
PUSTEPROBLEMET
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Har sagt opp 
lærerjobben 
– Et merkbart lønnstillegg 
kunne fått meg til å bli, sier  
Geir Myran etter 30 år i skolen. 
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«Slott over slott» 
Eksamen er blitt eit massivt 
fjell som ingen kan, vil eller  
tør å flytte på, skriv kronikk- 
forfattar  Roar Ulvestad. 

Lærelufta
Pandemien viste for alvor at 
smitte sprer seg lettere i dårlig 
luft, men skolene mangler  
milliarder til vedlikehold.  
Kan en inneklimarevolusjon  
føre til mindre sykdom  
blant lærere og elever?
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Gurgel  
i gamle dager
Annerledesdagene fire 
ganger i året er ikke av de  
gode skoleminnene, skriver 
Dag Gulbrandsen i petiten. 
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På tide å rense luften
Vi skal snart pusse opp redaksjonen vår. Vi holder til i 
en loft etasje med bare takvinduer. Mørkegrått gulvtep-
pe og ditto hyller letter ikke akkurat inntrykket. Men er 
det plagsomt? Nei. Vi ønsker oss bare et mer moderne 
og lysere rom. 

Etter å ha fulgt arbeidet med dette bladets hovedsak, 
har jeg innsett at det er et luksusproblem. Vi har gode, 
romslige arbeidsplasser og ikke minst, god ventilasjon. 
Det siste tar nok mange for gitt. De hadde ikke tolerert 
noe mindre enn å kunne puste inn frisk luft å jobben. 
Slik er det imidlertid ikke for mange elever og ansatte i 
skolen. I en undersøkelse fra Stami oppgir hver tredje 
lærer at de er plaget med dårlig inneklima. Nå mener 
forskere over hele verden at den dårlige lufta også øker 
risikoen for at de blir smittet av infeksjoner. 

Temaet ble aktuelt under pandemien. Mens vi spritet 
hender, holdt avstand og hostet i albuen, kom det histo-
rier fra inn- og utland om at viruset spredte seg raskt i 
noen rom. Ved Lunde skole utenfor Fredrikstad opplev-
de de nettopp det. Etter en øving til en konsert i et gam-
melt brakkebygg, ble 28 av 29 elever smittet av covid-19. 

Likevel tok det lang tid før noen begynte å diskutere 
god inneluft om pandemiberedskap. I Norge har dis-
kusjonen nærmest vært fraværende. Jeg mistenker at 
prislappen, nok en gang dessverre, er unnskyldningen. 
Ifølge Rådgivende Ingeniørers Forening har norske 
skoler et vedlikeholdsetterslep på fle e titalls milliarder 
kroner. Det er mange penger, men når vi vet at en vanlig 
influensasesong kan koste samfunnet opp mot 5 milliar-
der, er det verdt å vurdere investeringen. 

I pandemien etablerte regjeringen låne- og garantiord-
ninger for næringslivet på minst 100 milliarder kroner. 
Det var liten, om noen, kontroll over pengebruken. Da 
fremstår det som direkte uforståelig at ikke de samme 
politikerne vil åpne lommeboka for investeringer i god 
inneluft or tusenvis av barn og unge og lærere.  

56

Gylne øyeblikk
Pernille Adolfsen forteller om 
en glad firetimers-økt under en 
pandemi-pause i fjor høst. 

34

Spørsmål som  
krev at ein går  
i seg sjølv 
Boka «Barnehagelæreren  
og barna» tek opp viktige  
tema for dei tilsette, skriv 
Kirsten Flaten.
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Høyre: – Bra, men ikke nok
– Lærerne trenger en  
arbeidsgiver som tar  
ansvar for dem, sier  
Høyres Mehmet Kaan Inan.

Tekst: Marianne Ruud | mr@utdanningsnytt.no 

Utdanningsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)
foreslår å sette av 15 millioner kroner i neste års 
budsjett til å gi alle ansatte i Oslo-skolen fysisk 
opplæring i å håndtere vold og trusler.  Det er bra, 
synes Mehmet Kaan Inan, Oslo Høyres skolepoli-
tiske talsperson.

– Endelig har SV forstått det vi har sagt i lang 
tid. Men opplæring i å håndtere vold og trusler er 
ikke nok, sier Inan. 

– Lærerne trenger en arbeidsgiver som tar an-
svar for sine ansatte, og som har et system for å 
følge opp ansatte etter en volds- eller trusselepi-
sode. Der har vi fortsatt en lang vei å gå, sier han.

– Ressurser og kompetanse er viktigst
Ubah Aden, skolepolitisk talsperson for Arbeider-
partiet i Oslo, er positiv til forslaget.

– Den aller beste måten å forebygge og av-
dekke vold, mobbing og trusler på i skolen, er 
kompetanse og ressurser. Det ser ut til at begge 
behovene er innfridd i forslaget til neste års bud-
sjett, sier Aden. 

Hun er glad for at skolene nå får penger til å 
kunne tilby alle ansatte i skolen kompetansen og 
verktøyene de trenger. 

– Det er også viktig at både opplæringen og 
verktøyene tilpasses den enkelte skole. Skolene 
er ulike i elevsammensetning og i utfordringer de 
møter, sier Aden.   

– Jeg er opptatt av at ressursene skolene får, 
forvaltes best mulig, og at skolene samarbeider 
med hjemmene. Skolen kan ikke bekjempe vold 
og trusler uten et godt samarbeid med foreldre 
og foresatte, fortsetter Aden.

De 15 millionene inngår som en del av arbeidet 
på feltet. I tillegg kommer en byrådssak, inklusive 
en revidert handlingsplan, senere i høst. 

Rune Lang er kontaktperson for videregående 
opplæring i Utdanningsforbundet Oslo. Han synes 

• Byrådet i Oslo har foreslått å sette 
av 15 millioner kroner til opplæring 
av alle ansatte i Oslo-skolene. 
Opplæringen skal etter planen skje 
jevnlig. 

• Pengene til opplæring av alle ansatte 
i skolene kom etter at Dagsavisen av-
slørte at Arbeidstilsynet truet kom-
munen med dagbøter på 20.000 kro-
ner dersom et forsvarlig system for å 
håndtere vold og trusler ikke kom på 
plass innen 15. mars i år. Fristen ble 
ikke overholdt, men forlenget. 

OPPLÆRING I Å HÅNDTERE  
VOLD OG TRUSLER

Foto: AH
86/Istock

Byrådet i Oslo foreslår å bevilge 15 millioner kroner til opplæring av alle ansatte i skolene i å håndtere trusler. 

ANSATTE I OSLO-SKOLEN SKAL KURSES I Å HÅNDTERE VOLD OG TRUSLER:

det er bra at bedre rutiner for å takle vold og trus-
ler endelig kommer på plass, og at penger settes 
av til fysisk trening i å håndtere dette.

Samtidig minner han om at Arbeidstilsynet 
krever at opplæringen foregår jevnlig.

– Da må det settes av penger til dette i budsjet-
tet hvert år, sier han.

– Har lyttet til Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet Oslo har gitt innspill til 
e-læringskursene for ledere og lærere som ble 
lansert tidligere i år. Lang har vært opptatt av at 
Oslo som arbeidsgiver må ta ansvar for opplærin-
gen og for at de ansatte har et «fullt forsvarlig» 
arbeidsmiljø, slik Arbeidsmiljøloven krever. 

– Vi har gitt beskjed om at e-læringskurs alene 
ikke er godt nok. I tillegg har vi vært opptatt av at 
profesjonelle folk må stå for opplæringen av de 
ansatte. Det ser ut til at både Utdanningsetaten 
og byråd Sunniva Holmås Eidsvoll har tatt våre 
innspill alvorlig, sier Rune Lang.
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Ved Stigeråsen skole i Skien får nå alle elever tilbud om brød og pålegg til frokost. 

Ikke lenger trøtte 
og uopplagte
Ved Stigeråsen skole i Skien 
merket de ansatte at elever kom 
sultne på skolen. Nå får elevene 
gratis mat på skolen.

Tekst: Sonja Holterman | sh@utdanningsnytt.no 

På Stigeråsen skole i Skien får elevene nå gratis 
frokost. Dette kom i gang etter at lærerne i høst 
merket at stadig flere elever kom trøtte og uopp-
lagte på skolen, skriver Vårt Land. Dette skjedde 
i takt med at norske hjem har fått høyere utgifter 
til strøm, mat og renter.

– Elevrådet fortalte oss at de trodde det var 
mer sannsynlig at barna hoppet over frokost i 
stedet for lunsj, fordi lunsj var synlig, sier rektor 
Kim Aas til avisa.

Tidligere har skolen også hatt en ordning hvor 
elever som ikke har spist frokost, får tilbud om å 
spise sammen med barna i skolefritidsordningen. 
Men i vår og høst har antallet elever som trenger 
et gratis måltid på skolen, økt.

Skolen gir derfor alle elever tilbud om brød og 

pålegg til frokost.
– Stigeråsen er en FN-skole og jobber med 

bærekraftig utvikling, der et av prosjektene er 
å redusere matsvinn. Vi samarbeider nå med be-
drifter i nærområdet der vi får mat som snart går 
ut på dato, sier Aas.

Flere skoler rapporterer om sultne elever
Ordfører i Skien, Hedda Foss Five (Ap), opplyser 
at alle skoler i Skien får tilbud om å gi elevene 
gratis mat.

– Etter sommerferien meldte ledelsen ved flere 
av barneskolene i Skien at elever kom sultne på 
skolen og ikke hadde med seg niste, sier Five til 
Vårt Land.

Five tror ordningen skal være på plass rundt 
månedsskiftet oktober-november.

– Vi kaller det en slags krisehåndtering frem til 
staten kommer med mer målrettede tiltak. Det 
er de som sitter med det store handlingsrommet.
Det skal ikke være så tydelig hvem som har spist 
og ikke. Barn er flinke til å skylde på andre grunner 
til at de ikke har spist, og den belastningen skal de 
slippe, sier Five. 

Foto: Paal Svendsen 

Vil teste ut  
sekstimersdag i 
barnehage
Lillo gård barnehage på Sagene 
er foreslått for et toårig prøve-
prosjekt med redusert arbeidstid 
i Oslo, uten redusert lønn, melder 
NRK. 
Oslo-byrådet ble i fjor enig med Rødt om å 
teste ut sekstimersdagen. Nå melder NRK 
at barnehagen i bydel Sagene er foreslått 
som testprosjekt. 

Det er satt av om lag 10 millioner kroner 
for å kompensere for utgiftene til økt be-
manning og følgeforskning.

– Dette er et godt verktøy for å se om vi 
kan få folk til å jobbe litt lenger og gå av med 
pensjon litt seinere, sier finansbyråd Einar 
Wilhelmsen (MDG) til NRK.

Forsøket omtales som et mulig første 
skritt på veien mot en generell arbeidstids-
reduksjon i samfunnet. 

I april 2007 ble det mye oppmerksomhet 
da Tines sentrallager på Heimdal i Trond-
heim la om til sekstimersdag og reduserte 
til 30 timers arbeidsuke for alle ansatte. De 
ansatte fikk beholde lønna, selv om de var 
på jobb 20 prosent mindre. Prøveprosjektet 
ble innført som fast ordning, men det ble 
droppet igjen i november 2019. 

Kravet om sekstimersdag har ifølge 
Fagbladet vært framsatt av yrkesgrupper i 
Norge i rundt hundre år. LO reiste for første 
gang krav om sekstimersdag i 1931. ©NTB 

Kravet om sekstimersdag har vært framsatt 
av yrkesgrupper i Norge i rundt hundre år. Nå 
foreslås et prosjekt med redusert arbeidstid 
ved Lillo gård barnehage i Oslo.  
Foto: Oslo kommune

5

 U
TD

AN
N

IN
G 

  1
1  

20
22

4-5 aktuelt.indd   54-5 aktuelt.indd   5 23.09.2022   12:3423.09.2022   12:34



AKTUELT  

Av mobbesakene som ble 
behandlet våren 2022, 

fikk 93 prosent medhold 
i at aktivitetsplikten var 

brutt og at skolen ikke 
hadde gjort nok. 

Flere elever melder mobbesaker  
til statsforvalterne

I første halvår ble 886 mobbesa-
ker meldt til statsforvalterne, en 
økning fra pandemiårene. I ni av 
ti saker fikk elevene medhold i 
at skolene ikke har gjort nok.

Tekst: Kaja Mejlbo | kaja@utdanningsnytt.no 

Statsforvalterne mottok 16 prosent flere saker 
enn på samme tid i fjor. Det viser nye tall fra Ut-
danningsdirektoratet. 

– Disse tallene viser at vi må styrke arbeidet 
mot mobbing og sørge for at skolene blir bedre i 
stand til å forebygge før sakene blir store og van-
skelige, uttaler kunnskapsminister Tonje  Brenna 
(Ap) i en pressemelding. 

I pressemeldingen kommer det frem at re-

Foto: Paal Svendsen

gjeringen tar flere grep. 
– Vi gir nå Utdanningsdirektoratet i oppdrag 

å vurdere hva slags kompetanse skolene, men 
også barnehagene, trenger for å bli bedre til å 
forebygge og stoppe mobbing. Da ønsker vi også 
å se nærmere på de sakene der eleven har fått 
medhold av statsforvalteren, for å se hva vi kan 
bli bedre på, sier Brenna. 

Neste vår kommer også regjeringen med for-
slag til en ny opplæringslov. Der blir det vurdert 
justeringer i regelverket mot mobbing. 

Siden 2017 har elever i grunnskolen og videre-
gående skole kunnet melde mobbesaker til stats-
forvalteren. Våren 2022 ble det meldt inn 886 
mobbesaker, vårene 2021 og 2020 henholdsvis 
744 og 590 saker. Våren 2019 ble 854 saker meldt. 

Av sakene som ble behandlet våren 2022, fikk 
93 prosent medhold i at aktivitetsplikten var 

Bergen senker temperaturen
Byrådet i Bergen har besluttet å senke temperaturen i offentlige bygg 
til rundt 20 grader. I tillegg senkes temperaturen i basseng. Ventila-
sjon skal skrus av når bygg er tomme. Ifølge neste års budsjett anslår 
kommunen å spare rundt 40 millioner kroner slik, melder Bergens 
Tidende. Tiltakene skal evalueres, særlig for barnehager og skoler. 
Universitetet i Bergen vurderer også å senke temperaturene to gra-
der, noe de kan spare seks til åtte millioner kroner på. ©NTB 

Gratis aktivitetsskole for 4. trinn i Oslo 
Fra høsten 2023 blir det gratis aktivitetsskole (Aks) til fjerdeklassin-
ger i Oslo kommune. Dermed blir Aks, som kalles skolefritidsordning 
(SFO) i store deler av landet, gratis for alle barn i første til og med 
fjerde klasse. 

Det nye tilbudet vil gjelde fra høsten 2023. Familiene det gjelder, 
vil spare inntil 24.500 kroner per år per barn, ifølge Aftenposten. Ut-
videlsen vil koste 75 millioner kroner i året. ©NTB 

brutt og at skolen ikke hadde gjort nok.
– Det bekymrer meg at flere elever opplever 

at skolen ikke gjør nok for dem. Samtidig er jeg 
glad for at flere vet om ordningen og kontakter 
statsforvalteren, sier Brenna.

I fjor publiserte Utdanningsnytt.no flere saker 
om elever som opplever at de blir mobbet av 
voksne ansatte på skolen. Blant sakene som ble 
meldt til statsforvalterne i 2019 og 2020, meldte 
230 elever at de ikke føler seg trygge på skolen 
fordi en voksen har plaget dem. 83 av klagene i 
2019 og 2020 handlet om elever som melder at 
de er blitt slått, kløpet, lugget, holdt fast eller tatt 
kvelertak på. I over 90 prosent av sakene konklu-
derte Statsforvalteren med at skolen ikke har 
oppfylt plikten til å sørge for at eleven har det 
trygt og godt på skolen.
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– Ikke en barnehage,  
kun oppbevaring 
I en endelig tilsynsrapport fast-
slår bydel Frogner at Månestråle 
barnehage i Oslo kun er et sted 
de oppbevarer barn. Eieren stan-
ser driften av barnehagen.

Tekst: Kari Oliv Vedvik | kov@utdanningsnytt.no 

I juni i år fikk Bydel Frogner i Oslo et omfatten-
de varsel om Månestråle barnehage etter at 
pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) hadde 
vurdert og veiledet barnehagen i 16 måneder. I 
bekymringsmeldingen stiller PPT spørsmål ved 
det pedagogiske tilbudet og om det gis nok emo-
sjonell støtte til regulering av atferd og følelser. 
I meldingen står det blant annet at de har obser-
vert mye barnegråt. 

Bydelen ble allerede i 2017 varslet om at barna 
ikke ble ivaretatt skikkelig. 17. juni i år kom Frog-
ner bydel på et uanmeldt totimers tilsyn i Måne-
stråle barnehage, som resulterte i en foreløpig 
tilsynsrapport 25. august. Endelig tilsynsrapport 
foreligger nå. 

Der har bydelen konkludert med at barnehagen 
«fremstår mer som en oppbevaring av barn under 
skolealder enn en barnehage som en pedagogisk 

virksomhet». «Lov- eller myndighetskrav er ikke 
ivaretatt», står det. 

Håper på salg
I midten av september ble det kjent at eier Kari 
Tovar gir seg som barnehagedriver. Hun håper 
Oslo kommune tar over driften. Hvis ikke legger 
hun ned barnehagen om tre måneder. 

– Ifølge bydelen bryter dere barnehageloven. 
Hva tenker du om det?

– Vi vil gjøre vårt ytterste for å rette opp i de 
påpekte bruddene. Dette er noe vi som barneha-
ge ikke står inne for. Vi jobber kontinuerlig med å 
bedre kvaliteten på vårt tilbud for barna, uavhen-
gig av hva som skjer med barnehagen etter nyttår. 
Vi har ikke fått tilbakemelding fra Oslo kommune 
om de ønsker å kjøpe barnehagen, sier Kari Tovar. 

Frist til 30. november
Verken bydelsdirektøren eller lederen i bydels-
utvalget har villet stille til intervju. Kommunika-
sjonsrådgiver Anette Alexandra Dey utdyper hva 
som har skjedd per e-post.

– I 2017 foretok vi tilsyn etter barnehageloven. 
I 2017–2018 fulgte vi opp Månestråle barnehage 
med veiledningssamtale, dokumenttilsyn, uan-
meldte og anmeldte tilsyn, dialogmøte og øko-

nomisk tilsyn. Etter dette fikk barnehagen ingen 
klager før våren 2022. Da tok vi straks tak i det, 
skriver Dey.

Bydelen har gitt barnehagen frist til 30. novem-
ber på å rette feil. 

