opp-
fylle det som i utlysningen er satt som absolutte krav for å være 
kvalifisert. Teksten i utlysningen angir den ytre rammen for hvem 
som er å anse som formelt kvalifisert, sammen med eventuelle 
lov- og avtalefestede krav. 

Der de formelle kvalifikasjonskravene er oppfylt, vil i tillegg 
arbeidserfaring og personlig egnethet være sentrale momenter i 
den samlede vurderingen av hvem som er best kvalifisert.

Utlysningsteksten skal gi søkere informasjon om hvilke krav 
som må oppfylles for å være kvalifisert til den aktuelle stillingen. 
Ved tolkningen av utlysningsteksten tas det utgangspunkt i den 
alminnelige språklige forståelsen. Hva det er rimelig å legge til 
grunn at arbeidsgiver og allmennheten legger i kravene, vil være 
sentrale momenter ved tolkningen. Hvordan arbeidsgiver faktisk 
har ment at kravene skal forstås, er derfor ikke avgjørende ved 
tolkningen dersom dette ikke kommer til uttrykk i utlysningen.

Ombudet presiserte at kommunen i sine fremtidige vurderinger 
av hvilke kvalifikasjonskrav som skal stilles i en utlysning, må 
være bevisst på hvordan teksten kan bli forstått av potensielle 
søkere. Dette er vesentlig ved vurderingen av om kvalifikasjons-
kravene er oppfylt. Dersom kommunen mener at kvalifikasjons-
kravene i utlysningsteksten hindrer ansettelse av ønskede søkere, 
kan stillingen trekkes tilbake og lyses ut på nytt med oppdaterte 
kvalifikasjonskrav. 

Utlysningstekstens betydning 
for hvem som kan ansettes 

Lov  
og  

rett

Bente Schei Ystehede  |  advokat i Utdanningsforbundet

«Ombudet 
presiserte at 
kommunen […] 
må være  
bevisst på 
hvordan  
teksten kan 
bli forstått av 
potensielle 
søkere.»

FOTO  BJØRN INGE KARLSEN

Sivilombudet kom i en nylig avgitt uttalelse til at en ansettelse av en 
avdelingsleder var i strid med kvalifikasjonsprinsippet.
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Hvordan sikrer vi at lærere har den rette kompetansen? Dette 
temaet er aktualisert av minst to hendelser denne våren: Den 
åpne uenigheten mellom Utdanningsforbundet og KS om hvem 
som kan ansettes som lærer i skolen, og arbeidet med nye 
rammeplaner for lærerutdanningene. Vi må ta opp kampen for 
lærerkompetansen.

Lærerutdanningen er den faginstansen som «sertifiserer» 
lærere. Derfor er det viktig at alle lærere engasjerer seg i inn-
hold og organisering av lærerutdanningene. Det finnes i dag en 
nasjonal strategi for hvordan lærerutdanningen skal utvikles, 
og denne kalles Lærerutdanning 2025. Utdanningsforbundet 
har bidratt til denne strategien, og er særlig opptatt av å sikre 
bedre samarbeid mellom praksis og lærestedene. 

Departementet skriver i sin innledning til strategien: «Det 
finnes knapt noe som over tid har sterkere innflytelse på 
kvaliteten i barnehagene og skolene enn lærerutdanningene. 
Lærerutdanningene bidrar ikke bare med fagkunnskaper og 
pedagogiske metoder til hver enkelt lærer; de former de norske 
lærerprofesjonenes grunnleggende syn på læring og danning, 
og dermed kvaliteten på all aktivitet i landets barnehager og 
skoler.»

Uenigheten mellom Utdanningsforbundet og KS handler om ver-
dien av lærerutdanningen. Utdanningsforbundet mener at man 
skal ha en godkjent lærerutdanning for å kunne ansettes som 
lærer i norsk skole. KS mener at det bør være opp til arbeidsgi-
ver å vurdere om annen kompetanse kan være likeverdig med 
den kompetansen lærerutdanningene gir.