– Er det forsvarlig å la barn gå i en barnehage 
som ikke er en barnehage?

– Ja. Bydelen har også vært på tilsyn etter for-
skrift om miljørettet helsevern.

– Hvordan sikrer dere at det er trygt for barna 
der de seks ukene de har på å rette feil?

– Tilsynet 17. juni var etter barnehageloven; om 
pedagogisk innhold og tilrettelegging for lek og 
læring, ikke sikkerhet. Her henviser vi til forskrift 
om miljørettet helsevern for barnehage og skole. 

Dey legger også ved en fersk tilsynsrapport fra 
miljørettet helsevern fra barnehagen 24. august. 
Flere avvik er anmerket, og det står blant annet: 
«Barnehagen har ikke rutiner/ eller oversikt over 
rutiner for jevnlig ettersyn med sikkerhet på bar-
nehagens uteområde. Enkelte ansatte kjenner 
ikke til rutiner for sikkerhet på tur.» 

TILSYNSRAPPORT OM OSLO-BARNEHAGE:

Foto: G
oogle

I uke 46 leser hele Norden 
sammen, er du med?
Meld deg på Nordisk litteraturuke: nordisklitteratur.org/no

Kjære deg som jobber med barn og unge! 

Bydelen er kritisk til driften av Månestråle barnehage. 
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Den siste novemberdagen  
i 2021 kom koronaviruset inn i dette  

klasserommet. Få dager senere  
var 28 av 29 elever smittet. 

Tekst: Jørgen Jelstad  Foto: Siv Dolmen  
 Illustrasjon: Kristin Slotterøy

Smitten 
i lufta

lufta.
– Samme kveld fikk vi vite at det 

hadde vært koronasmitte i klasserom-
met.

I løpet av de neste dagene testet 28 av 
29 elever positivt. Heller ikke læreren 
slapp unna. Utbruddet var knyttet til 
dette ene klasserommet. I en nedslitt 
brakke kommunen lovet skulle være 
en midlertidig løsning da den ble satt 
opp for nærmere 20 år siden. 

– Smitten spredte seg lynraskt, sier 
rektor Ann-Heidi Jensen.

Etter møter med ledelsen i Fredrik-
stad kommune og kommuneoverlegen 
ble det avgjort å stenge ned skolen med 

Det var julestemning blant andre-
klassingene på Lunde skole utenfor 

Fredrikstad denne tirsdagen. «We 
wish you a merry christmas» fra lyse 
barnestemmer fylte klasserommet og 

overdøvet det svake suset fra ventila-
sjonsrørene som snor seg gjennom 

den gamle brakka som en anakonda. 
Lærer Fredrik Andreassen ante ikke 

at det var mer enn bare julesanger i 

PUSTEPROBLEMET
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Elever på vei inn i ett av brakkeklasserommene 
på Lunde skole i Fredrikstad kommune.  

I desember 2021 opplevde de et eksplosivt 
koronautbrudd i nettopp denne brakka.
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Forskere vil ha inneklimarevolusjon og mener 
skolene må stå høyt på lista. – Lærere og elever 

vil bli mindre syke og få et bedre arbeidsmiljø. 
Skolene er et åpenbart sted å begynne, sier den 

danske forskeren Pawel Wargocki.

 

hjemmeundervisning den påfølgende uka. 
Deretter sank smitten raskt.

Lærer Fredrik Andreassen tar en runde for å 
vise fram brakka hvor han tilbringer store deler 
av sin arbeidsdag. Det er én av fi e brakker med 
klasserom som lærere og elever har levd med 
i to tiår, omtrent like lenge som han selv har 
jobbet der. 

På ett av rommene innenfor dørene har elev-
er laget en versjon av Munchs «Skrik». Den står 
på et bord rett under de digre ventilasjonsrø-
rene som er plastret sammen i det ene hjørnet.

– Vi merker at lufta i disse klasserommene 
blir tyngre og tyngre utover dagen, sier An-
dreassen.

I etterkant av det voldsomme smitteutbrud-
det har lærere og foreldre hatt et spørsmål: 
Hvordan kunne smitten spre seg så eksplosivt 
i ett enkelt klasserom?

– Men vi har jo fått høre at inneklima kan 
virke inn på smittefaren, sier Andreassen.

Inneklimarevolusjon
Da pandemien herjet, kom smittevernet til 
skolene. Det ble vasket og spritet, satt opp 
sperrebånd og klistremerker. Én-meter’n og to-
meter’n ble diskutert. Hvis det kribler i halsen, 
vær hjemme. Ikke host sånn, host slik. Vask 
hendene i 20 sekunder. 

Tiltakene handlet først og fremst om hvor-
dan elever og lærere skulle oppføre seg for å 
redusere risikoen for smitte. Verken politikere, 
fagmyndigheter eller helsebyråkrater snakket 
noe særlig om den ene tingen en rekke inter-
nasjonale eksperter nå mener kunne utgjort 
en stor forskjell for å beskytte lærere og elever: 
god luft i lasserommene.

– Jeg vil være helt klar og tydelig: Covid-
19 smitter gjennom lufta, sa Alondra Nelson, 
leder for Offic of Science and Technology 
Policy i Det hvite hus i et webinar i mars i år.

To år tidligere, da pandemien brøt ut, ville 
det vært en uhørt påstand. Erkjennelsen av 
at covid-19 smitter gjennom lufta, ikke bare 

PUSTEPROBLEMET
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dråpesmitte, kom sent i pandemien, etter en lang og 
opphetet dragkamp mellom fagfolk. 

Årsaken bak striden skal vi komme tilbake til. Re-
sultatet er uansett at debatten om luftsm tte har satt 
inneklima på dagsorden på en langt mer kraftfull 
måte enn før. 

I lederartikler i de vitenskapelige tidsskriftene Bri-
tish Medical Journal og Indoor Air mener forskere 
at nå er tidspunktet kommet for en inneklimarevo-
lusjon. 

– Noe som før var usynlig, har blitt synlig gjen-
nom pandemien, sier den danske forskeren Pawel 
Wargocki, én av de fem forskerne bak artikkelen i 
Indoor Air.

Han jobber ved sivilingeniøravdelingen ved Dan-

marks Tekniske Universitet og har forsket på luft-
kvalitet i en årrekke.  Pandemien har vist hvor mye 
innelufta betyr i livene våre, mener han. 

– Forhåpentlig vil vi begynne å sette like mye pris 
på luftkvaliteten innendørs som vi gjør med rent 
vann og sunn mat, sier Wargocki. 

Men er det noen vits å gjøre noe nå som pandemi-
en er på hell? Vel, covid-19 er neppe det eneste som 
smitter lettere i dårlig ventilerte klasserom.

Milliarder å spare
I en mye omtalt artikkel i prestisjetidsskriftet Science 
i 2021 tok 39 forskere fra hele verden til orde for et 
paradigmeskifte innen bekjempelse av luftveisinfek-
sjoner: At god inneluft er avgjørende både som pan-

Forhåpentlig vil vi begynne å sette like  
mye pris på luftkvaliteten innendørs som  
vi gjør med rent vann og sunn mat.
Pawel Wargocki, forsker

– Vi merker at lufta i disse klasserommene blir tyngre og 
tyngre utover dagen, sier lærer Fredrik Andreassen om 
brakka hvor han tilbringer store deler av arbeidsdagen.
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PUSTEPROBLEMET

Det har vært  
en berg-og-dalbane 

med lovnader og  
brutte løfter. 

Hans-Olav Nymark,  
lærer og tillitsvalgt

demiberedskap og for å redusere alle de 
negative konsekvensene luftveisinfeksjoner 
har i samfunnet.

«Det starter med å anerkjenne at å fore-
bygge luftveisinfeksjoner, akkurat som å be-
grense sykdommer man kan få fra vann og 
mat, er et problem det er mulig å håndtere», 
skrev forskerne i Science.

I artikkelen viser de til årlige samfunnskost-
nader på opp mot 500 milliarder kroner i USA 
i forbindelse med influensa og andre luftveis-
infeksjoner. I Norge har forskere anslått at se-
songinfluensa alene koster det norske samfunnet 
1–5 milliarder kroner hvert år, mens kostnadene 
i forbindelse med koronapandemien er på fle e 
hundre milliarder kroner.

Det er store gevinster å hente, både helsemessig 
og økonomisk, på å redusere smittespredningen av 

luftveisinfeksjoner. Derfor mener Wargocki sam-
funnet må ta luftkvalitet langt mer på alvor. Som 
eksempel viser han til hvordan alle bygg har krav 
om brannanlegg.

– Mest sannsynlig vil en bygning aldri bli ut-
satt for brann, men vi installerer brannanlegg og 
gjennomfører jevnlige kontroller for å sjekke at 
det fungerer. Det tar opp plass og koster mye 
penger, men vi anser det som nødvendig. Den 
samme tankegangen trenger vi for å beskytte 
mot nye pandemier eller mindre epidemier. 
Ved å ha bygninger som beskytter mot smit-
tespredning, blir det lettere å holde skoler og 
arbeidsplasser åpne, sier Wargocki.

– Hvilken rolle har skolene i den innekli-
marevolusjonen dere etterlyser?

– Skolene er nok aller viktigst. De bør 
være førsteprioritet. Investerer vi i sko-

Lærer og tillitsvalgt Hans-Olav 
Nymark på vei inn i brakka de 
bare kaller containeren.  
– Første dag etter høstferien 
2021 var det en helt egen lukt 
der inne. Nei, her skal vi ikke 
være, tenkte jeg da, sier 
rektor Ann-Heidi Jensen.  
Nå er brakka stengt.
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Jeg er opptatt  
av hva vi tilbyr  

elevene som skal gå  
her gjennom sju  

år av livet.
Ann-Heidi Jensen, rektor

lene, vil det få positive økonomiske effekter i 
framtiden. Lærere og elever vil bli mindre syke 
og få et bedre arbeidsmiljø. Skolene er et åpen-
bart sted å begynne. 

Et eksempel på et sted å begynne er nettopp 
Lunde skole med 20 år gamle brakkebygg, tung 
luft, r te og vannskader. 

Ti år med brutte løfter
På rektors kontor på Lunde skole henger et 
avisoppslag fra 2014 i hjørnet på oppslagstavla. 
«Nå er vi veldig glade» står det over bildet av 
den forrige rektoren som jubler over at skolen 
skulle få «byggepenger». Da hadde de allerede 
ventet en stund, og også denne gang skulle ju-
belen stilne.

I over ti år har politikerne i kommunen 
lovet ny skole. Lokalavisen Fredriksstad Blad 

har skrevet en serie saker om problemene ved 
skolen og de stadige utsettelsene. 

– Det har vært en berg-og-dalbane med 
lovnader og brutte løfter. Vi vet fortsatt ikke 
når spaden skal stå i jorda. Samtidig har vi hele 
tiden blitt møtt med at kommunen ikke kan 
utbedre den eksisterende skolen fordi vi skal 
flytte til ny skole, sier lærer og tillitsvalgt Hans-
Olav Nymark. 

Rektor Ann-Heidi Jensen husker sin første 
arbeidsdag på skolen for snart tre år siden. Et 
kraftig regnvær hadde skylt over Fredrikstad, 
og hun måtte tørke opp alt vannet som hadde 
lekket inn i to brakkeklasserom.

– Første dag etter høstferien 2021 var det en 
helt egen lukt der inne. Nei, her skal vi ikke 
være, tenkte jeg da, sier Jensen.

Samme uke stengte verneombudet brakka. 

Avisoppslag på rektors kontor fra 2014. Lærere og elever på Lunde skole har blitt lovet 
ny skole gjentatte ganger de siste ti årene.
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Vi har et fysisk 
arbeidsmiljø som 

ikke akkurat er 
helsebringende.

Fredrik Andreassen, lærer

Men fortsatt ligger det tre andre brakker rundt 
en hovedbygning som også er nedslitt.

– Jeg er opptatt av hva vi tilbyr elevene som 
skal gå her gjennom sju år av livet. Og de ansatte 
som har jobbet her i en årrekke, sier Jensen.

Hun forteller om usikkerhet i personalet 
rundt det fysiske arbeidsmiljøet.

– Av og til er det en lukt i garderobene i 
gymsalen.

Hun tar en pause, rister forsiktig på hodet.
– Det er dager hvor vi må si til elevene at i dag 

skal vi ikke dusje. 
Rektoren husker et møte i skolemiljøutvalget i 

november 2021, rett før koronautbruddet i brak-
keklasserommet. Da fortalte elever på 7. trinn 
at de ble veldig slitne, fikk hodepine og hadde 
vanskelig for å konsentrere seg utover dagen i 
klasserommet sitt. Men de sa også noe annet 

som rektoren bet seg merke i: At det var enda 
verre i klasserommet de hadde året før.

– Og det var i dette klasserommet koronaut-
bruddet kom, sier Jensen.

De understreker at de selvsagt ikke kan slå fast 
at dårlig inneklima var avgjørende for smitte-
spredningen den uka i desember, men at det er 
et relevant spørsmål å stille.

Ingen snakket om lufta
Også foreldre ved skolen ble urolige etter smit-
teutbruddet: – Det ble en brekkstang for oss til 
å ta dette videre. Var det slik at vi fikk det vold-
somme utbruddet på grunn av dårlig ventilasjon 
og inneklima i gamle brakkebygg? spør Jorun 
Wennersberg, som sitter i i styret for Foreldre-
rådets arbeidsutvalg (FAU) ved skolen.

Nå har FAU presset på overfor Fredrikstad 

PUSTEPROBLEMET

– I ti år har vi blitt lovet ny skole, men det blir 
utsatt gang på gang. De siste årene har forfallet 
eskalert, sier lærer Fredrik Andreassen.
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44 prosent  
av grunnskolelærerne  

svarer at de har 

dårlig inneklima 
mer enn en fjerdedel  

av arbeidsdagen.

Kilde: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2019

er plaget av dårlig luft. Grunnskolelærere  
er den yrkesgruppen som i størst grad sier  
at dårlig ventilasjon fører til dårlig  
inneklima på jobben.

Én av tre lærere

kommune for å få bedre undersøkelser av inne-
klimaet ved skolen og få fortgang i prosessen med 
utbedringer og ny skole. I etterkant av utbruddet 
kikket Wennersberg nærmere på hva fagmyndig-
heter i andre land anbefalte av smitteverntiltak.

– Det handlet om å vaske hendene, munnbind 
og avstand, som i Norge. Men et av hovedtiltake-
ne har også handlet om ventilasjon. Fra norske 
myndigheter har det vært lite snakk om akkurat 
det. Hvorfor ikke, når det viser seg at det har vært 
en viktig faktor for smittespredning, spør hun.

For da alle snakket med utestemme om hvor 
viktig det var å holde barnehager og skoler åpne 
under stadig nye smittebølger, var det så godt som 
ingen i Norge som snakket om bedre ventilasjon 
eller luftrensing i skolene som et viktig tiltak. 
Hvorfor ikke?
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PUSTEPROBLEMET

De ble først avfeid som uansvarlige 
alarmister. Luftsmitte var et belastet 
ord i medisinske kretser. Der var luft- 
smitte ensbetydende med hypers-
mittsomme virus som meslinger, som 
kan fly av sted og spre seg fra rom til 
rom. Lite pekte mot at koronaviruset 
var noe slikt. Ordet luftsmitte ville 
føre til panikk og fatalisme, ble det 
sagt. 

FHI 2020: Dråpesmitte viktigst
«FACT: COVID-19 is NOT airborne», 
slo Verdens helseorganisasjon, WHO, 
kategorisk fast i en melding på sosiale 
medier. En melding de senere måtte 
bite i seg.

Den vedtatte sannheten var at 
viruset smittet gjennom dråpe- og 
kontaktsmitte. Altså spyttkanonkuler 
som treffer deg i munn, nese eller 
øyne. Eller at du tar på noe med virus i 
seg og deretter grafser deg i ansiktet.

Ergo var fasiten: Hold avstand, 
vask hendene og ikke ta deg i munn 
og øyne. 

– Vi har ikke holdepunkter for å si 
hvor stor andel av smittespredningen 
som skjer via dråpesmitte eller kon-
taktsmitte, men hovedsmitteveien 
er dråpesmitte, sa avdelingsdirektør 

Line Vold i Folkehelseinstituttet til Dagbladet 
i oktober 2020.

Men forskningsartikler som tok for seg 
hvordan smitten beveget seg i forskjellige ut-
brudd – blant annet på cruiseskipet Diamond 

Princess, på en restaurant i Kina og under en 
korøvelse i USA – viste at noe skurret. 

WHO skiftet kurs
Allerede sommeren 2020 undertegnet 239 

eksperter et åpent brev til WHO hvor de ar-
gumenterte for at jo, viruset bak pandemien, 
SARS-CoV-2, smittet sannsynligvis også 
gjennom lufta.

– Det finnes nå uomtvistelig bevis for at 
SARS-CoV-2 i betydelig grad overføres via 
aerosoler, mens det finnes absolutt null bevis 
for at det ikke er tilfellet, sa forsker Trish 
Greenhalgh ved Universitetet i Oxford i Stor-

britannia til The New York Times.
En forskningsgjennomgang i tidsskriftet 

Nature Reviews Microbiology ett år senere 
viste at problemet med å anse dråpesmitte 
som viktigste smittevei for luftveisinfeksjo-

Kampen om luftsmitten
Hvorfor satt det så langt inne å diskutere god inneluft som pandemiberedskap?

Dåpesmitte  
Større dråper som 

smitter på kort 
avstand. Faller til 
bakken i løpet av 

sekunder.

Allerede i pandemiens første uker 
ymtet enkelte fagfolk frempå om at 

koronaviruset kanskje smittet gjen-
nom lufta. At ørsmå partikler, det 
fagfolkene kaller aerosoler, kunne 

henge i lufta innendørs i minutter, 
kanskje timer, med virus inne i seg. 

Pustet man det inn, kunne man bli 
smittet.
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ner, er at dette aldri er skikkelig testet. 
Det har i stor grad vært en vedtatt sann-
het basert på antakelser. 

Enkelt sagt: Det alle antok var drå-
pesmitte, kan vel så gjerne alltid ha vært 
snakk om luftsmitte. 

 I løpet av 2021 endret WHO sine nettsi-
der flere ganger. Fra tidligere å ha hevdet 
at SARS-CoV-2 ikke smitter via luft, til å si 
at det er blant de viktigste smitteveiene.

– Vi hadde reddet mange mennesker, 
hvis man tidligere hadde anerkjent at 
smitte skjedde gjennom lufta, sa en av 
pionerene innen forskning på luftsmitte, 
Yuguo Li ved Universitetet i Hongkong, til 
Nature våren 2021. 

Røyksky vs kanonkule
De svevende aerosolene fungerer mer 
som en røyksky enn en kanonkule. Skyen 
kan henge i luften en stund, men den 
tynnes ut med både avstand til den smit-
teførende personen og over tid. Det betyr 
at luftsmitte hovedsakelig skjer over 
korte avstander, akkurat som et klassisk 
eksempel på dråpesmitte. 

Altså vil fortsatt meter’n og mindre 
kontakt være virkningsfullt. Så har det 
egentlig noe å si?

– Hvis man kan si at alt handler om over-
flater og dråper, ligger alt ansvaret for å 
beskytte seg på individet. Hvis sykdommer 
er luftbårne, styrker det argumentet om at 
dette er et politisk ansvar å gjøre noe med, 
sa Jose-Luis Jimenez, professor i kjemi ved 
University of Colorado-Boulder, til TVO 
Today i august. 

Det er her inneklima blir relevant. Men be-
skytter egentlig god ventilasjon mot smitte?

Ventilasjon fjerner virus
Koronapandemien har ført til mer forskning 
på inneluftas betydning. Blant annet er det 
to studier, en fra USA og en fra Italia, som 
tyder på at god ventilasjon i klasserommet 
reduserte risikoen for koronasmitte med 
40–80 prosent blant elevene. 

Forskerne som vil ha en inneklimarevo-
lusjon, mener dette ikke bare handler om 
covid-19, men at risikoen for en rekke vanlige 
luftveisinfeksjoner også øker med dårlig 
inneluft. Influensa tar for eksempel livet av 
flere hundre personer i Norge hvert år og har 
store samfunnsøkonomiske kostnader gjen-
nom sykefravær og dårlig helse. 

Linsey Marr, professor ved Virginia Tech i 
USA, påpekte i et webinar i regi av Det hvite 

Luftsmitte er ørsmå  
partikler som svever  

i lufta som en røyksky. 
Smitter mest over kort 
avstand, men kan også 

smitte over lengre  
avstand.
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PUSTEPROBLEMET

hus at mengden virus i et rom kan være fem til 
ti ganger mindre hvis ventilasjonen er god.

– Vi deler den samme lufta. Det er grunnen 
til at ventilasjon har så stort potensial til 
å redusere smitterisikoen ved covid-19 og 
andre luftveissykdommer, sa Marr.

Paradigmeskifte
– I løpet av pandemien har det på mange 
måter skjedd et paradigmeskifte innen hva 
man tenker om smitte og luftveissykdom-
mer, sier Sverre B. Holøs, seniorforsker 
ved Avdeling for bygninger og installasjo-
ner ved Sintef.

Han sier noe av striden stammer fra 
at forskjellige forskergrupperinger har 
snakket litt forbi hverandre.

– Når medisinere snakker om lufts-

mitte, snakker de om sykdommer som 
er veldig, veldig smittsomme, og da 
stort sett meslinger. Mens vi som jobber 
med inneklima, ventilasjon og atmosfæ-
refysikk, tenker at hvis en partikkel be-
veger seg i lufta og man blir smittet av å 
puste den inn, da er det luftsmitte. Men da 
må man kalle det aerosolsmitte, så ingen 
blir sinte, sier Holøs og ler litt.

Så går diskusjonene fortsatt om detal-
jene i hvor viktig luftsmitte er sammenlig-
net med andre smitteveier. Det mangler 
fortsatt mye kunnskap. Men stort sett er 
fagfolkene nå enige om at smitte også skjer 
gjennom lufta.

– Muligheten for å redusere denne smitte-
spredningen innendørs er gjennom ventila-
sjon og luftrensing, og ikke så mye annet.

Dårlig inneklima går ut over helse, 
trivsel og læring. Det er fagfolkene 
enige om. Så strides de fortsatt om 
hvor viktig ventilasjon og god inne-
luft er for å redusere smittespred-
ning. Land som USA og Tyskland 
satser nå milliarder av kroner på 
bedre inneluft i skolene i kjøl- 
vannet av pandemien.
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Dersom samfunnet skal investere  
milliarder i bedre ventilasjon, vil det være  
fint å vite hvilken nytte man får ut av det.

Preben Aavitsland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet

– Det er for dårlig kunnskap  
om positive og negative sider  
av økt ventilasjon, mener Preben 
Aavitsland.

Han er fagdirektør ved områdeledelsen for Smit-
tevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet og 
skriver i en e-post at en annen forståelse av smit-
teveier har fått fotfeste i løpet av pandemien.

– I alle fall for koronaviruset, men trolig også 
for flere andre smittestoffer.

Samtidig mener han at man ikke kan sette et 
skarpt skille mellom luft- og dråpesmitte.

– En rekke faktorer er med på å bestemme hvor 
effektivt en person smitter videre: virusmengde, 
antallet dråper (som igjen varierer med aktivitet), 
dråpenes størrelse, avstand til andre personer, 
rommets volum, luftfuktighet, temperatur og 
luftutskiftning, skriver Aavitsland.

Han peker på at det tok tid før det vokste fram 
en ny forståelse av hvordan covid-19 smitter, og at 
det er noe av årsaken til at FHI ikke i større grad 
vektla ventilasjon som tiltak tidligere.

– For det andre er det for dårlig kunnskap om 
positive og negative sider av økt ventilasjon, skri-
ver han og viser til at det mangler god forskning.

Han trekker også fram at det finnes «teoretis-
ke grunner for å frykte at økt ventilasjon kan øke 
smittespredningen».

– Det kan skje ved at økte luftstrømmer i rom-
met kan spre virus mer effektivt, at lufta inne blir 
tørrere slik at spyttdråpene holder seg flygende 
lenger og ved at våre slimhinner blir mer motta-
kelige for virus når lufta blir tørrere.

På spørsmål om man også i Norge, etter pan-
demien, bør diskutere tiltak for å bedre inneluf-
ten i skolene, viser han først til FHIs råd om at 
regelmessig lufting og bruk av luftrensere kan 

bidra til å redusere risiko for smitte. Samtidig et-
terlyser han kontrollerte studier som kan finne 
ut om «økt ventilasjon og luftrensere vil redusere 
eller øke smittespredningen blant barn», og hva 
det koster.

– Dersom samfunnet skal investere milliarder 
i bedre ventilasjon, vil det være fint å vite hvilken 
nytte man får ut av det. Det ville jo vært synd hvis 
forbedret ventilasjon ikke hjalp, eller hvis barna 
uansett ble smittet ved lek eller annen kontakt i 
de timene de ikke var i klasserommet, altså rundt 
80 prosent av ukas timer. Ventilasjon i klasserom-
met vil i liten grad påvirke smitte som skjer ved 
samtale mellom barna i klasserommet, og ikke i 
det hele tatt påvirke det som skjer utenfor klas-
serommet, skriver Aavitsland.

Flere internasjonale forskere argumenterer for 
at luftsmitte er viktigste smittevei også på kort 
avstand, ikke dråpesmitte. De mener derfor god 
ventilasjon vil redusere smitte også over korte 
avstander innendørs, og viser til at man under 
pandemien knapt har sett smitte utendørs.

– Hvorfor mener FHI det er bevist at klassisk 
dråpesmitte er primære smittevei ved korte av-
stander, og ikke luftbåren smitte?

– Vi mener ikke det er vitenskapelig bevist ver-
ken den ene eller andre veien, skriver Aavitsland 
og viser til FHIs gjeldende råd hvor det står at 
«smitterisikoen er størst på kort avstand, under 
1 meter, og at smitterisikoen her i mindre grad 
påvirkes av ventilasjon og luftrensing».

– Poenget er at selv med «perfekt» luft 
innendørs, vil man ikke stoppe all smitte. Størrel-
sen på nytte av bedre innendørs luft bør prøves ut 
i randomiserte studier, skriver han.
    Til slutt påpeker han at «det generelle arbeidet 
for bedre inneklima i barnehager og skoler i kom-
munene har pågått siden lenge før korona, med 
råd fra blant annet oss».

FHI: – Mangler kunnskap

Foto:  Privat

19

 U
TD

AN
N

IN
G 

  1
1  

20
22

U11 Hovedsak.indd   19U11 Hovedsak.indd   19 22.09.2022   14:1122.09.2022   14:11



PUSTEPROBLEMET

– Se på det der! Det er fælt, sier rektor 
Ann-Heidi Jensen og peker mot veggen på den 
ene brakka på Lunde skole hvor det renner en 
ubestemmelig farge nedover veggen.

– Naturen tar over den brakka her, ja, sier 
tillitsvalgt Hans-Olav Nymark og dunker bort 
deler av råttent treverk som smuldrer under 
foten. 

Da Fredrikstad kommune satte opp den før-
ste brakka, fikk de ansatte en tydelig beskjed: 
De skulle ikke henge opp bilder på veggene, 
for brakka skulle uansett bort snart. Nå har 
den stått i 22 år. 

Ansatte og foreldre har stilt spørsmål ved 
om det egentlig er trygt å være i brakkeklas-
serommene.

– Det er det god grunn til å spørre om, sier 
Jensen.

Arbeidstilsynet har tidligere gitt en midler-
tidig godkjenning av brakkene, men det var 
en forutsetning at en ny skole skulle på plass. 
Det har ikke skjedd, og godkjenningen gikk 
ut i 2020.

– Om et par år kan vi ikke lenger spørre 
kommunen om å gjøre noe med brakkene, 
men må gå til Riksantikvaren, sier Nymark.

Ville utsette ny skole igjen
Lærer Fredrik Andreassen sier at lufta i brak-
keklasserommene oppleves som et problem.

– Vi merker at lufta der blir tyngre og tyngre 
utover dagen, sier han.

Men god luft koster penger, og her ligger 

også grunnen til alle utsettelsene av ny Lunde 
skole. 

Før sommeren ba kommuneadministra-
sjonen nok en gang politikerne om å utsette 
byggingen. Fredrikstad kommune har egent-
lig ikke råd, men forslaget ble møtt med store 
foreldreprotester foran rådhuset. Til slutt sa 
politikerne nei til utsettelse, og ja til å kjøpe 
inn nye brakkeklasserom til skolen for 19 mil-
lioner kroner. 

Planen er nå ny skole innen 2026. Problemet 
er at kostnaden kan komme på 400 millioner 
kroner, langt høyere enn tidligere anslag. 

– Vi må ha mer informasjon om kostnadene 
før politikerne kan ta en investeringsbeslut-
ning. Hvis det viser seg å bli for dyrt, må vi 

tenke nytt igjen, for kommunen har begren-
set økonomi, sier direktør for utdanning og 
oppvekst i Fredrikstad kommune, Marianne 
Bekker.

– Kan du love at det ikke blir flere utsettelser?
– Nei, jeg kan ikke det. Hvis for eksempel 

byggekostnadene dobler seg, må vi se på nye 
løsninger. Å love noe hundre prosent tør jeg 
derfor ikke å gjøre. Men vi jobber for at det 
skal bli slik vi planlegger nå.

Rapport: Vil bare bli verre
Fredrikstad kommune er ikke alene om å slite 
med forfalne bygg. 70 prosent av kommuna-
le bygg er over 40 år gamle, ifølge rapporten 
«State of the Nation» fra Rådgivende Ingeni-

Norske skoler har  
vedlikeholdsetterslep på 
flere titalls milliarder. Og 

ting vil bare bli verre, ifølge 
en rapport fra Rådgivende 

Ingeniørers Forening.

Prisen 
for lufta

En brakkevegg på Lunde skole bærer preg av tidens tann. – Forfallet er veldig uverdig, både for oss og for barna.          Det er en følelse av ikke å bli forstått og prioritert, sier lærer og tillitsvalgt Hans-Olav Nymark.
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ørers Forening i 2021. De beregner at det vil 
koste 160 milliarder kroner å ruste disse opp til 
akseptabel standard. Over halvparten av byg-
ningsmassen er skoler og barnehager.

Ifølge rapporten vil tilstanden bare bli verre: 
«Vedlikeholdsetterslep vil bidra til forverring 
av den tekniske tilstanden på byggene, noe 
som videre vil påvirke inneklima og forårsake 
helsemessige problemer».

I USA pøser nå politikerne milliarder av dol-
lar inn i skolene til tiltak som skal bedre luft-
kvaliteten. Også i andre land har det stått høyt 
på agendaen under pandemien. I Australia og 
Canada har delstater satset beløp tilsvarende 
fle e hundre millioner kroner på bedre venti-
lasjon og luftrensere i skolene. Tyske myndig-

heter bevilget milliarder til bedre inneluft i 
offentlige bygg, inkludert skoler.

Flere forskere mener pandemien er en histo-
risk mulighet til å gjøre noe med dårlig inne-
klima i skolene. Blant dem er førsteamanuensis 
ved Harvard-universitetet, Joseph Allen. Han 
leder et forskningsprogram kalt Healthy Buil-
dings, og i et webinar i mars understreket han 
at politikerne må gripe muligheten og sørge for 
bedre ventilasjon i skolene. 

– Dette er et kraftig verktøy for å beskytte 
barna våre, og også de som jobber i skolene, 
men som vi ikke bruker, sa Allen.

– Blir opprørt av at det ikke skjer
Det fin es et lovverk som stiller krav til det 
fysiske miljøet, nemlig Forskrift om miljøret-
tet helsevern i barnehager og skoler. Det skal 
blant annet være «tilfredsstillende inneklima, 
herunder luftkvalitet», og skoler og barnehager 
skal «planlegges og drives slik at risikoen for 
spredning av smittsomme sykdommer blir så 
liten som praktisk mulig».

Men det er opp til kommunene selv å kon-
trollere at forskriften følges. Og hvordan skal 
man egentlig tolke «tilfredsstillende» og «så 
liten som praktisk mulig»? En rekke medie-
oppslag og rapporter de siste årene viser fort-
satt et omfattende skoleforfall fle e steder i 
landet. 

Hvis det viser seg  
å bli for dyrt, må  

vi tenke nytt igjen.
Marianne Bekker, direktør  
for utdanning og oppvekst  

i Fredrikstad kommune

Det vil koste  
160 milliarder 

Til sammenligning brukte staten  
i løpet av to pandemiår over

100 milliarder  
kroner på tiltak  
for å hjelpe  
det private  
næringslivet. 

å ruste opp kommunale bygg.  
Halvparten av byggningsmassen 

er skoler og barnehager.

En brakkevegg på Lunde skole bærer preg av tidens tann. – Forfallet er veldig uverdig, både for oss og for barna.          Det er en følelse av ikke å bli forstått og prioritert, sier lærer og tillitsvalgt Hans-Olav Nymark.

Kilde: Rådgivende Ingeniørers Forening og statsbudsjettet. 
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PUSTEPROBLEMET

– Å komme opp på et minimumsnivå, det 
vil si å følge anbefalingene i faglige normer 
for luftkvalitet, burde være en «no-brainer». 
Det er vanskelig å forstå at samfunnet ikke 
sørger for at elevene kommer inn i et rom 
med frisk luft når de skal ha undervisning. 
Som pappa, og etter hvert bestefar, blir jeg 
lettere opprørt av at det ikke skjer, sier Sverre 
B. Holøs, seniorforsker ved Avdeling for byg-
ninger og installasjoner ved Sintef.

Forskning viser at dårlig inneklima går ut 
over helse, trivsel og læring. Samtidig under-
streker han at situasjonen på norske skoler 
ikke er så ille som i mange andre land. Ute-
luften er god de fle te steder i Norge, noe som 
også virker positivt på inneluften. Og mange 
skoler har mekanisk ventilasjon som sikrer 
luft kifte over et minimum.

– Men i den andre enden av skalaen har vi 
også en del skoler som står på vent for reno-
vering, og som ikke vedlikeholdes, sier han.

Ved Lunde skole har de ventet i over ti år.

Brakkene som aldri ble borte
Tillitsvalgt Hans-Olav Nymark viser fram en 
tykk blekke, en «Mulighetsstudie» fra 2012 
om hvordan en ny skole kan bli. 

– Dette er ti år gamle dokumenter, og ste-
det ser akkurat likt ut i dag. Vi skjønner at det 
tar tid å bygge en skole. Men det er en følelse 
av å ha blitt holdt for narr så lenge.

Han slipper «Mulighetsstudien» ned på 
bordet.

– De siste årene virker det som en bevisst 
trenering.

Nå er planen for ny skole 2026.
– Hvis det skjer, vil elever ha blitt undervist 

i brakker her i et kvart århundre, sier Nymark.
Selv har han jobbet ved skolen i 16 år og be-

rømmer de ansatte for å skape en god skole 
tross utfordringene.

– Det er frustrasjon, men vi takler det. Det 
påvirker hverdagen vår mindre enn man kan-
skje kunne forvente. Men forfallet er veldig 
uverdig, både for oss og for barna. Det er en 
følelse av ikke å bli forstått og prioritert.

Rektor Ann-Heidi Jensen er oppgitt over at 
noe så essensielt som godt inneklima blir tatt 
så lett på av dem som sitter med ansvaret.

– Ingen voksne ville funnet seg i dette. Vi har 
en lang vei å gå for å sikre at ungene også har et 
godt arbeidsmiljø. Barn sitter i klasserommet 

hver dag i sju år. Hvor mye må de egentlig tåle?
Lærer Fredrik Andreassen sier dette ofte er 

et samtaleemne blant lærerne.
– Vi har et fysisk arbeidsmiljø som ikke ak-

kurat er helsebringende. Det er ikke noe ålreit 
verken for oss som jobber her eller elevene. 

– Må ta læring av dette
– Det er riktig at arbeidet med ny Lunde skole 
har tatt uvanlig lang tid. Jeg har full forståelse 
for hvordan de opplever dette ved skolen, sier 
direktør for utdanning og oppvekst i Fredrik-
stad kommune, Marianne Bekker.

Hun sier at i etterpåklokskapens lys burde 
de gamle brakke-paviljongene vært byttet ut 
tidligere. 

– Så må vi i kommunen ta læring av denne 
prosessen for å hindre at noe lignende skjer 

Det er vanskelig å forstå  
at samfunnet ikke sørger 

for at elevene kommer inn 
i et rom med frisk luft.

Sverre B. Holøs,  
seniorforsker ved Sintef

Foto: Rem
y Eik, SINTEF
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igjen. Det har hele tiden vært vår intensjon at 
dette skulle komme på plass raskere.

Hun understreker at det er opp til politiker-
ne å prioritere i et trangt kommunebudsjett.

– Handlingsrommet i Fredrikstad kommune 
er veldig, veldig lite nå, og slik vil det være i 
fle e år. Man må gjennom et trangt nåløye for 
å få plass i investeringsbudsjettene framover. 
Samtidig må vi sørge for at vedlikehold ikke 
blir en salderingspost, noe som er en utfor-
dring vi har hatt de siste årene.

– Er det vanskeligere å få politikerne med på 
å prioritere vedlikehold framfor investeringer i 
nybygg?