Lærerutdanningen er satt sammen av undervisningsfag, peda-
gogikk og praksis, og studentene vurderes hele tiden om de er 
skikket for lærerjobben. Denne skikkethetsvurderingen er helt 
unik for lærerutdanningene. Det er svært alvorlig at lærernes 
arbeidsgiver ønsker å åpne for snarveier eller omveier rundt 
lærerutdanningen. Lærerkompetansen er mangesidig, den 
rommer kunnskap i undervisningsfag, og om didaktisk, etisk og 
pedagogisk kompetanse. Og disse ulike kunnskapsformene spil-
ler sammen i lærergjerningen. 

En lærer skal ikke bare undervise, men også være barn og unges 
advokat i vurdering og utvikling av skolen, og i påvirkning av 
utdanningspolitikken. Lærere må inngå i profesjonelle felles-
skap for å kunne ivareta disse oppgavene. Det er dette som 
i rapporten om lærerrolla kalles «utvikling innenfra», som en 
motsetning til «utvikling ovenfra». 

Denne våren startet et arbeid med revidering av rammeplanene 
som ligger til grunn for lærerutdanningene. Det blir en lang pro-
sess. Målet er at planene skal bli enklere, men fortsatt gjelde 
for hele landet. Jeg ser for meg at vi kan skape stort engasje-
ment rundt revideringen, slik vi tidligere har skapt aktivitet 
rundt Fagfornyelsen og Rammeplan for barnehagen. 

I bunn og grunn handler rammeplanene for lærerutdanningene 
om hva vi mener at en lærer må kunne. Vi kan ikke overlate 
dette spørsmålet til politikere og byråkrater. Vi kan heller ikke 
overlate utviklingen av lærerutdanningene til dem som jobber 
der, dette er en jobb vi må gjøre sammen. 

Det handler om hvem vi vil ha som kollegaer. 

«Vi må ta opp 
kampen for 
lærerkompe-
tansen.»

Hvem vil du ha som kollega?

Fra forbundet

  Utdanningsforbundet
Steffen Handal  |  leder

FOTO  STIG WESTON
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Hvem vil du ha som kollega?

Disse sidene er utarbeidet av seksjon for kommunikasjon i Utdanningsforbundet.

Av:  Stig Brusegard, Vigdis Alver, Anette Pedersen og Marianne Aagedal

– Selv etter pandemien tenker 
mange på fjernundervisning 
eller opplæring via en skjerm 
når de hører om digitalisering i 
skolen. 

Det sier Tormod Korpås, leder av Utdannings-
forbundets lederråd. Han mener teknologiens 
påvirkning av utdanningssektoren fortsatt bare er 
i startgropa.

– Mange av oss er litt lei av festtaler om tekno-
logi og digitalisering i utdanning. Det er viktig at 
alle som er interessert i utdanning, og som jobber 
med skoler og barnehager, utvikler forståelse av 
teknologi og kompleksiteten knyttet til bruk - 
altså digital kompetanse, mener Korpås.

I vår ga han Utdanningsforbundets innspill til 
regjeringens «Strategi for digital kompetanse og 
infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregå-
ende opplæring». Den utvikles i samarbeid med 
Kunnskapsdepartementet og KS og skal etter pla-
nen være klar i desember og vare til 2030.

Korpås er glad for grunnpilarene i arbeidet, og 
er også spørrende til om varighet fram til 2030 er 
for lenge:

– En digital strategi må ta inn over seg at 
digitalisering endrer både institusjonene og vår 
tankemåte, og her ligger et potensiale for raske 
endringer.

Mer enn skjerm
Korpås legger vekt på bredden i digitalisering 
og teknologi, at det handler om mye mer enn økt 
skjermbruk. 

– Digital teknologi gir mer kontroll over proses-
ser, og kan gi dramatiske forbedringer og endrin-
ger i hvordan vi gjør ting, i samfunn og industri. Det 
gjelder også for skoler og barnehager.

Når det gjelder pandemien i skolesammenheng 
påpeker Utdanningsforbundet spesielt at hjem-
meskolen har begrensninger.

– Læring handler også om sosiale relasjoner og 
samhandling. Skolens rolle som sosial arena blir 
stadig viktigere når samfunn og omgangsformer 
ellers i økende grad flyttes til digitale plattformer, 
påpeker Korpås.