– Politikerne ønsker nok å prioritere vedli-
kehold, men så kommer dilemmaene opp. Skal 
man for eksempel kutte ti stillinger i skolene, 
eller skal man budsjettere med mer vedlike-

hold. Prioriteringen de siste årene har vært å 
beholde stillinger. Så dette er vanskelig, sier 
Bekker.

Kommunen jobber nå med en plan for Fred-
rikstad-skolen fram mot 2040. En analyse av 
skoleanleggene fra eksterne konsulenter viser 
et behov for betydelige oppgraderinger og 
vedlikehold i årene framover, selv om Bekker 
peker på at situasjonen for skolene er bedre 
enn de fryktet.

– Barnehager og andre kommunale bygg er 
verre stilt. Sånn sett kan du si at skolene har 
blitt prioritert. 

Venter og venter
Forelder og FAU-medlem ved Lunde skole, 
Jorun Wennersberg, mener forfallet burde vært 
gjort noe med for lenge siden.

– Unger har måttet bære med seg pulter fra 
den ene brakka, som vi kaller containeren, 
fordi det rant inn vann. Musikkrommet er 
blant rommene som har måttet vike på grunn 
av flyttingen. Og hva med dem som jobber på 
skolen? Skal de bare stå i dette år etter år? 

Hun sier at gjentatte utsettelser gjør at resig-
nasjonen sniker seg inn.

– Forrige rektor stod med stjerner i øynene 
da sønnen min begynte i første klasse, for da 
skulle de få ny skole. Nå har sønnen min be-
gynt på ungdomsskolen, og ikke et spadetak 
er tatt.

Det ble sju år i brakkene på Lunde, et helt 
barneskoleliv. 

– Nå går datteren min i fjerde klasse. Hun 
kommer nok heller ikke til å oppleve en ny 
skole.

Unger har måttet bære med seg  
pulter fra den ene brakka, som vi kaller  

containeren, fordi det rant inn vann.
Jorun Wennersberg, forelder og FAU-medlem ved Lunde skole

Politikerne i Fredrikstad kommune har vedtatt  
at nye brakker skal på plass så fort som mulig,  

og planen for ny skole er nå 2026. – Hvis det skjer,  
vil elever ha blitt undervist i brakker her i et kvart  

århundre, sier tillitsvalgt Hans-Olav Nymark. Her går han 
gjennom skolegården med rektor Ann-Heidi Jensen.

Planer for ny Lunde skole fra 
en «Mulighetsstudie» fra 2012. 
Siden har lite skjedd.

Foto:  Privat
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AKTUELT I VERDEN

PAKISTAN: Folk søker ly i en skole under flommen i Karachi. Drøyt 5500 skoler huser 
hjemløse familier, men regnet har også skadet eller ødelagt 18.590 skoler. Ifølge Redd 
Barna er minst 670.000 barn rammet. En lang rekke eksperter og tjenestemenn legger 
skylden på klimaendringene. FNs generalsekretær António Guterres har bedt verden 

slutte å gå i søvne gjennom den dødelige krisen. ©NTB

Den økonomiske krisen rammer elever
Barns skolegang raseres av økte  
levekostnader, advarer lærerfag- 
foreningen NASUWT. 

STORBRITANNIA: Elever ankommer timene 
sultne, i skitne og ødelagte klær, uegnet fottøy, 
slitne og uten energi til å lære noe, ifølge nett-
utgaven til  Morning Star, idet den gjengir en 
undersøkelse der mer enn 6000 lærere deltok. 

Lærerne gir regelmessig mat og penger til 
trengende familier og henviser dem også til 
matutdeling, ifølge undersøkelsen, som er ut-
ført i regi av fagforeningen. NASUWT er den 
nest største fagforeningen for lærere i landet 

og organiserer pedagoger fra hele skoleløpet. 
Leder Patrick Roach fordømmer regjeringen 

for situasjonen: – Dette må utløse ekstra hjelp til 
barn, skoler og familier, sier han til avisen. 

– I en tid da mange lærere allerede sliter øko-
nomisk, har atskillige av dem gravd dypt i egne 
lommer for å gi akutt hjelp til elevene, i fravær 
av ekstra støtte fra regjeringen. Skoler og læ-
rere skal imidlertid ikke måtte hjelpe familier i 
desperat nød, sier NASUWT-lederen. 

Han oppfordret statsminister Liz Truss til 
strakstiltak for å dempe krisen millioner av 
mennesker står overfor i høst og vinter. Den økonomiske krisen svekker barns og unges skolegang 

sterkt, ifølge en undersøkelse blant 6000 lærere. 

Foto: Shahzaib Akber, EPA/N
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hjemløse familier
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Hold deg oppdatert på: Hold deg oppdatert på: 

For at barnas deres skal få ekstra hjelp i skolen, gir 
mange foreldre overdådige gaver til sine barns lærere.

Lærere jobber  
11-timersdager
Lærere i offentlige skoler i Japan jobber i snitt 11 timer og  
21 minutter per dag på skolen, viser en ny undersøkelse.  
Arbeidsdagen er mye lengre enn den som er fastsatt i loven.

Advarer mot dyre 
gaver til lærere 

JAPAN: Den gjennomsnittlige tiden lærer-
ne jobbet hjemme, var 46 minutter. Der-
med blir den totale daglige arbeidstiden 
12 timer og sju minutter. Det melder Asahi 
Shimbun, én av de tre største dagsavisene 
i landet. Undersøkelsen er gjort i regi av en 
tenketank tilknyttet hovedorganisasjonen 
Rengo. 

Gjennomsnittlig arbeidstid på skolen 
gikk ned med åtte minutter fra forrige 
undersøkelse i 2015, men gjennomsnittlig 
arbeidstid hjemme økte med tre minutter. 
Arbeidstiden er inklusive møter utenfor 
skolene og eksklusive pauser. 

123 timer ekstra per måned 
Lærere overskred sin påkrevde arbeidstid 
med i snitt omtrent 123 timer månedlig. På 
spørsmålet om hvor lange pauser de har 
på skolen, svarte 54,6 prosent at de ikke 
hadde noen pause. 

Etter loven skal ansatte ikke jobbe mer 
enn åtte timer per dag og 40 timer per uke. 

Lokale myndigheter har fastsatt daglig 
arbeidstid for offentlige skolelærere til sju 
timer og 45 minutter. 

Ønsker færre timer
Da lærerne ble spurt om hvordan myndig-
hetene kunne reformere arbeidsforholde-
ne, svarte 93,5 prosent «ha flere lærere 
og ansatte ved skolene». «Redusere antall 
klassetimer» sa 66,4 prosent, og 64,5 
prosent svarte «fremme små klassestør-
relser». 

– En må få flere lærere ved å utvide 
budsjettet, sa Satoshi Shimizu, professor 
emeritus ved Waseda University, som ana-
lyserte resultatene av undersøkelsen. 

Undersøkelsen ble gjennomført via 
nettet fra mai til juni i år blant lærere ved 
offentlige grunnskoler, ungdomsskoler og 
videregående skoler, og lærere ved spesi-
alskoler over hele landet. Rundt 9200 læ-
rere svarte. Svarprosenten var 92,1. 

Foreldre gir dyre gaver til lærerne 
fordi de håper det vil bedre barnas 
skoleresultater, men tradisjonen  
får motbør. 

KINA: I et forsøk på å bekjempe det de mener er 
korrupsjon, forbød utdanningsdepartementet 
lærere å ta imot gaver fra foreldre, eller å delta 
på tilstelninger arrangert av dem, allerede i 2014. 

Mange foreldre tror ekstra hjelp fra lærerne vil 
bedre barnas skoleytelser. Gavene, som gjerne gis 
ved den årlige lærerdagen i september, kan være 
verdt flere hundre til tusenvis av yuan (flere hun-
dre amerikanske dollar). 

Da en mor i byen Liuzhou i Guangxi-regionen 
nektet å bidra til tre hudpleiesett som kostet 
mer enn 2200 yuan (315 dollar) for tre av barnets 
lærere, ble hun kastet ut av en gruppechat, ifølge 
lokalavisen Nan Guo Jin Bao. Utdanningsmyndig-
hetene i byen sendte ut et åpent brev: «Vennligst 
ikke under noen omstendigheter send pengega-
ver eller andre gaver til lærere. Vær et godt ek-
sempel for barna». 

– I fjor forberedte jeg ikke noe, sa Sherry Chen, 
mor til to barneskoleelever i Shanghai, til South 
China Morning Post. 

– Barna mine kom triste hjem, flaue over at hele 
klassen tok med gaver, men ikke de. 

Chen liker ikke skikken, men i år kjøpte hun 
likevel mye kosmetikk til hver av barnas lærere. 

Lily Wang, en mor fra Tianjin nordøst i landet, sa 
til avisen: – Først når flere foreldre gjør som Liuz-
hou-moren, slipper vi denne irriterende trenden. 
Vil du ha forandring, begynn med deg selv.

Japanske lærere jobber i snitt ca. 123 timer mer i måneden enn de skal ifølge loven. 

Foto: Freeim
ages.com
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ARBEIDSVILKÅR 

Det er så vondt å 
ikke strekke til.

Hege Grande 
barnehagelærer,  

for tida lastebilsjåfør

Søker seg  vekk fra barnehagene
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Etter 14 år som barnehagelærer sa kroppen til Hege 
stopp. Nå blir hun lastebilsjåfør. To av tre barnehage-
lærere i Trøndelag har vurdert å bytte yrke det siste 
året, viser en ny undersøkelse.

Tekst: Karina Lein   Foto: Frank Foss

Søker seg  vekk fra barnehagene

– Du brenner lyset i begge ender. Vi er om-
sorgspersoner og vil gjerne yte maksimalt for 
unger og foreldre, men du får aldri betalt for 
det lille ekstra du yter. Ikke annet enn et ekstra 
klapp på skulderen og kos og klem fra takk-
nemlige barn. Men det kan man ikke leve av. 

Trebarnsmor Hege Grande på Støren i Trøn-
delag hadde arbeidet i barnehage siden 2007. I 
2021 ble hun sykmeldt og søkte om permisjon. 
Da bestemte hun seg for å utdanne seg til las-
tebilsjåfør.

Hun har allerede fått seg ny jobb. Nå ser hun 
for seg en hverdag uten stress, der hun ikke 
har ansvar for andre mennesker, og har større 
fl ksibilitet og frihet enn som barnehagelærer.

 Allerede som ung tenkte hun på å bli bilme-
kaniker, men ønsket om å arbeide med barn 
var større. 

 – Det er givende. Barna er så ekte, og de gir 
så mye glede, sier Grande. 

 Etter hvert som tiden gikk, opplevde hun 
imidlertid et stadig større press. Blant annet 
økte kravet til dokumentasjon, uten at det ble 
tilført ressurser til barnehagen. 

 – Vi har ikke tid til å bruke de fi e timene 
plantid som er avsatt til dette per uke. Da tar 
vi jo av tiden til ungene!

Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Trøn-
delag gjennomførte i mai en undersøkelse om 
arbeidsvilkår i barnehagen blant alle sine bar-
nehagelærer-medlemmer. Undersøkelsen viser 
at 65 prosent av barnehagelærerne har vurdert 
å søke et helt annet yrke det siste året, og at 
25 prosent er i en reell søkeprosess til ny jobb. 
Bare 23 prosent av dem hadde valgt samme 
yrke i dag om de skulle velge på nytt. 

– Brenner lyset i begge ender
 Hege Grande forteller at hun ofte tok med seg 
arbeid hjem, uten å føre timer. Hun opplever 

at barnehageansatte får stadig fle e oppgaver, 
blant annet i form av pedagogisk-psykologisk 
tjeneste-oppgaver, uten at det påvirker verken 
lønna eller tilførsel av ressurser.

– I tillegg er det pålagte møter i arbeidstiden, 
som spiser av tiden med barna, peker hun på. 

Pause rakk hun ofte ikke å ta.
– Vi klarer jo heller ikke å skaffe til veie vi-

karer når folk er sykmeldte. I tillegg er vikar-
budsjettene utilstrekkelige, sier hun.

Kvelden før neste arbeidsdag kunne hun få 
melding om sykdom, men at de ikke hadde 
vikar å sette inn. De måtte sy det sammen når 
de kom på jobb neste morgen.

 – Når det blir regelen i stedet for unntaket, 
blir det hardt. Du har familie selv også. Når 
du blir dratt i en slik skvis hele tiden, blir be-
lastningen for stor, sier Grande, som også så 
at kollegaer var slitne, men at de stod på for 
ungene sin del. 

Utdanningsforbundets undersøkelse viser 
at barnehageansatte ikke opplever tilstrekke-
lig kvalitet i barnehagen. Tid til å lytte er det 
for eksempel ikke. Grande kjenner seg igjen 
i dette. 

 – Ja, det blir gjerne slik at barnet, som har 
behov for å bli sett, må vente fordi du må ta 
en bleie til. Noen har veltet et glass melk, eller 
noen må trøstes fordi de har snublet. Det er 
så vondt å ikke strekke til. Har du med barn å 
gjøre, må du være på  hele tiden; være en trygg, 
tilstedeværende og god voksen. Du blir ikke 
det når du sitter med seks unger og egentlig 
bare skulle ha tre, og kanskje to av dem ikke 
går ennå. 

 – Alltid på etterskudd
For å få til en kvalitativt god barnehage må bar-
nehagene ha fle e ansatte i hele åpningstiden, 
understreker hun. 

27

 U
TD

AN
N

IN
G 

  1
1  

20
22

26-29 barnehagelærere.indd   2726-29 barnehagelærere.indd   27 22.09.2022   13:5522.09.2022   13:55



ARBEIDSVILKÅR

Hadde alle vært på jobb i åpningstiden, hadde 
hverdagen ifølge Grande blitt en bedre hverdag 
– med mindre stress. 

 – De økonomiske rammene samsvarer ikke 
med åpningstidene og oppgavene vi har blitt 
pålagt i de senere årene. Konsekvensen blir 
mange ufaglærte og dårligere kvalitet i barne-
hagen, selv om mange ufaglærte også er gode, 
understreker hun. 

 Hun følte at hun alltid var på etterskudd. 
 – Mange ganger avslo jeg å gå på møter for 

å få det til å gå opp. Ungene var viktigere, sier 
Grande. 

 Med tanke på jobben de gjør i barnehagen, 
er hun ikke i tvil om at det må tilføres mer mid-
ler til sektoren. Hovedansvaret legger hun på 
politikerne. 

 – Jeg har et håp for ungene og det fremtidige 
Norge. Det koster samfunnet så mye å reparere 
voksne. Dessverre er vi der i dag. Bør vi ikke 
heller fokusere på de små og legge grunnlaget 
der? spør hun.

 Akkurat det synes hun er merkelig, i og med 
at de som arbeider i barnehage hver dag, passer 
det mest dyrebare folk har.

 – Vi har et genuint ønske om å være gode 
rollemodeller, omsorgspersoner og støttespil-
lere for barn og foreldre. Med det følger et stort 
ansvar som ikke blir tilgodesett.

 Derfor fin er også stadig fle e på noe annet, 
mener Grande. 

 – Ungene taper, fremtiden taper, det skjærer 
meg i hjertet. 

 Den aktuelle barnehagen Grande har per-

misjon fra, er blitt gitt anledning til å uttale 
seg om saken. 

– Bekymringsfulle tall
Tallene fra undersøkelsen gir grunn til bekym-
ring, ifølge fylkesstyremedlem i Utdannings-
forbundet Trøndelag, Kristin Elvsveen Witry. 
Ikke minst fordi også nedgangen i antall sø-
kere til barnehagelærer-utdanningen er på 27 
prosent.

977 svarte på undersøkelsen. Witry synes 
spesielt respondentenes utfyllende kommen-
tarer til fle e av spørsmålene i undersøkelsen 
er interessante. En av kommentarene var: «Jeg 
kommer til å si opp jobben hvis jeg får en god 
mulighet. Jeg ønsker ikke å være på jobb den 
dagen det skjer en ulykke som kunne vært 
unngått med forsvarlig bemanning. Jeg ønsker 
ikke være på jobb den dagen et barn ønsker å 
fortelle om seksuelle overgrep og jeg ikke har 
tid til å stoppe opp for å lytte». 

Kristin Elvsveen Witry tolker de mange og 
fyldige tilbakemeldingene i kommentarfeltene 
som et signal på at barnehagelærerne har et 
stort behov for å bli hørt. 

– Her er det stort engasjement og mye frus-
trasjon, konstaterer hun.

 På spørsmålet om hva som skal til for å 
gjøre jobben mer attraktiv, var svaret først og 
fremst lønn, og økt bemanning. Hele 922 av 
respondentene skrev uoppfordret i kommen-
tarfeltet på dette spørsmålet. 

– Vi må styrke profesjonen. Det ser ut til 
at de mange ønsker om kompetanseheving 

og utviklingsarbeid stoppes av økonomi og 
mangel på tid og personale. Istedenfor å styr-
ke kvaliteten i barnehagen går mye av tiden 
med til «brannslokking». Mange ønsker større 
mulighet for å ta etter- og videreutdanning og 
anerkjennes for dette i form av bedre lønn og 
tilpassede arbeidsoppgaver. Mange i barneha-
gen har også tatt mastergrad, og det må komme 
fellesskapet til gode. Barnehagelærerne slutter 
fordi de ikke får brukt eller anerkjent sin kom-
petanse, sier Witry.

Fraråder unge å velge yrket
Hun synes også det er interessant å se at fle tal-
let av de som har svart på undersøkelsen, har 
arbeidet ti år eller mer i barnehage og innser 
at en konsekvens av negative oppfatninger av 
yrket også kan bidra til at barnehagelærerne 
fraråder unge å velge samme yrke.

– Spriket mellom utdanning og praksis er for 
tiden altfor stort. Gode intensjoner i utdannin-
gen slår sprekker i praksisfeltet på grunn av 
for dårlige rammefaktorer. En konsekvens av 
dette er høyt sykefravær blant annet på grunn 
av emosjonelt stress. Det emosjonelle presset 
ved å hele tiden kjenne at du ikke strekker til 
og får gjort en god nok jobb, skaper frustra-
sjoner, mener Witry. 

Hun understreker at de er mange som må 
bidra for å bedre forholdene for barnehagelæ-
rerne. 

– Vi ønsker at barnehagen skal trekke til seg 
ambisiøse ansatte, slik at statusen styrkes og 
motiverer fle e til yrket, sier Witry. 

Istedenfor å styrke kvaliteten i barnehagen 
går mye av tiden med til «brannslokking».
Kristin Elvsveen Witry 
fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Trøndelag

Sitat apex 18 M
Sitat navn midt

Foto: Thor Nielsen
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I år har 3 600 søkere fått tilbud om plass på 
barnehagelærerutdanningen. Det er en ned-
gang på nesten 27 prosent, sammenlignet med 
hvor mange som fikk tilbud i fjor. 

– De lave søkertallene til barnehagelærer-
utdanningen er krise, sa Hege Bae Nyholt (R), 

leder i Utdannings- og forskningskomiteen på 
Stortinget til Utdanningsnytt.no 1. august.

25. juli kom de endelige opptakstallene 
til høyere utdanning. De viser at barnehage-
lærerutdanningene mister mer enn hver fjerde 
student sammenlignet med i fjor.

– Det aller viktigste er å jobbe for bedre 
rammevilkår både for utdanningsinstitusjo-
nene og for sektoren. Vi må også sikre at de 
som jobber innen disse fagfeltene, får rammer 
som sikrer at de kan gjøre jobben slik de øn-
sker, mener hun.

Det sier Marius Iversen, direktør for kommu-
nikasjon og samfunnskontakt i Private Barne-
hagers Landsforbund (PBL). Han viser til at i 
rapporten Talis Starting Strong Survey, publi-
sert i 2019, presenterte OECD for første gang 
en undersøkelse blant barnehageansatte. Den 
viste blant annet at:

• 97 prosent av de ansatte i sektoren i Norge 
alt i alt er fornøyde med jobben.

• 94 prosent av de ansatte oppgir å ha deltatt i 
faglig utvikling de siste 12 månedene.

• Mer enn 90 prosent oppgir at de ville anbe-
fale den barnehagen de jobber i som et godt 
sted å arbeide.

Han peker på at barnehagene løpet av 20–30 
år har gått fra å være et tilbud til et mindretall 
av familiene, til et velferdstilbud for alle, og 
første delen av utdanningsløpet.

– Statusen til barnehageansatte har økt i takt 
med denne utviklingen. Vi opplever at befolk-

Mener mer forskning er nødvendig
– Undersøkelsen til Utdanningsforbundet Trøndelag er ikke hygge-
lig lesning isolert sett. Men det vil kreve mer grundig forskning for å 
få et dekkende bilde av situasjonen i barnehagene.

Rødt: – Sviktende søkertall er krise

ningen har stor respekt for den kompetansen 
barnehageansatte har. En ytterligere satsing på 
kompetansen i barnehagene vil styrke lønns- 
og karrieremulighetene i sektoren. Det vil 
bidra til enda mer robuste fagmiljøer i den 
enkelte barnehage, og økt faglig samarbeid på 
tvers av barnehager, sier Iversen, som etterlyser 
forpliktende signaler fra politikerne om at de 
ønsker å satse på kvalitet og mangfold i barne-
hagesektoren. 

Kommuneorganisasjonen KS er også blitt 
gitt mulighet for å kommentere saken.

Vi opplever at befolkningen har 
stor respekt for den kompetan-
sen barnehageansatte har.
Marius Iversen  
i  Private Barnehagers Landsforbund.

Foto: PBL
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YRKESLIV

STILLINGSGRUPPER

Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning

Stillinger uten særskilt krav til utdanning

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

Fagarbeiderstillinger/tilsv. fagarbeiderstillinger

Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning

Adjunkt med tilleggsutd. og stillinger med krav om 5-årig 
U/H-utdanning

Lektor og stillinger med krav om mastergrad

Lektor med tilleggsutdanning

16 år  

2,8 %

3,1 %

3,0 %

2,7 %

2,9 %

2,5 %

2,3 %

2,3 %

10 år  

3,1 %

3,2 %

3,1 %

2,8 %

2,9 %

2,7 %

2,6 %

2,6 %

8 år  

3,5 %

3,5 %

3,3 %

3,0 %

2,8 %

2,8 %

2,7 %

2,7 %

6 år  

3,6 %

3,6 %

3,5 %

3,1 %

2,9 %

2,9 %

2,8 %

2,8 %

0 år

3,8 %

6,7 %

5,9 %

8,0 %

7,6 %

6,0 %

5,8 %

5,8 %

2 år  

3,7 %

4,6 %

5,5 %

5,2 %

3,9 %

3,9 %

3,8 %

4 år  

3,6 %

3,7 %

3,5 %

3,2 %

3,0 %

2,9 %

2,8 %

2,8 %

TABELL: GRUNNLØNNSVEKST OG STILLINGSGRUPPER

4,3 %

G
ruppe 1

G
ruppe 2

Kapittel 4 (sentrale tillegg pr. 01.05.2022)
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Tekst: Kirsten Ropeid | kr@utdanningsnytt.no 

Med KS’ tilbud ville 53-åringen fått 2,5 prosent 
lønnsøkning. 

– Jeg skal arbeide i fylkeskommunen med 
blant anna skoleskyss, forteller Geir Myran, 
som i skrivende stund enn så lenge er lærer 
ved Vikåsen skole i Trondheim. 

– Vil du tjene mer på det?
– Jeg går ikke opp i lønn, men heller ikke 

ned. Og det er en av grunnene til at jeg vil skif-
te. Jeg skal starte i en jobb der jeg ikke har noen 
ansiennitet. Likevel får jeg lønn på samme nivå 
som det jeg har nå, etter tre års lærerhøgsko-
le, to års etterutdanning og 30 år i yrket. Det 
sier mye om hvordan kunnskap, opparbeida 
gjennom utdanning og erfaring, blir verdsatt 
i skolen. 

Han forteller at han for ti år siden vurderte 
å ta en stilling i Nav.

– Da hadde det betydd å gå ned i lønn. Den 
gangen viste lønna at min lærerbakgrunn var 

verdsatt. Det gjorde at jeg ble i skolen, sier Geir 
Myran.

– Er det bare lønna som betyr noe?
– Et merkbart lønnstillegg kunne stoppa meg 

fra å forlate skolen nå, sier han.

Verdsetter den utdanna læreren
– Lønn er likevel bare en av måtene KS for-
teller oss hvordan de verdsetter den utdanna 
læreren, fortsetter Geir Myran.

– KS insisterer også på at så lenge folk er 
villige til å arbeide i skolen, har vi ingen læ-
rerkrise. Det betyr at 19-åringer rett fra russe-
feiring er akkurat like viktige for skolen som 
jeg er. Det gir meg ikke den anerkjennelsen og 
verdsettinga jeg forventer fra en arbeidsgiver. 

– Er ikke likevel erfaringa til mange utdanna 
lærere at det ikke er lett å få fast jobb?

– Litt ut i skoleåret er det alltid muligheter. 
Du får kanskje ikke fast jobb med en gang. 
Men er du flyttbar og litt tålmodig, får du jobb.

– Hvor høy lønn meiner du er rett?
– Det bør være ei lønn på linje med andre 

– Et merkbart lønnstillegg kunne fått meg til å bli, sier Geir Myran. 

Etter 30 år i skolen sier   Geir takk for seg 
kommuneansatte med tilsvarende utdanning, 
som for eksempel kommuneingeniør. Men 
lærerne i en kommune er så mange fle e enn 
kommuneingeniørene. Så det kan virke dyrt å 
heve ei så stor gruppe. Det er kanskje derfor 
sammenlikninger av lønn i kommunene blir 
framstilt vanskelig og uoversiktlig.

Økning på 2,5 prosent
I slutten av mai kom partene i kommuneopp-
gjøret til enighet i lønnsoppgjøret, men med 
ett unntak: lærerne. UDF-leder Steffen Handal 
ledet forhandlingene med KS for Unio. Han 
var da tydelig på at resultatet som lå på bordet, 
ikke var mulig å akseptere for Utdanningsfor-
bundet.

– Det handler om at de med lengst utdan-
ning og ansiennitet kommer dårlig ut sam-
menlignet med andre. Unio ønsket å prioritere 
denne gruppa i skoleverket, men det ville ikke 
KS. Det kommer på toppen av en historikk 
med dårlig lønnsutvikling for lærerne over 
tid. Det burde vært særskilte tiltak for lærerne 
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Etter 30 år i skolen sier   Geir takk for seg 

Tabellen, laget av 
Utdanningsforbundet, 
viser en oversikt over 
datolønnsvekst i grunnlønnen 
for de ulike stillingsgruppene 
og ansiennitetstrinnene. 
Tallene må ikke forveksles 
med årslønnsvekst og på den 
måten sammenliknes med 
rammen for oppgjøret på 3,84 
prosent. Tabellen er kun ment 
som en illustrasjon av hvordan 
de ulike gruppene er prioritert. 

Foto: Privat

i dette oppgjøret. I stedet legger KS opp til at 
lærerne nok en gang sakker akterut, sa han i et 
intervju med Utdanningsnytt 25. mai. 

Med KS’ tilbud ville Geir fått ei lønnsøkning 
på 2,5 prosent. Han er på topplønn i kategorien 
«adjunkt med tilleggsutdanning og stilling med 
krav om 5 år u/h-utdanning», en kategori der 
svært mange i lærergruppa er.

Har streika
20. juni var lærerstreiken et faktum. I første 
omgang ble 45 medlemmer i Utdannings-
forbundet i Bergen tatt ut i streik. Siden har 
streiken vært trappet opp fle e ganger. Når 
dette intervjuet gjøres, er om lag 8300 lærere 
i streik. Utdanningsforbundet har i skrivende 
stund varslet at ytterligere 1800 av deres med-
lemmer tar på seg streikeskjorta fra mandag 
22. september. 

Geir Myran er ikke blant de streikende, men 
har streika for Utdanningsforbundet tidligere.

– Etter streiken i fjor var jeg svært misfor-
nøyd med resultatet. Likevel hadde jeg trua på 
at streiken ville gi oss resultater i oppgjøret i 
år, sier han.

Han har mista den trua.
– Skulle konfl kten likevel ende med et godt 

resultat nå, skal ingen se bort fra at jeg kommer 
inn gjennom skoleporten igjen, avslutter Geir 
Myran.
*Reportasjen ble publisert på Utdanningsnytt.
no 14. september 2022. 

Et merkbart  
lønnstillegg kunne 
stoppa meg fra å 
forlate skolen nå.

Geir Myran
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Da Sindre oppdaget at elever med dysleksi 
ikke får ta nasjonale prøver i lesing, skrev han 
et brev til daværende statsminister Erna Sol-
berg. Den gang var Sindre ti år og gikk i 5. 
klasse på Grua barneskole på Hadeland. Sol-
berg lovet Sindre å se nærmere på saken, men 
lite skjedde.

I 2021 purret Sindre. Da fikk han daværende 
kunnskapsminister Jan Tore Sanner på banen. 
Og fra høsten 2022 får Sindre, som fyller 14 år 
i november, og som går i 9. klasse, endelig lov 
å ta i bruk de hjelpemidlene han har behov for 
til nasjonal prøve i lesing.

– Det betyr mye for meg å få ta nasjona-
le prøver på samme måte som de andre, sier 
Sindre.

Den nasjonale prøven Sindre tar, er nøyaktig 
lik den de andre elevene i klassen tar. Forskjel-
len er bare at Sindre bruker hjelpemidler som 
gjør at han leser med ørene, ikke med øynene.

Veksler mellom ulike hjelpemidler
Sindre har dysleksi og har også synsutfordrin-
ger. Derfor er han avhengig av å kunne bruke 
hjelpemidler når han leser. På brillene har Sin-
dre et lite kamera som gjør at det som står i 
boka, eller på tavla, blir til lyd.

Også da brillestøtteordningen forsvant, 
skrev Sindre brev til Erna Solberg. Nå er ord-
ningen tilbake på plass med ny regjering. For 
Sindre er brillene veldig viktige for hans sko-
leutvikling.

Bruker han en propp i ett øre, kan han lytte 
til det læreren sier samtidig som han får med 
seg hva som står på tavla. I tillegg bruker han 
programmet Lingdys. Det oversetter blant 
annet tekst til lyd, med en syntetisk stemme. 
Men det har Sindre vent seg til. Han bruker 
også høretelefoner.

Sindre har dessuten nytte av lydbøker. 
Mange av dem låner han fra Norsk lyd- og 

bildeskrift ibliotek. I tillegg kjøper skolen inn 
noen lydbøker ved behov.

Fikk på plass nye retningslinjer
19. september hadde elevene på 9. trinn ved 
Harestua skole, der Sindre nå går, nasjonal 
prøve i lesing.

Tidligere stod det i Utdanningsdirektoratets 
retningslinjer: «Nasjonale prøver i lesing skal 
måle leseforståelse. Elever med dysleksi får 
ikke bruke hjelpemidler. Grunnen til det er 
at hjelpemidlene vil føre til at eleven ikke blir 
målt på det eleven skal måles på.»

– Det opplevde jeg som veldig urettferdig. 
Derfor skrev jeg til Erna Solberg. Jeg visste at 
hun også har dysleksi. Derfor håpet jeg at hun 
ville forstå meg, sier Sindre.

Han fikk et løfte om at Utdanningsdirekto-
ratet skulle se på saken. Men i 2021 hadde det 
fortsatt ikke skjedd noe, så da måtte han purre. 
Det førte til at Kunnskapsdepartementet tok 
tak i saken og i februar kom beskjeden Sindre 
hadde ventet på siden 2018. 

På Utdanningsdirektoratets sider stod det: 
«Kunnskapsdepartementet har bedt Utdan-
ningsdirektoratet å utrede og anbefale løsnin-
ger som sørger for at gjennomføringen av de 
nasjonale prøvene i lesing på norsk, og lesing 
på samisk, tilrettelegges på en bedre måte enn 
i dag for elever med dysleksi og elever med be-
tydelige lesevansker.»

Trengte ikke ekstra tid
På Harestua skole er elevene på 9. trinn akku-
rat ferdige med nasjonal prøve i lesing. Sindre 
er tilbake med klassen sin. Men han blir med 
tilbake til rommet han benyttet under prøven. 
Her brukte han Lingdys som hjelpemiddel.

Rektor er imponert over hvor kjapt Sindre 
gjennomførte dagens prøve.

– Sindre fikk ta prøven på eget rom med en 

I høst har elever med lese- og skriveproblematikk  
for første gang fått lov til å bruke hjelpemidler på  
nasjonale prøver. Elev Sindre Nyfløt Lie kjempet  
i flere år for innføring av nye regler.
Tekst: Marianne Ruud  |  mr@utdanningsnytt.no  Foto: Maja Ljungberg Bjåland

Sindre leser med ørene

Sindre Nyfløt Lie gikk 
i 5. klasse da han ba 
statsministeren åpne for  
at elever med dysleksi får 
ta nasjonale prøver i lesing. 
Nå har han endelig selv tatt 
prøven, som 9.-klassing.

NASJONALE PRØVER
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voksen person til stede. Som dyslektiker har 
han krav på ekstra tid, men det trengte ikke 
Sindre, sier en stolt rektor.

Mener fritak fører til utenforskap
Sindres mor Liv Gjestvang er også innom Ha-
restua skole denne formiddagen. Hun er selv 
lærer og spesialpedagog og har bidratt aktivt til 
at Sindre har fått de hjelpemidlene han trenger. 

På spørsmål om hva manglende deltakelse på 
nasjonale prøver kan bety, sier hun:

– Det fører til utenforskap. Elever som Sin-
dre blir ikke inkludert i fellesskapet og får ikke 
trening i å bruke hjelpemidlene sine på prøver. 
Skolene har heller ikke trent på å tilrettelegge.

Hun understreker at nasjonal prøve i lesing 
handler om både avkoding og leseforståelse. 
Gjestvang mener alle lærere nå må sørge for at 
elever med behov for å bruke hjelpemidler får 
det, både på nasjonale prøver og andre prøver. 

– Det gir disse elevene mulighet til å føle 
mestring og inkludering, som Sindre gjør nå. 
Han er trygg på hjelpemidlene sine. Fordi han 
har fått øve, leser han like fort med ørene som 
de andre gjør med øynene. Derfor bruker han 
heller ikke lengre tid enn de andre på prøvene. 
Og når han slutt skal ta eksamen, der han også 
får bruke hjelpemidler, er han forberedt og kan 
få vist hva han kan, sier hun.

For Sindre er dette hans første og siste na-
sjonale prøve i lesing. Nasjonal prøve i regning 
har han kunnet delta på hele tiden. Nasjonal 
prøve i engelsk får han ikke tatt, siden den ikke 
avholdes på 9. trinn. Så i engelsk må Sindre gå 
rett på eksamen på 10. trinn. 

Sindre leser med ørene

• Nasjonale prøver skal gi kunnskap om elevenes 
grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og 
engelsk. Informasjonen fra prøvene gir grunnlag  
for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på 
skolene, i kommunene og på nasjonalt nivå.

• Prøvene er obligatoriske for alle elever  
på 5., 8. og 9. trinn. Nasjonale prøver ble i 2022 
gjennomført mellom 5. september og 30. september.

NASJONALE PRØVER

Det betyr mye for 
meg å få ta nasjonale 

prøver på samme 
måte som de andre.

 Sindre, elev
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Barnehagelæraren og barna 
Av Mona Halsaunet Frønes og Marit 

Kanstad (red.) 
Universitetsforlaget

170 sider

Praksisnær og reflekterande
Boka «Barnehagelæreren og barna» er solid plassert i ei barnehagesetting, 
og ho tek opp tema som er viktig for dei tilsette å vere orientert om.

Anmeldt av: Kirsten Flaten, 
dosent ved Høgskulen på Vestlandet

Teksten dekkjer språk, kultur, motorikk og leik, 
og dessutan leiing og kjensle av tilhøyrsle i barne-
gruppa. Forfattarane er knytte til barnehagelær-
arutdanninga ved Dronning Mauds minne. 

Frå starten av vert det lagt føring for boka ved 
å stille spørsmål om kva ein barnehagelærar ei-
gentleg er, og ikkje minst, kva ein god barneha-
gelærar er. Dette er spørsmål som alle som har 
med barn å gjere, bør stille seg: «Kva er eigentleg 
ein god vaksen i møte med barn?». 

Seinare i teksten vert det poengtert at barna 
er prisgitt dei omsorgspersonane som er rundt 
dei i kvardagen. For denne lesaren vart det stopp 

i lesinga ei stund, med freistnad på å finne ut kva 
eg tenkjer ligg i å vere ein god vaksenperson i 
møte med barn. Slike spørsmål krev at ein går i 
seg sjølv, og det kan gjerne vere tema for perso-
nalmøte, eller meir uformelle samtaler i matpau-
sen. Teksten er krydra med små forteljingar som 
gir ei praktisk vinkling på innhaldet og gjer det 
lettare å sjå overgang til teoridelen. 