Han sier at det er hensiktsmessig å skille 
mellom logistisk og pedagogisk bruk av digital 
teknologi: 

– Grunnleggende bruk av Teams og Zoom er 
logistisk bruk som er viktig, men nå bør oppmerk-
somheten rettes mot de pedagogiske muligheter 
som bare kan realiseres gjennom digital teknologi. 
Ikke for å erstatte fungerende metoder og proses-
ser, men heller for å nyttiggjøre oss nye, ukjente 
muligheter.

– For at det skal bli virkelighet må lærere og 
lærerkollegiet gjøre de pedagogiske vurderingene 
av læremidlene. Vurderinger av de personvern- og 
datasikkerhetsmessige sidene bør i hovedsak 
gjøres på sentralt eller nasjonalt nivå. Erfaringene 
fra piloteringen av en nasjonal tjenestekatalog for 
digitale læremidler blir viktige i sammenhengen.

Korpås sier at inntrykket fortsatt er at en del 
skoler trenger oppdatering av grunnleggende 
fysisk infrastruktur som mobilnett, bredbånd og 

– Digitalisering i startgropa

teknisk utstyr, og at det bør prioriteres å kart-
legge og utbedre manglene.

Prioriteringer
Utdanningsforbundet vil at det prioriteres blant 
annet i disse områdene i den nye strategien:

• Arbeid med personvern og datasikkerhet i skole 
og barnehage bør ha høy prioritet. Samtykke-
erklæringer er ikke egnet for å sikre personvern.

• Videre satsing på digitale læremidler, og samti-
dig beholde muligheten til å velge analoge/trykte 
læremidler der det gir best pedagogisk mening. 

• Kompetanseutvikling for lærere/ledere i bar-
nehage, skole og høyere utdanning blir fortsatt 
viktig, både i lærerutdanningen og gjennom etter- 
og videreutdanning. Må baseres på en bred forstå-
else av digital kompetanse.

DIGITALISERING: Utdanningsforbundet mener også at det er strategisk viktig å få mer kunnskap om skjermbruk hos 
de yngste barna, og om langsiktige konsekvenser. 
ILLUSTRASJONSFOTO MOSTPHOTOS
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 Fra forbundet    

Slik tester du inneklimaet på  arbeidsplassen 
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– Dokumentasjon er gull for å ha en god sak, understreker 
hovedverneombud Stig Arne Gundersen i Vågan kommune. 

Disse sidene er utarbeidet av seksjon for kommunikasjon i Utdanningsforbundet.

Gundersen har fem viktige råd og tips for å ha 
best mulig kontroll på inneklimaet:
•  Samle innkomne avvik som omhandler 
inneklima.
•  Se på sykefravær og klager fra ansatte som 
eksempelvis hodepine og tretthet.
• Sjekk temperatur i rom, les gjerne av tre til fire 
ganger per dag gjennom en bestemt periode.
• Samarbeid med driftsenhet som har vaktmes-
tere og vedlikeholdsansvar.
• Meld inn behov for undersøkelse og bistand fra 
bedriftshelsetjeneste eller andre. 

– Hvis man samler dokumentasjon slik som 
nevnt, kan man melde inn saken til arbeidsmiljø-
utvalget. Deretter kan avdelingen ha dialog med 
hovedverneombud som følger opp vedtak som 
gjøres i AMU, opplyser Gundersen, som har lang 
erfaring både som verneombud og hovedvern-
ombud.  Som hovedverneombud følger han opp 
og bistår mellom 30 og 35 lokale verneombud 
ute i avdelingene i kommunen. Det er rundt 800 
årsverk og mellom 1100 og 1200 ansatte totalt 
i Vågan.

Verneombud + tillitsvalgt 
Et annet viktig poeng er å involvere tillitsvalgt 
hvis inneklimaet på arbeidsplassen din er for 
dårlig. Gundersen har tett samarbeid med ver-
neombudet, som kan kreve tiltak eller stenge 

arbeidsstedet hvis forholdene ikke bedres. 
– Jeg har et godt samarbeid med hovedtillits-

valgt, og vi passer på at vi blir tatt med i møter og 
prosesser sammen med kommuneledelsen. 

– Vi har i kommunens arbeidsmiljøutvalg ved-
tatt at alle enheter og avdelinger skal ha helse-, 
miljø- og sikkerhetsgrupper som består av verne-
ombud, tillitsvalgte og ledelse. Dette er gull for 
samarbeid, medvirkning og oppfølging av HMS-
arbeidet, mener hovedvernombudet. 