Barn sin sosiale kompetanse og det å leggje til 
rette for god utvikling av denne er eit gjennom-
gangstema i boka. Det å støtte barnet inn i god 
samhandling og å gje dei ei oppleving av å høyre 
til, kjem att i dei ulike tematikkane. Hovudsakleg 
vert tema omtala på ein måte som gjer at barne-
hagen generelt vert omfatta. Men det er òg delar 

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
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Fremmer  
kreativiteten
Sakprosa: «Dypt og grunnleggende 
norskfaglig: Dybdelæring i teori og 
praksis» av Jorunn Øveland Nyhus 
og Astrid Syse Talsethagen. For 
klasseromsnære metoder å angripe 
dybdelæring på i norskfaget, er denne 
boka en skatt. Den har hjulpet meg til 
å bli mer kreativ i hvordan jeg angriper 
et tema og gitt meg flere nye perspek-
tiver. Og så er den ganske morsom til 
tider også.

Å utfordre elevene
Sakprosa: «Da oppdaget jeg mye nytt 
som jeg ikke så første gangen» Korleis 
nærlesing av skjønnlitterære tekstar 
kan skapa engasjement og djup læring i 
norskfaget. 

Denne artikkelen av Ingeborg Berge 
handler om å lese krevende tekster 
med elevene, hvordan vi sammen kan 
stille spørsmål til det vi leser og dermed 
skape engasjement for noe som kan 
virke vanskelig og utilgjengelig. Artik-
kelen har gitt meg inspirasjon til å tørre 
å gi elevene utfordringer. Det krever litt 
jobb, men er også veldig artig. 

Råd om retorikk- 
undervisning
Sakprosa: «Retorikk i skolen» av 
Jonas Bakken. Det aller mest sentrale 
du må vite om retorikk på ikke alt 
for mange sider. I boka er det også 
opplegg og modeller som jeg har fått 
bruk for i klasserommet. Jeg anbefaler 
denne for de som vil bli bedre på å 
undervise i hvordan vi kan analysere 
ulike typer tekster retorisk.

Dybdelæring  
i teori og praksis 

av Jorunn Øveland 
Nyhus og  

Astrid Syse  
Talsethagen

Da oppdaget jeg mye 
nytt som jeg ikke så 

første gangen
Artikkel på nett av 

Ingeborg Berge

Retorikk i skolen
av Jonas Bakken

MINE FAVORITTER

lektor ved Storhamar videregående skole

Halvard Haugtomt

Praksisnær og reflekterande
av teksten som tek opp når barnet har særskilt 
behov, som kva det inneber å ha høyrsletap, og 
kva barnehagelærar kan gjere for å stimulere 
kroppsleg og språkleg utvikling. 

Forfattarane syner dessutan til at barnehagen 
er ein fleirkulturell arena gjennom å skildre den 
interkulturelle barnehagelæraren. Her krevst ut-
vikling av interkulturell kompetanse for å meistre 
det å utvikle inkluderande miljø der det kulturelle 
mangfaldet vert sett på som ein ressurs, som vert 
påpeika som det Rammeplan for barnehagen legg 
føring for. Det er lettast å sjå ulikeskapen mellom 
kulturar, men det skaper ikkje fellesskap, og vi 
treng heller å bygge opp ei kjensle av likskap i 
barnegruppene og til dei vaksne. Omgrepet kul-
tur vert delt i essensialistisk og prosessorientert, 
som gjer forståinga meir konkret. Møte med 
foreldre og ulike haldningar til barneoppseding 
vert trekt inn, og korleis det kan føre til ulikskap 
i kommunikasjon. Her kjem òg det inn å leggje til 
rette for god språklæring hos fleirspråklege barn. 

Det er auka press på barnehagane i det å leg-
gje til rette for god norskspråkleg fungering før 
skulestart. Det vert oppfordra til å leggje til rette 
for god innlæring av både morsmål og norsk. For 
nokre barn er språkinnlæring uproblematisk, 
medan for andre barn krevst det god tilretteleg-
ging og oppfølging. Lesaren vert minna om at ved 
ein monoglossisk språkkultur er det meste pre-
sentert ved norsk språk og klassiske europeiske 
eventyr. Her vert vist til heteroglossisk språkide-
ologi, altså eit fleirspråkleg språkmiljø. Det utvi-
dar barns læring, viser framandspråklege barns 
kunnskap, med eit mål om å auke kommunikasjon 
mellom barna, og mellom barn og vaksne. Her ligg 
det òg ei anerkjenning av at barnet har med seg 
læring frå heimen som kan innebere andre bok-
stavtypar og lydkombinasjonar, og gjennom dette 
viser barnehagelærar respekt for barnet sine er-
faringar og bakgrunn. 

Kvart kapittel vert avslutta med ei avrunding, 
som er ei oppsummering av innhaldet. Her er 
òg forslag til refleksjon, som kan gjerast både 
individuelt og i gruppe. For studentar kan dette 
vere tema i kollokviegrupper, og for tilsette i bar-
nehagen kan utvalde kapittel lesast og drøftast 
i fellesskap. Boka tek opp tema som er viktige i 
barnehagen og ikkje ukjende for barnehagelærar. 
Men dei er presentert slik at dei fremjar reflek-
sjon, noko som gjer boka til eit viktig bidrag inn i 
faglitteraturen.

Foto:  M
ona M

ikaelsen
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Debattinnlegg kan ha  
en lengde på opptil 7000 tegn  
(inkludert mellomrom).  
Husk tittel og ingress. 

Tips: Både tittel og ingress  
bør være konkrete og gi uttrykk  
for en mening.  

Oppgi navn og telefonnummer  
når du sender inn innlegg. Legg 
gjerne ved et digitalt portrett  
(minimum 0,5 MB), med navn  
på den som har tatt bildet. 

Redaksjonen forbeholder seg  
retten til å redigere og kutte  
i bidragene. 

Meningene 
dine er viktige 
for oss! 
Send ditt bidrag til:
debatt@utdanningsnytt.no

MENINGER
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ORGANISASJONEN 

Utdanningsforbundet er en fagforening for yrkes-
aktive lærere. I tillegg kan pensjonister og tryg-
dede som har vært medlemmer som yrkesaktive, 
være medlemmer. Pensjonerte lærere og ledere 
får på denne måten en god mulighet til å være en 
del av organisasjonsfellesskapet med sine tidli-
gere kollegaer. I tillegg legges det til rette for en-
gasjement og deltakelse i ordinære medlemsakti-
viteter i lokallaget, for eksempel medlemsmøter 
og årsmøter. Lokallagene gjennomfører også 
egne tiltak for og med pensjonistmedlemmer, og 
det er her pensjonistenes demokratiske rettighe-
ter ivaretas, i all hovedsak på samme måte som 
for ordinære yrkesaktive medlemmer. 

Dette er hovedtilbudet til våre pensjonist-
medlemmer. Aktiviteten og tiltakene styres og 
finansieres fullt og helt av lokallagene. I enkelte 
fylkeslag koordineres og samordnes også dette 
på fylkesplan. 

Pensjon er og blir et viktig tema for Utdan-
ningsforbundet. Pensjonsarbeidet kommer både 
nåværende, tidligere og ikke minst fremtidige 
medlemmer til gode. Dette har, og vil alltid ha, 
høy prioritet i forbundet.

I tillegg deltar Utdanningsforbundet gjennom 
Unio i trygdedrøftingene. Drøftingene om regu-
lering av grunnbeløpet i folketrygden (G) foregår 
årlig mellom regjeringen og pensjonistenes, de 
funksjonshemmedes og arbeidstakernes orga-
nisasjoner. Hovedorganisasjonene er arbeidsta-
kernes organisasjoner i disse drøftingene.

Gunnstein Ueland er skuffet over at Utdan-

ningsforbundet ikke deltok 
i en markering foran Stortinget i forbindelse 
med pensjonistoppgjøret/trygdeoppgjøret for i 
år. Utdanningsforbundet var ikke invitert til mar-
keringen. 

Dette var en markering i regi av Pensjonistfor-
bundet og de andre samarbeidende pensjonist-
organisasjoner i Samarbeidskomiteen for pen-
sjonister (SAKO). Harald Bjørløw, som jo også er 
leder av sentralt pensjonistråd, var invitert og 
holdt en appell. 

Hvis Utdanningsforbundet skal utvikles i ret-
ning av også å være en pensjonistorganisasjon 
som skal jobbe for pensjonistmedlemmenes kår 
ut over vårt arbeid som fagforening for yrkesak-
tive lærere, kreves det en annen og egen organi-
sering av pensjonistmedlemmene våre. 

Det må i så fall etableres en egen pensjonistor-
ganisasjon i Utdanningsforbundet, med egne de-
mokratiske strukturer, adskilt fra vår nåværende 
organisasjonsstruktur. Vi opplever ikke at dette 
er et generelt ønske fra våre pensjonistmedlem-
mer. Vi oppfatter heller ikke at det sentrale pen-

Utdanningsforbundet er også  
for pensjonerte lærere
I Utdanning nr. 10/2022 spør 
Gunnstein Ueland om Utdan-
ningsforbundet er riktig organi-
sasjon for pensjonerte lærere, 
og hva forbundet gjør for sine 
pensjonistmedlemmer. Det  
henvises også til innlegg i  
Utdanning nr. 9/22 fra  
pensjonistrådet i Sola. 
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DIKT

Dere bærer fremtiden på ryggen
dere tilpasser og justerer
og bruker tid på å finne det som er best for våre barn
mye mer av den enn det dere får lønn for
Det er livskunst dere bedriver,
dere spør:
Hva behøver dette barnet i dag,
hva skjedde med disse barna i går,
hva trenger de nå?
Hvordan lærer dette barnet best, hva trengs for å fremme læring her?
 
Dere kjemper for barnas rett til barndom,
for deres behov for å utvikle seg i eget tempo
Dere kjemper for verdier som er under angrep;
for tid til ro, lek og refleksjon
for barnets behov for å være der det er
dere kjemper for barnas rett til å være barn,
 
dere står i kaos og utakknemlighet
med omsorg
i konflikter og utfordringer ingen vet svaret på
dere prøver og feiler og handler og prøver igjen

dere møter nedskjæringer og
krav om effektivitet og urimelighet med krum rygg,
dere leter etter omveier eller måter å oppfylle lov og krav
med kjærlighet
uten at det går på bekostning av barna
Jeg vet det, dere bærer fremtiden på ryggen
Takk til lærerne
 
Hilde Lengali
mamma og daglig leder i Steinerskolenes foreldreforbund 

Utdanningsforbundet er også  
for pensjonerte lærere

Takk til lærerne

Skal Utdanningsforbundet jobbe for pensjonistmed-
lemmenes kår ut over vårt arbeid som fagforening 
for yrkesaktive lærere, kreves en annen organisering 
av pensjonistmedlemmene våre, skriver forbundets 
sekretariatssjef. 

Foto: Y
lva Törngren 

Ill.: Faksim
ile fra U

tdanning nr. 10/2022 

sjonistrådet vil råde sentralstyret til å foreslå en 
slik løsning for landsmøtet. 

Dersom pensjonistmedlemmene våre ønsker 
at de skal organiseres mer som en selvstendig 
pensjonistorganisasjon, er jeg trygg på at dette 
vil komme frem i arbeidet med pensjonistmed-
lemmenes involvering og plass i organisasjonen. 
Hovedkonklusjonen i den gjennomførte evalu-
eringen er at de fleste er fornøyde med dagens 
organisering, selv om det er enkelte ønsker om 
forbedringspunkter. 

Lars Erik Wærstad
sekretariatssjef i Utdanningsforbundet 
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MENINGER
Ill.foto: Jørgen Jelstad

DIGITAL KOMPETANSE 

Et nettbrett eller en bærbar datamaskin alene 
bidrar ikke til bedre læring i skolen. Det skjønner 
vi alle. Men fortsatt er det en utfordring at mulig-
hetene i teknologien bare utnyttes et stykke på 
vei i skolen. Velkjente uttrykk som å «sette strøm 
på boka» og «PC-en brukes som en avansert skri-
vemaskin» er derfor dessverre fortsatt aktuelle. 
Det mener også kunnskapsministeren som, i et 
intervju med NRK nylig, savnet en plan for digita-
liseringen av Skole-Norge og lover at en ny skal 
komme.1 Det er på tide, ettersom den forrige di-
gitaliseringsstrategien gikk ut i 2021.

Jeg ble imidlertid ikke særlig overbevist da hun 
i intervjuet med NRK er mest opptatt av tiden 
elevene skal bruke på skjerm, trykte lærebøker og 
hvilke digitale læremidler som finnes. Da starter 
vi i helt feil ende.

Digitaliseringen av grunnskolene har foregått 
uten en helhetlig nasjonal styring. Utstyrssitu-
asjonen på mange skoler er god, men forskning 
viser at den digitale kompetansen hos både 

lærere og elever fortsatt er mangelfull.2 Dette 
ble også tydelig da skolene stengte på grunn av 
pandemien. Ifølge Utdanningsdirektoratet slet 
elevene blant annet med å finne og levere opp-
gaver, delta i digitale møter og åpne lenker. Dette 
er grunnleggende kompetanse som elevene tren-
ger for å klare seg i voksenlivet. Enda mer alvorlig 
er det at digitale leseferdigheter er mangelvare, 
og at mange elever navigerer tilfeldig på nettet 
når de skal løse oppgaver.3

I kjølvannet av pandemien kan det se ut som 
politikere og skoleeiere løser transformasjons-
utfordringer med å bytte til «ny» teknologi, uten 
å inkludere lærernes behov for økt kompetanse. 
I våre øyne gir det grunn til bekymring da all tek-

nologi må jobbes med på en helhetlig og grundig 
måte for å forsterke læring. Fokus på kompe-
tanse og kvalitet har kommet i skyggen av god 
tilgang på teknologi og riktig læringsplattform. 
Det er nå på tide å prioritere at skoleledere og 
lærere får muligheten å løfte sin digital-didaktis-
ke kompetanse.

Atea har de siste årene gjennomført moden-
hetsanalyser med flere kommuner og skoler. Hel-
digvis har mange skoler og elever økt sin digitale 
kompetanse betraktelig under pandemien, men 
vi ser noen utfordringer peke seg ut:
• Det er store forskjeller mellom lederes digitale 

kompetanse.
• Visjon og mål om hva teknologien skal bidra til 

Det er for lav digital kompetanse i Skole-Norge
Mange kommuner står frem-
deles fast i gamle pedagogiske 
mønstre og benytter seg ikke av 
de mulighetene som teknologi-
en gir. Etter kunnskapsminister 
Tonje Brennas siste utspill blir 
jeg også bekymret for framtiden.

. 

Det kan se ut som politikere 
og skoleeiere løser transfor-

masjonsutfordringer med å 
bytte til «ny» teknologi, uten 

å inkludere lærernes behov 
for økt kompetanse, skriver 

Elisabeth Palmgren. 

Kontakt:  
Mona Jørgensrud  

i HS Media. 
mj@hsmedia.no 

Bestill annonser nå
Visste du at 

annonser 
hos oss 
sees av  
276 000 
lesere?

Annonse- 
informasjon:

 annonsefrist/utgivelsesdato 

 11 14. september / 30. september
 12 5. oktober / 21. oktober
 13 26. oktober / 11. november
 14 16. november / 2. desember
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Det er for lav digital kompetanse i Skole-Norge
for elevenes læring er fortsatt ikke tydelig, og 
er ikke forankret i hele verdikjeden fra skoleei-
er til eleven i læringsrommet.

• En del av undervisningen bærer fortsatt preg 
av en tradisjonell tilnærming til læring der læ-
reren er i sentrum, ikke eleven.

• Det er et stort uutnyttet potensial i bruken av 
teknologi.
Fagfornyelsen beskriver en ny praksis i sko-

len. Utforskning, elevmedvirkning og inklude-
ring er noe av det som står sterkere enn før. Det 
samme gjør prinsippet om å lære. Norsk skole 
står overfor en praksisnormendring. Det er her 
teknologien kan bidra ved å være en katalysator 
for økt elevengasjement og elever som i større 
grad medvirker til og tar eierskap til sin egen læ-
ringsprosess.

Skal vi lykkes med de nasjonale ambisjonene 
for alle elever, må myndighetene ta tre grep i sin 
framtidige plan, og planen må inneholde en hel-
hetlig digital transformasjon av skolen.
• Vi trenger en mer forpliktende nasjonal stra-

tegi for digital transformasjon av norsk skole. 
Den må være tydeligere når det gjelder for-
ventninger til hva som er god kvalitet.

• Det er behov for at statlige tilskudd i større 
grad går til helhetlig skoleutvikling. Forskning 
viser at kompetanseheving gjennom skole-
utviklingsprosjekter gir et større og mer varig 
utbytte fremfor etter- og videreutdanning. 
Skolene trenger nå et kollektivt løft som er 
effektivt. Det haster!

• Ledere må inkluderes i kompetansehevings-
planene.
 

Elisabeth Palmgren
leder for skole og utdanning i IT-selskapet Atea
tidligere rektor

 
Fotnoter: 
1) Nima Salimi (2022): Bekymret for digitaliserin-
gen av skolen: – Det Solberg gjorde feil, var å ikke 
ha en plan. NRK (nettutgaven), 01.09.2022.
2) Magnus Heie (2021): Tradisjonell bruk av tekno-
logi i klasserommet. Universitetet i Oslo (nettsi-
de), 17.03.2021.
3) Utdanningsdirektoratet (Udir) (2021): Utdan-
ningsspeilet 2021, Udir (nettside). 02.11.2022.
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Kronikk av  
 Roar Ulvestad
lektor i norsk og 

tillitsvalgt i Utdan-
ningsforbundet

Illustrasjon 
Tone Lileng

NORSKEKSAMEN

Vi har hatt et langt og seigt ordskifte om endring av ek-
samen i samband med at det vart laga ei arbeidsgruppe 
som fekk i oppdrag å kome med endringar i norskeksa-
men. Denne gruppa kom med eit radikalt og komplekst 
framlegg til endringar, der dei argumenterte for fleire 
kortsvarsoppgåver og det dei kalla «analytisk sensur». 
Formålet med denne siste endringa var å styrke det ein 
såg på som for dårleg sensorsamsvar i vurdering av 
eksamen, går det fram av ein artikkel på Framtida.no 4. 
mars 2021.

Difor ville ein legge ei styrka matrise til grunn for 
sensuren, der sensorane skulle vurdere ulike aspekt ved 
eksamenstekstane, utan å konkludere med ein endeleg 
karakter. Dette siste er jo ikkje dumt, men i min eigen 
erfaring som sensor har det aldri vore slik at sensora-
ne møter med kvar sin karakter som dei tek akademisk 
rævkrok for å tvinge gjennom. Vi har kome til sensur-
møta med sirleg utfylde skjema, der sluttkarakteren 
stort sett har vore eit audmjukt forslag ope for disku-
sjon. Eg trur vi har vore «analytiske sensorar» i mange år, 
men eg var likevel ikkje i mot dette framlegget. Alt som 
kan styrke ein eins praksis og eleven sin sikkerheit for 
ei god og lik vurdering uavhengig av kven som er sensor, 
er sjølvsagt bra.

Framlegget om fleire oppgåver møtte massiv mot-
stand, av lærarar som meinte at det får vere grenser for 
kva ein kan presse inn i ein eksamensdag. I eit innlegg på 
Utdanningsnytt.no 16. mai spør professor Tony Burner 
ut i lufta om dei tradisjonelle (reaksjonære) kreftene er 
sterkast på vidaregåande.  Landslaget for norskunder-
vising (LNU) var i eit innlegg i Aftenposten i mai veldig 
kritisk til å auke talet på kortsvarsoppgåver og hadde 
sterkast tru på det eksamen- og sensurformatet vi al-
lereie har.

Akademia mimar etter skulen
To vitale gentlemen frå den lektorale senioravdelinga 
forsvarer òg eksamen i si noverande form. I eit innlegg 
på Utdanningsnytt.no  13. mars skreiv Anders Folkestad 
og Torbjørn Ryssevik at «Eksamen handlar om trening, 
om motivasjon og om evne til å gjennomføre, også under 
press. For elevar som går i studieførebuande program, 
er eksamen opplagt ein del av studieførebuinga.» Ein 
kan vri på dette og seie at heile opplæringa handlar om 

trening, om motivasjon og om evne til å gjennomføre, 
ikkje berre eksamen. 

Vi har kome so langt i vår akademiske «Vidunderlige 
nye verden» at det ikkje lenger er universiteta som dik-
terer det som skjer i utdanningsløpet før universitets-
nivå. Akademia mimar etter praksis i skulen. Fleksible 
vurderingsformer, videosvar, mappevurderingar og 
gruppearbeid er i ferd med å bli regelen heller enn unn-
taket på både grunnskule, universitets- og høgskulenivå. 
Det er kanskje ikkje berre av det gode, men om lærarane 
i vidaregåande skule vert ståande att som siste skanse 
på vurderingsfronten, får vi ein for dårleg intern saman-
heng i utdanningsløpet.

Ein fastlåst vurderingspraksis
I eit innlegg på Utdanningsnytt.no i desember i fjor 
knytte Thom Jambak, sentral norskfagleg stemme i 
Utdanningsforbundet og sentralstyremedlem, eksa-
mensform til skulens danningsoppdrag. Han taler nok 
på vegne av ein ikkje ubetydeleg lærarmasse på tvers av 
forbund. Sjølv tenker eg at det er å trekke det litt langt, 
sjølv om er like uroa som han over kvar danninga vert 
av i alt nyspråket, der vurdering er mykje omtalt, men 
fagleg innhald ikkje. Innhaldet i det vi driv med er jo til 
sjuande og sist det som skal diktere korleis vi måler, og 
ikkje omvendt.   

Inger Merete Hobbelstad i Dagbladet kalte det eit 
svik å gje elevane ei røys med kortsvarsoppgåver, og 
ho seier òg at: «Eksempeloppgavene som er lagt fram, 
er banale lese- og skriveøvelser som i svært liten grad 
gir elevene mulighet til å vise fram sin evne til å reson-
nere, eller til å få fram hvordan de forstår og bearbeider 
innholdet i norskfaget.»

Det kan verke som all denne kritikken gjorde eksa-
mensforskarane skrekkslagne, eller kanskje det var 
Utdanningsdirektoratet sine flogvit som tok over sty-
ringa: Det vart difor fyrst fjerna ei kortsvarsoppgåve, 
før det no til sist vart fjerna ei til. Det ein står att med då, 
er akkurat det ein byrja med: ei langsvarsoppgåve og ei 
kortsvarsoppgåve. Dette er ikkje noko direktoratet har 
vore særleg tydeleg på å formidle, det må klikkast ein 
god del på heimesida deira før ein kjem til dette bort-
gøymde poenget: «Vi vil fortsette å prøve ut ulike oppga-
vetyper og flere oppgaver i tiden fremover. Av hensyn til 

Norskeksamen – eller korleis flytte eit fjell
Eksamen er blitt eit massivt fjell som ingen kan, vil eller tør å flytte på.
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stort monn dikterer det vi gjer i klasserommet.

tilbakemeldinger fra lærere og elever og nødvendig for-
utsigbarhet for de som skal gjennomføre, vil eksamen i 
2023 likevel bestå av samme antall oppgaver som før.» 

Det er ikkje tvil om at dette er eit nederlag for Ut-
danningsdirektoratet og det oppdraget dei sette ut til 
arbeidsgruppa, leia av professor Gustaf Skar. Det er òg 
ein seier for dei standhaftige soldatane av konservative 
lærarar som vil ha seg fråbedne at ein tuklar for mykje 
med det eksisterande. Om det er ein siger for eleven, 
er eg usikker på. Det er i alle høve ikkje god reklame for 
norsklærarane at vi er religiøst fastlåst i ein bestemt 
vurderingspraksis.

Eksamen må måle det vi driv med
Vi er no til endes med fagfornyinga, og ho har fått status 
av læreplan LK20. Alt er endra, bortsett frå eksamen. 
Det vil seie at svært lite er endra. Eksamen er jo den ei-
gentlege læreplanen, som i (altfor) stort monn dikterer 
det vi gjer i klasserommet. «Er det relevant for eksa-
men?» høyrer vi ofte, men eg har enno til gode å høyre 
nokon spørje om eksamen er relevant for det vi held på 
med. Fagfornyinga er ikkje fullført før eksamen er endra 
i takt med læreplanen, slik at den summative vurderinga 
står i tråd med dei mange åra med undervising eleven 
har gått gjennom før ein skal sorterast etter talverdi og 
losast vidare i utdanningssystemet.

Vi må slutte å låse avgangselevar inne i store salar iso-
lert frå omverda, der dei må tigge ein pensjonist om å få 
late vatnet og få litt frisk luft. Å utsetje alle for like dår-
lege vilkår er slett demokrati. Vi treng ein eksamen som 
måler det vi driv på med i skulen, som samarbeid, kritisk 
kjeldebruk, tenking, kreativitet, individualitet og det å 
arbeide over tid med høve til å både prøve og feile. Tra-
disjonell eksamensmåling er i realiteten grell målstyring 
som ikkje gjev verken tillit eller spelerom til elevane og 
lærarane. Meir om dette i eit innlegg på Utdanningsnytt.
no 21. februar. Målstyring er kjenneteikna ved at eit mål 
er forma ut på førehand, kriteria for kvalitet på det en-
delege produktet er spissfindig spesifiserte, og det er 
som regel ein liten og trong boks å orientere seg i, som 
treff berre dei mest lydige og oppskriftsorienterte av 
elevane. Gu’ ko kjedeleg, og alt i den pålitelege saues-
orterings namn. Vel og bra at sauer er ålreite dyr, men 
elevar fortener betre.

Det er sjølvsagt mogleg at kunnskapsminister Tonje 

Brenna har teke eit medvite grep og sett eksamensut-
viklinga på pause fram til Nasjonalt kvalitetsvurderings-
system (NKVS) er ferdig evaluert. Vi får sjå når første 
livsteikn frå arbeidsgruppa kjem på nyåret og den ende-
lege rapporten som ein NOU neste haust. Det eg fryk-
tar, er at denne gruppa må fordele merksemda si på so 
mange område at dei ikkje får gjort kvart enkelt grundig.

No har vi hatt to store arbeid: først ei ekspertgruppe 
som kom med tilrådingar for eksamen generelt i sam-
band med fagfornyinga, so grupper som lage framlegg til 
endringar for norsk, engelsk og matematikk. Eg kjenner 
ikkje til stoda for engelsk og matematikk, men norskfa-
get står dørgande stilt, og alt det gode arbeidet som er 
gjort, er sett til side. Det er ikkje småpengar som er spylt 
ned i Utdanningsdirektoratet sine metaforiske store 
kvite telefonar der. Kan ein ansvarleg politikar i regje-
ringa forklare planen slik at eg kan forstå den? Elevane 
sit der no med læreplan for framtida og eksamensform 
frå latinskuletida. Er utviklinga for innvikla, eller er det 
innviklinga som er for godt utvikla? Eksamen har i alle 
høve enda opp med å bli eit massivt fjell som ingen kan, 
vil eller tør å flytte på.
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KRIGEN I UKRAINA

I Primorsk åpnet bare halvparten av elementær-
skolene, blant annet fordi mange lærere og famili-
er har rømt fra den russiske okkupasjonen. Dette 
var nok et vanlig fenomen i de okkuperte områ-
dene. Russiske myndigheter har også vært klare 
på at kontroll med skoleverket var nødvendig i 
prosessen for å innlemme områdene i Russland. 
Selv russisk-innsatte ledere innrømmer at det er 
mangel på lærere, spesielt i historie. Mangelen 
på historie-lærere har nok en naturlig forklaring: 
pålegg om å omskrive Ukrainas historie og å inn-
prente skolebarna at krigen er Ukrainas skyld. 
Russerne er her for å befri landet fra naziregimet 
i Kiev. 

Lærere har blitt truet med arbeidsleire hvis 
de ikke stiller opp, og i Russland lokkes det med 
en lønnsøkning på opp imot 100 000 rubler per 
måned hvis en vil undervise i det «russiske» Ukrai-

na. Russiske myndigheter opplyser at 600 ukrain-
ske lærere vil arbeide i den pro-russiske skolen. 
Ukrainske myndigheter har nå gått ut med kraf-
tige advarsler mot begge grupper. Russere som 
underviser, vil bli betraktet som en del av okku-
pasjonsstyrken og vil bli behandlet deretter. Det 
er her snakk om fengselsstraffer opp mot 12-15 år.
    I skrivende stund (13. september) er ukrainske 
styrker på offensiven og skal ha frigjort 6000 
kvadratkilometer. Det gjenstår å se hva som 
skjer både når det gjelder russernes planer om 
en russisk skole for ukrainske skolebarn og inn-
lemmelse av deler av Ukraina i Den russiske fø-
derasjonen. Ukrainerne kjemper etter mitt skjønn 
heroisk for å overleve med en stat og som nasjon. 
Dette er helt klart David som kjemper mot Goli-
at. Derfor er det helt naturlig for undertegnede å 
slutte seg til det ukrainske slagordet som mange 
russere hater: «Slava Ukraini!» Ære til Ukraina! 
En artikkel om russernes skoleplaner stod på 
nettstedet til Radio Liberty, Europe 11. september. 

Nils Tore Gjerde 

Skolestart i «russisk» Ukraina
Skolestart den 1. september  
ble neppe som planlagt i de  
russiskokkuperte delene av 
Ukraina.  

Foto:  LightFieldStudios, Freeim
ages

ÅPENT BREV TIL KUNNSKAPSMINISTER TONJE BRENNA

De praktiske og sosiale erfaringene og ferdig-
hetene man før forventet av elevene, er ikke len-
ger en selvfølge. Læring er sammensatt. Flere 
elevforutsetninger må til for at læring skal skje; 
én er engasjement hos eleven. I sin bok Anerkjen-
nelse i skolen (2020) påpeker professor Arne Ni-
kolaisen Jordet at mellom 50–70 prosent av elev-
ene i grunnskolen sier de kjeder seg på skolen. Tre 
av fire ungdomsskoleelever synes skolen er for 
teoretisk. En rekke undersøkelser bekrefter det 
samme. I klasserommet har eleven to valgmulig-

heter: flukt inn i egen tankeverden eller å utagere 
og forstyrre. Valgene resulterer i mindre læring 
og skolevegring med påfølgende frafall fra vide-
regående skole. 
    Vi heier derfor på kunnskapsminister Tonje 
Brennas initiativ for en stortingsmelding om 
barn, ungdom og utdanning. Når hun sier til  
Utdanningsnytt.no 2. mai «Vi må sørge for at opp-
læringen blir mer variert, og at elevene kommer 
seg ut av klasserommet», er det som musikk i 
våre ører. Etter å ha møtt hundrevis av lærere og 
elever våren 2022, vet vi at initiativet møtes med 
stor applaus og forventning også blant disse. 
     I grunnskolen finnes utallige dyktige lærere 

som nettopp greier å skape engasjement for 
læring via praktiske aktiviteter og i naturen som 
læringsarena. Deres kompetanse er gull verdt for 
utviklingen av en skole tilpasset elevforutsetnin-
gene. I tillegg finnes mange praktikere i skolens 
nærmiljø som har mye å lære elevene. Deres 
kompetanse må brukes. 28 interkommunale fri-
luftsråd vil også gjerne, sammen med engasjerte 
lærere, praktikere og grunnskoler, gi erfaring og 
innspill i arbeidet med ny stortingsmelding via 
felles utviklingsarbeid. 

Knut Berntsen
rådgiver, Friluftsrådenes Landsforbund

Vi heier på variert og praktisk opplæring i friluft
Hverdagen til norske barn har 
endret seg drastisk.  

I Russland lokkes det med oppunder 100 000 rubler 
ekstra per måned for å undervise i russisk-okkuperte 
deler av Ukraina. Ifølge ukrainske myndigheter risike-
rer russere som underviser fengsel i 12-15 år.
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DIGITALISERING I SKOLENLÆRERKOMPETANSE

Nylig kunngjorde Kunnskapsdepartementet 
at regjeringens nye digitaliseringsstrategi for 
grunnopplæringen skal omfatte en plan for di-
gitalisering i grunnskolen (nrk.no, 1.9.2022). Kunn-
skapsminister Tonje Brenna mener at en slik plan 
manglet i den forrige regjeringens strategi. 
    Noe den forrige strategien i hvert fall manglet, 
er et språkperspektiv på digitaliseringen av 
skolehverdagen. Elevenes språklige rettigheter 
må skrives inn i planen, ellers risikerer mange 
elever å stå uten mulighet til å møte og bruke 
eget opplæringsspråk i utviklingen av digitale 
ferdigheter.
Kunnskapsministeren er klar over problemet. 
I en film hun har bidratt i (for Språkrådet), sier 
hun at det bør være en selvfølge at alle nordiske 
skoleelever møter sitt eget språk når de bruker 
digitale verktøy. Nynorskelever i norsk skole gjør 
slett ikke alltid det. 
    Dermed signaliserer skolen at bokmål og ny-
norsk har ulik status, og at språket til nynorskbru-
kerne er mindre verdt. Konkrete tiltak for likestil-
ling mellom elever med ulike opplæringsspråk må 
derfor være et tema i den nye planen. 

Ufullstendige nynorskversjoner
Vi vet at digitaliseringen av skolen påvirker elev-
enes språklige opplæringstilbud og læringsutbyt-
te. Elevene har språklige rettigheter både etter 
opplæringsloven og språkloven, men erfaring 
viser at digitale verktøy som brukes i undervis-
ningen og i elevenes oppgaveløsing, setter disse 
rettighetene under press. 

Opplæringsloven krever at alle læremidler i 
skolen, også de digitale, skal foreligge på bok-
mål og nynorsk samtidig, og til samme pris. Dette 
kravet blir ikke alltid oppfylt, og digitaliseringen 
forsterker problemet. Nynorskversjonene av 
digitale læremiddel er ofte ufullstendige, og de 

kommer senere enn bokmålsversjonene. Lands-
samanslutninga av nynorskkommunar (LNK) 
og Nynorsksenteret har nylig gjennomført en 
undersøkelse der 110 skoler med nynorsk som 
opplæringsspråk har vurdert digitale læremidler. 
Undersøkelsen viser at færre enn 25 prosent av 
skolene vurderer kvaliteten på de nynorske digi-
tale læremidlene som jevngod med kvaliteten på 
tilsvarende læremidler på bokmål.  

I tillegg møter og bruker elever i norsk skole 
svært mange digitale verktøy som ikke er defi-
nert som læremidler etter opplæringsloven, for 
eksempel stavekontroller, søkefunksjoner og 
retteprogrammer. Mange digitale læringsres-
surser er ikke tilgjengelige på nynorsk i det hele 
tatt, og mange av nynorskversjonene holder så 
lav kvalitet at lærerne må bruke mye tid på å finne 
gode digitale ressurser på nynorsk. Siden elevene 
møter lite nynorsk utenfor skolen, blir skolen en 
ekstra viktig motvekt for disse elevene. 

Et dilemma for skolene
Skolene opplever det som vanskelig å kreve full-
gode nynorskversjoner av læremidler og mye 
brukte læringsressurser, og de opplever å være 

Digitaliseringen forsterker den   språklige forskjellsbehandlingen 
Regjeringen må hindre at digita-
liseringen forsterker den språk-
lige forskjellsbehandlingen.   
Kunnskapsminister Tonje 
Brennas digitaliseringsplan kan 
være verktøyet.  

Ulikhet i undervisning og i digitale ferdigheter 
hos nynorskelever og bokmålselever blir resulta-
tet, hvis digitale læremidler på nynorsk er få og 
dårlige, skriver Åse Wetås i Språkrådet. 

Firerkravet i matematikk ga 
bedre kvalifiserte søkere, 
og flere gjennomførte  
lærerstudiet. 

I 2016 skjerpet regjeringen karakter-
kravet i matematikk for lærerutdan-
ningen til 4 i den enkleste matema-
tikken. I 2020 ble 2095 lærere ferdig 
med utdanningen, det nest høyeste 
antallet noensinne, kun slått av året 
før. Ifølge en rapport fra Nordisk 
institutt for studier av innovasjon, 
forskning og utdanning (NIFU) bi-
drar opptakskravene til at studen-
ter med høyere gjennomføringsev-
ne søker seg til lærerutdanningene. 
Flere fullfører studiet på normert tid 
etter endringen; 7 prosentpoeng mer 
enn i kullet før. 

Landets største lærerutdanner, 
Norges teknisk-naturvitenskapeli-
ge universitet (NTNU)  opplevde at 
studentene i større grad var interes-
serte, engasjerte og dyktige. 

Hvert år går for mange elever ut 
av grunnskolen uten å kunne lese, 
skrive, eller regne skikkelig. Mange 
som faller ut av videregående, fikk 
ikke tilpasset opplæring. Derfor er 
det viktig å sikre at alle lærere som 
underviser i norsk, matematikk og 
engelsk, har fordypning i fagene. 
Lærerne bør ha utdanning i det faget 
de underviser i. 

Læreryrket er et av Norges viktig-
ste yrker. Å reversere kravene er å 
gå baklengs inn i fremtiden. Det er 
også feil signal å sende til alle de 
som nå har søkt lærerutdanningen.  
Alle elever fortjener å møte dyktige 
og engasjerte lærere med riktig og 
nok utdanning uansett skole eller 
landsdel.