Noen ganger må man iverksette varsel om 
stenging. Det kommer gjerne etter lang tid med 
klager fra ansatte og manglende oppfølging fra 
kommunen. Da blir til slutt varsel om stenging 
maktmiddelet som er igjen. 

– Før et slikt varsel kommer avviksmeldinger, 
vernerunder med påfølgende rapporter og vars-
linger. Det skrives brev til enhetsledere, kommu-
nalsjefer og kommunedirektør. Det sparres også 
med Arbeidstilsynet før, under og etter man har 
sendt et slik varsel til kommunen, sier han. 

Dårlig innemiljø i barnehage og skole  
Undersøkelser Statens arbeids- miljøinstitutt 
(STAMI) har gjort viser at mange som jobber i 
barnehager og skoler melder om dårlig inneklima 
i én fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Høyest 
andel finnes blant sykepleiere, i gruppen andre 
helserelaterte yrker og grunnskolelærere. (Se 
mer i faktaboks)

Har du en student i familien? 
Etter sommeren er det studiestart, og mange studenter flytter ut for å 
bo i nærheten av sine studiesteder. Har du innboforsikring hos oss, gjel-
der denne også hybel på studiested i Norden, så lenge de er studenter. 

Ordningen gjelder uavhengig av om folkeregistrert adresse endres. Hvis 
studentene kjøper egen leilighet, er de ikke lenger del av foreldrenes 
faste husstand, og må kjøpe egen innboforsikring. 

Les mer om innboforsikringen på udf.no 

  Inneklima

• 27 prosent av de sys-
selsatte oppga i 2019 at 
de i sitt daglige arbeid er 
utsatt for dårlig inneklima.  

• Andelen som oppga dår-
lig inneklima er redusert 
de siste 20 årene, fra 40 
prosent til 27 prosent.  

• Andelen som oppga 
dårlig inneklima varierer 
betydelig etter yrke, fra 
om lag 10 prosent til 55 
prosent.  

• Høyest andel finnes 
blant sykepleiere, i 
gruppen andre hel-
serelaterte yrker og 
grunnskolelærere. 

 (Kilde: Stami.no) 

OGSÅ STU-
DENTEN: Vår 

innboforsikring 
dekker studenter 

på studiested.  
FOTO ANNA-JULIA GRANBERG  
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Kurs

Lærer + forskning = sant
13. juni er det gratis kveldsseminar fra Bysce-
nen i Trondheim – seminaret blir også streamet. 
Hvordan kan lærerutdanningsforskning bidra 
til å styrke praksis? Hva er den praksisnære 
utdanningsforskningens rolle som del av lærer-
profesjonens kunnskapsbase? I forbindelse med 
markeringen av at 12 år med Nasjonal forsker-
skole for lærerutdanning (NAFOL) er over, har vi 
invitert statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel 
og en rekke forskere til seminar: Knut Steinar 
Engelsen, professor NTNU, Cecilie Haugen, pro-
fessor NTNU, Hege Fimreite, førsteamanuensis 
Høgskulen på Vestlandet, Tone Brendløkken, 
universitetslektor NTNU og Ragnhild Liland, før-
stelektor NTNU. Steffen Handal, Geir Røsvoll og 
Milena Adam kommer også.

Peer Gynt i klasserommet
8.-9. august inviterer vi til et todagers kurs i sam-
arbeid med Peer Gynt as. Målet er å bli bedre kjent 
med Ibsens klassiker Peer Gynt, og slik gi konkrete 
måter å engasjere elevene i viktige temaer.  Vi 
ser forestillingen på Gålå sammen, vandrer «Ver-
divegen», og du kan velge mellom to spennende 
workshops, «Peer Gynt og dataspill i klasserom-
met» eller «Peer Gynt – dramatisering i klasserom-
met». Kursdelen foregår på Peer Gynt Hotell og 
Spiseri på Vinstra. 
Kursholdere: Kristoffer Kjelling, lektor ved Sand-
vika videregående skole og Anne Bryhn, koreograf 
og førstelektor ved OsloMet. Begrenset antall 
plasser. 

Les mer på udf.no/kurs

Hovedverneombudet mener det er mye man 
kan gjøre for å forebygge dårlig inneklima og 
hindre at for eksempel varsel om stenging til 
slutt må gjøres.  

– Ansatte må få innarbeidet gode rutiner for 
å melde avvik slik at lokal HMS-gruppe med 
verneombud, tillitsvalgt og ledelse kan drøfte 
utfordringer sammen.  

– På bakgrunn av dette kan det også mel-
des inn behov for nærmere undersøkelser 
som igjen gir videre dokumentasjon til å lage 
sak til kommunens arbeidsmiljøutvalg, sier 
Gundersen.  

Dokumentasjon er viktig for å kunne ha en 
god sak. Derfor må ansatte ha en kultur for å 
melde inn avvik og forbedringsmeldinger.  

– Arbeidstilsynet har god veiledning på sine 
nettsider. Man kan også ringe svartelefonen 

deres for å rådføre seg anonymt. Der kan man 
også få veiledning om hvilke krav som gjelder til 
inneklima.  

– Ellers er bedriftshelsetjenesten en god sam-
arbeidspartner som også kan foreta målinger og 
dokumentasjon, minner Gundersen om.  

Du finner mer informasjon på arbeidstilsynet.no. 

BLI MED: Kveldsseminaret Lærer + forskning = sant er 
gratis. 
ILLUSTRASJON UTDANNINGSFORBUNDET

FOR DÅRLIG: Undersøkelser fra Statens 
arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at mange som job-
ber i barnehager og skoler melder om dårlig inneklima. 
FOTO MOSTPHOTOS  
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Disse sidene er utarbeidet av seksjon for medlemstilbud i Utdanningsforbundet.

Reiseforsikring

Innboforsikring

Grunnforsikring

Uføreforsikring

Livsforsikring

Barneforsikring

70+ forsikring

Person 3i1 forsikring

Studentforsikring

Husforsikring

Bilforsikring 

Kritisk sykdomsforsikring

Les mer og bestill på udf.no

Som medlem i Utdanningsforbundet har du tilgang til unike medlemsfordeler. Flere av dem  
gjelder også for din familie. Ved å bruke fordelene kan du og de du er glad i sammen få en  
tryggere hverdag og en bedre familieøkonomi. 

Rabatt hos Tryg
I tillegg til Utdanningsforbundets spesialtilpassede forsikringer, får du rabatt på private forsikringer hos 
Tryg. Ordningen gir deg 35 % rabatt på alt fra hytte- til dyreforsikring. Rabatten er den samme, uavhengig 
av hvor mange forsikringer du har.

Tryg pluss
Hvis du har privat forsikring i Tryg, får du tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss. Det gir fordeler som  
psykologhjelp ved personlig krise, råd fra fagpersoner om bolig, og hjelp ved ID-tyveri eller  
misbruk i sosiale medier.

Dine medlemsfordeler 

Forsikringer til medlemspris
Våre forsikringer er tilpasset ditt yrke og livsfasene du går gjennom.

Andre medlemsfordeler
• Boliglån hos Nordea Direct
• Billån hos Nordea
• BikeMember sykkelregister
• Overnatting på Hurdalsjøen Hotell

Tilbud gjennom Unio
Som medlem i Utdanningsforbundet får du også 
medlemstilbudene hos Unio. Du får rabatt på alt fra 
leiebil til hytteleie og turutstyr.
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Studenten er dekket av din
innboforsikring

Når barnet ditt flytter midlertidig for å studere, er det dekket av din 
innboforsikring. Sjekk innboforsikringen, så slipper du å betale mer enn 
nødvendig ;-)

Mer om innboforsikring 
på udf.no.
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 Jeg lærer best  
 når jeg får være kreativ 

 Jeg lærer best  
 når jeg skriver på ark 

 Jeg lærer best når vi  
 diskuterer i klassen 

Det er mange måter å lære på. 
Sammen skaper vi gode  

læringsopplevelser.

Noen lærer best når de får lov til å diskutere og  samarbeide, 
andre liker å jobbe selvstendig. Noen ganger er det fint 

med en bok, mens andre ting fungerer best på skjerm. Med 
læremidler fra Gyldendal er det lett å legge til rette  

for varierte arbeidsformer i skolen.
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