Ingrid L. Storebø
sentralstyremedlem i Unge Høyre

Elevene fortje-
ner firerlærere
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Digitaliseringen forsterker den   språklige forskjellsbehandlingen 

-Innovasjonsdagen

Her får du: 

n  Lære å tenke nytt og innovativt 

n	 Bli med på kreative øvelser og eksperimenter 

n	 Innsikt i reelle problemstillinger fra arbeidslivet 

n	 Relevant tilknytning til læreplanen  
 i tverrfaglige tema og bærekraftig utvikling

19. oktober 2022

Gratis påmelding!
Scann QR-koden
for å lese mer

Vi
nn st

jernekikkert til klassen

Vi inviterer deg og din skoleklasse til

mellom barken og veden når de stadig må gjøre 
vanskelige valg som enten utelukker gode digitale 
ressurser eller god tilgang til elevers opplærings-
språk. 

Språkrådet oppfordrer Kunnskapsdeparte-
mentet og Utdanningsdirektoratet til å komme på 
banen og sette tydeligere språkkrav til dem som 
produserer digitale ressurser til bruk i skolen. Lar 
myndighetene være å sette tydelige krav, aksep-
terer de i virkeligheten en økende forskjellsbe-
handling på det digitale området. 

Svakere digitale ferdigheter
Språkloven skal sikre at bokmål og nynorsk kan 
brukes på alle samfunnsområder, også de digitale. 

Språk og utvikling av språkteknologi er svært vik-
tige faktorer i digitaliseringen av samfunnet, og 
skolen er en svært viktig arena for barn og unges 
utvikling av både språklige og digitale ferdigheter.
I undersøkelsen fra LNK og Nynorsksenteret sier 
en rektor dette: «Etter at den statlege godkjen-
ninga av læremiddel vart oppheva så har det vorte 
mykje enklare å kutte ut nynorske alternativ, og 
dei nynorske versjonane kjem mest alltid bak i 
køen. Dette er ein uting. Men det positive i det, er 
at vi har tungtvegande grunnar då for å nytte meir 
papirbøker enn kanskje elles, sidan kvaliteten på 
nynorske fagbøker overgår det meste av nynor-
ske digitale hjelpemiddel.» 

Digitaliseringen vil virke mot sin hensikt der-

som de digitale læremidlene har så dårlig kvalitet 
at tradisjonelle læremidler er å foretrekke. Få og 
dårlige digitale læremidler på nynorsk vil føre til 
at nynorskelever og bokmålselever får ulik under-
visning og ulik utvikling av digitale ferdigheter 
gjennom opplæringen i skolen. 

Skolen bør bremse den språklige forskjells-
behandlingen, ikke forsterke den. En ny plan for 
digitalisering i skolen kan bli et viktig verktøy 
i det arbeidet. Bruk planen til å gi bokmåls- og 
nynorskelevene like muligheter i den digitale 
skolehverdagen.

Åse Wetås
direktør i Språkrådet 
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Hold deg oppdatert på 
nyheter innen utdanning:
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Hvis tiden går, kan du tape rettigheter hos den statlige 
lønnsgarantien. 

Vi ser eksempler på private barnehager som kommer opp i 
økonomisk uføre der arbeidsgiver ikke kan betale ut lønn eller 
feriepenger. Det er også viktig å være oppmerksom på pen-
sjonsforholdene i slike situasjoner. Det kan hende at barneha-
gen ikke har betalt pensjonspremie for en bestemt periode, 
eller i verste fall at pensjonsinnskuddet til de ansatte ikke er 
overført til forsikringsselskapet.

Dersom arbeidsgiver ikke kan betale ut lønn eller feriepen-
ger, kan virksomheten slås konkurs. Slik går du frem: 

Ta kontakt med arbeidsgiver
Det er viktig at du først tar kontakt med arbeidsgiver for å vite 
årsaken til at lønn og/eller feriepenger ikke er utbetalt.

Det er da avgjørende ikke å vente for lenge, før du går vide-
re med saken. Hvis tiden går, kan du tape rettigheter hos den 
statlige lønnsgarantien.  

Påkrav
Får du ikke utbetalt lønn til avtalt tid, sender du så fort som 
mulig et rekommandert kravbrev til arbeidsgiver – påkrav. 

I kravbrevet må det angis hva kravet gjelder, hvilket beløp 
arbeidsgiver skylder og opptjeningsperioden. Gi arbeidsgiver 
én ukes frist til å betale.

Opplys videre i kravbrevet at hvis pengene ikke betales innen 
fristen, vil du gå videre med saken. 

Konkursvarsel
Når arbeidsgiver ikke betaler etter påkrav, er konkursvarsel 
neste skritt. Konkursvarsel sendes når det har gått minst fire 
uker etter påkrav ble sendt. 

Konkursbegjæring
Når betalingsfristen på to uker i konkursvarselet har gått ut, 
må det sendes konkursbegjæring til tingretten. Begjæringen 

må ha kommet inn til tingretten innen to uker fra betalingsfris-
ten i konkursvarselet utløp. Hvis du venter lenger, må varselet 
forkynnes på nytt.

Konkursrådet har laget ferdige maler, blant annet konkurs-
begjæring, på sitt nettsted: 

https://www.konkursradet.no/maler.304754.no.html 
Når konkurs er åpnet, blir det oppnevnt en bostyrer. Bosty-

rer har blant annet som oppgave å informere de ansatte om 
deres rettigheter i forbindelse med konkursen. Du må da søke 
lønnsgarantidekning ved å melde kravet til bostyrer.

Nav lønnsgaranti
Lønnsgarantien skal sikre at arbeidstaker får utbetalt lønn, fe-
riepenger og annet arbeidsvederlag som du har til gode, men 
som arbeidsgiver ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs, 
offentlig skifte av insolvent dødsbo, tvangsavvikling av selskap 
og offentlig administrasjon av forsikringsselskap eller bank.

Det viktige er fristene: 
• Lønnskravet må ikke ha forfall lenger tilbake enn  12 måneder 

før den dagen begjæring om konkurs  kom inn til tingretten 
(fristdagen). Denne fristen er absolutt.

• Feriepenger opptjent i samme år som fristdagen og året før.
Etter konkursåpning dekkes krav i inntil én måned regnet 

fra konkursåpningsdagen. Dette gjelder også hvis det er avtalt 
eller lovfestet lengre oppsigelsestid.

Det er altså viktig å følge opp lønns- og feriepengekravene 
og sikre at man ivaretar fristene overfor Nav lønnsgaranti.

Er man passiv, og venter på at andre skal begjære arbeidsgi-
ver konkurs, risikerer man at lønns- og feriepengekravene blir 
for gamle til å kunne dekkes av garantien. Man kan derfor bli 
nødt til å sørge for at det blir åpnet konkurs. 

Arbeidstaker kan oppleve ikke å få utbetalt lønn eller feriepenger til avtalt tid.  
Årsaken kan være at arbeidsgiver ikke kan  betale.

Når arbeidsgiver ikke kan betale
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LOV OG RETT

Endre Lien
advokat i Utdan-
ningsforbundet

Hold deg oppdatert på 
nyheter innen utdanning:
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Terje Skyvulstad 
nestleder i Utdan-

ningsforbundet

Regjeringen vil ha en tillitsreform, hvor trepartssamar-
beidet er viktigste verktøy. «Tillitsreformen i offentlig 
sektor skal gi tilliten, tiden og makten tilbake til de som 
utgjør førstelinja og ryggraden i velferdsstaten», står 
det i Hurdalsplattformen. Lærerne er en av gruppene 
som danner denne ryggraden. Akkurat nå er lærernes 
tillit til både arbeidsgiver og politikere tynnslitt. For 
skolens del kunne en reform basert på tillit neppe ha 
kommet på et mer utfordrende tidspunkt.

 Strategien til KS har under hele streiken vært å un-
dergrave lærernes troverdighet og kompetanse. De 
har lagt alt ansvar for konflikten på lærerne, og de har 
sådd tvil om hva en lærer er. De har sagt rett ut at det er 
unødvendig med lærerutdanning for å undervise. Det er 
vanskelig å forestille seg hva som skal reparere tilliten 
til KS. 

Jeg er en godt voksen mann og har sittet ved for-
handlingsbordet med mange ulike motparter. Jeg har 
aldri tidligere opplevd en arbeidsgiver som systematisk 
snakker ned de ansatte. Vanligvis har arbeidsgivere re-
spekt for de ansatte, også når forhandlingene blir tøffe. 

Holdningen er ikke enestående, men den tilhører 
andre systemer enn vårt. I sommer så vi Anko van der 
Werff, den nederlandske lederen i SAS, trampe inn i fly-
gerkonflikten uten et fnugg av forståelse for hvordan 
partene møtes i nordisk arbeidsliv. Han la alt ansvar 
over på motparten, og minnet publikum om at flygerne 
var skyld i alt ubehag de opplevde på grunn av streiken. 
Tor Arne Gangsø har gjort akkurat det samme, senest 
i Dagsrevyen 18.9.: «Det er en veldig alvorlig situasjon 
som Utdanningsforbundet setter elevene i …,» sier 
Gangsø. Helt uten refleksjon over at KS også har en rolle 
i en konflikt mellom to parter. 

Regjeringen har svart på denne vanskelige situasjo-
nen med å stikke hodet i sanden. Dette bygger ikke tillit. 
Det første regjeringen må bidra med, dersom en tillits-
reform skal være mulig, er å reparere et forhandlings-
system som mangler tillit. 

 Hva er så alternativet til KS som forhandlingsmot-
part? Mange har sagt at det ikke finnes noen annen 
mulighet enn dagens – men det gjør det selvsagt. Oslo 
kommune har for eksempel valgt ikke å la seg represen-
tere av KS. KS  er ikke norske kommuner, og det er ofte 
litt uklart hvordan KS forankrer sitt mandat. Det er i seg 
selv alvorlig, ettersom skolen må underlegges politisk, 
demokratisk styring. Jeg sier ikke at det blir lett å finne 
et alternativ til KS – men det må være mulig. 

Mange av våre medlemmer vil antakelig peke på sta-
ten. Ambisjonene for skolen utformes nasjonalt. Nasjo-
nal utdanningspolitikk mobiliserer velgere, og dette 
driver fram endringsiver hos nasjonale politikere. KS 
representerer det motsatte – en mangel på ambisjoner 
på vegne av skolen. I mange viktige spørsmål er KS en 
bremsekloss for nasjonale ambisjoner. En lærernorm 
som sikrer håndterlige klassestørrelser, satsing på 
formell lærerkompetanse og større lærerautonomi, er 
viktige mål dersom skolen skal lykkes med en tillitsre-
form. Dette er mål som KS er motstandere av, antakelig 
av hensyn til kommunekassa. 

Lærere over det ganske land er både forbanna og 
fortvila. Tilliten til KS er på bunn-nivå, og verken kunn-
skapsministeren eller andre politikere har bidratt med 
noe annet enn å sitte stille i båten. 

Akkurat nå er vi lysår unna en tillitsreform. 

Tillitsreform uten tillit

Jeg har aldri tidligere opplevd en arbeidsgiver 
som systematisk snakker ned de ansatte.
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Mekling i PBL-oppgjøret i oktober

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta for-
handlet med PBL i slutten av august. Men allerede 
første dag av forhandlingene ble det brudd.

Forhandlingsleder for Utdanningsforbundet på 
PBL-området og nestleder i Utdanningsforbun-
det, Terje Skyvulstad, mener det er løftebrudd 
når PBL ikke vil følge opp det man har vært enige 
om i protokoller (skriftlige avtaler) fra tidligere 
forhandlinger. 

– Løftebrudd 
PBL sier at grunnen er politiske beslutninger. 

– I forhandlingsverden er protokoller viktig. 
Kravene våre er i samsvar med tidligere proto-
koller og på ingen måte ukjente krav for PBL. Det 
oppleves derfor som et løftebrudd når PBL ikke 
følger opp det partene har vært enige om over tid, 
sier Skyvulstad. 

I mange år har man hatt intensjon om å oppnå 
like god pensjon for medlemmer i PBL-området 
som i offentlige barnehager. Partene har i proto-
koller fra tidligere forhandlinger blant annet vært 
enige om at ansatte i PBL fra 1. januar 2023 skulle 
meldes inn i Fellesordningen for AFP (Avtalefes-
tet pensjon). Det vil sikre ansatte en livsvarig pen-
sjonsutbetaling på toppen av tjenestepensjonen.

– PBL sitt løftebrudd vil svekke våre medlem-
mers pensjonsordning. I tillegg vil de fjerne gode 
ordninger som er viktige for at våre medlemmer 
skal kunne stå i arbeid lengst mulig før de går 
av med pensjon. Det kan vi ikke gå med på, sier 
Skyvulstad.

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta 
mekler samlet når man møtes hos Riksmekleren 
14. oktober. 
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Forhandlingsdelegasjonen til Utdanningsforbundet utenfor hovedkontoret til PBL i Bodø. F.v: Nathalie Helfjord, 
seniorrådgiver, Kristina Brovold Liknes, seniorrådgiver, Ann Mari Milo Lorentzen, sentralstyret, Pål Martin Ving-
høg, seniorrådgiver, Anne-Dorthe Nodland Aasen, seniorrådgiver, Aina Beate Skjefstad Andersen, forhandlings-
sjef, Terje Skyvulstad, forhandlingsleder og nestleder i forbundet og Endre Lien, advokat. 

Dersom PBL ikke følger opp tidligere 
inngåtte avtaler kan det bety at:

• Ansatte i PBL-barnehager ikke vil få 
AFP som gir et livsvarig tillegg på toppen 
av tjenestepensjonsordningen

• Ansatte i PBL-barnehager får en 
dårligere pensjonsordning enn ansatte i 
kommunale barnehager

• Ansatte i PBL-barnehager fortsatt må 
betale en høyere egenandel enn man 
gjør i andre private eller kommunale 
barnehager

• Ansatte i PBL-barnehager ikke får 
beregnet kompensasjon for det de kan 
ha tapt ved overgangen til hybridpensjon 
i 2020

• For hvert år med utsettelse av innføring 
av livsvarig AFP i Fellesordningen, 
vil flere og flere miste rettigheter til 
livsvarig AFP permanent. (I 2023 gjelder 
det for de som er født i 1968.)

• Ansatte i PBL-barnehager ikke kan 
bytte jobb fra privat til offentlig eller 
omvendt, uten å komme i fare for å miste 
rettigheter knytta til en livsvarig AFP-
utbetaling

• Partene har forhandlet om pensjon i 
lang tid. I 2019 ble man enige om innføring 
av hybridpensjon fra 01.01.20. 

• Man var samtidig enige om at ny 
AFP var ett av elementene som skulle 
forhandles om senere, og dette har 
partene vært enige om i protokoller både 
i 2020 og 2021.

• Det ble derfor satt i gang 
et forberedende arbeid i et 
partssammensatt utvalg som skulle 
legge grunnlaget for forhandlinger om ny 
AFP i 2023. 

• Arbeidet ble ferdigstilt rett i forkant av 
forhandlingene i 2022.

DETTE KAN DET BETY

DETTE ER AVTALT

Riksmekleren har bestemt at partene i PBL-oppgjøret skal møtes 
til mekling fredag 14. oktober. Dersom man ikke kommer til enighet, 
kan det bli streik i barnehagene i PBL-området. 
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Disse sidene er utarbeidet av seksjon for kommunikasjon i Utdanningsforbundet.
Av:  Vigdis Alver, Embret Tangen Rognerød, Stig Brusegard, Anette Pedersen og Marianne Aagedal
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Lærerlivet i streik 

Over hele landet har streikende lærere vært kampvillige, 
synlige og kreative. I Tromsø ble fjæra ryddet for søppel. 
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Lærere fra ti tromsøskoler ryddet nylig fjæra 
fra Telegrafbukta til flyplassen i Tromsø under 
streiken. Fangsten ble totalt cirka 300 kilo søp-
pel. Dette var et samarbeid mellom lærerne og 
prosjektet Vårt Hav/Naturvernforbundet Troms 
og Finnmark. Også streikende andre steder har 
ryddet lokalområdene sine på denne måten.  

Streikende lærere har måttet byttet ut klas-
serommet med ulike aktiviteter overalt, og strei-
keviljen gjennom den langvarige streiken har det 
ikke vært noe å si på! 

Selvsagt har lærerne stått streikevakter uten-
for egen skole, jobbet på streikekontorer og møtt 
til arrangementer. Men det har skjedd mye annet: 
Som tuteaksjoner langs veier, lenker av streiken-
de over broer og rundt skolebygg, syklende lære-
re med budskap i vinden, stafettløpende streiken-
de med budskap i henda – bare for å nevne noe. 
Flere streikeband har dukket opp, det har blitt 
servert mye kaffe, kaker og vafler, streikende 
har strikket i Utdanningsforbundets farger eller 
til nyfødte premature. Også humorinnslag har 

vært en gjenganger i sosiale medier. 
Blant annet har mange hunder bidratt til å spre 

streikebudskap. Utdanningsforbundet Arendal 
tok til og med i bruk en hest som på sadelputen 
fikk påskriften: «KS mener hvem som hest kan 
være lærer». 

Og mye, mye mer. For lærere er kreative på 
flere plan, også under streiken. 

Streikende lærere fra flere 
tromsøskoler ryddet cirka 
300 kilo søppel fra fjæra. 

Bare lærere er lærere, her i 
Bergen – og i hele landet. 

Foto: Hans Jørgen-Brun

«Lærere streiker» sto det skrevet i sanden etter strandrydding 
i Porsgrunn.

Streikebandet i Arendal, ett av flere band med streikende lærere. 

Nå er over 190 000 personer med-
lemmer i Utdanningsforbundet, 
og medlemstallet har vokst under 
streiken. 
– Svært gledelige tall, sier Steffen Handal, 

leder av Utdanningsforbundet.  At det er satt 
medlemsrekord i den spesielle tiden under 
streiken, synes han er ekstra hyggelig.

Ved månedsskiftet august/september pas-
serte medlemstallet 190 000. Aldri har orga-
nisasjonen hatt så mange medlemmer. Utdan-

Medlemsrekord! 
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Kurs
Skolelederkonferanse 2022 
24.–25. oktober inviterer vi til Skole-
lederkonferansen 2022, den arrange-
res på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. 
Det blir inspirerende dager med et 
variert program, der du sammen med 
andre skoleledere kan løfte blikket 
fremover samtidig som relevante 
temaer og dagsaktuelle problemstil-
linger løftes opp på podiet: Hvilke 
utfordringer står skoleledere overfor 
i tiden som kommer? Hvordan skape 
inkluderende fellesskap for alle 
elever - og et godt arbeidsmiljø for 
alle ansatte?   
Møt blant annet kunnskapsminister 
Tonje Brenna, nestleder i Utdannings-
forbundet Terje Skyvulstad, forskere, 
fagpersoner og representanter fra 
praksisfeltet.

Styrerkonferansen 2022
7.–8. november ønsker vi velkom-
men til Styrerkonferansen 2022. 
Det blir både spennende og inspi-
rerende dager på Clarion The Hub, 
Oslo. Overskriften til årets konfe-
ranse er: «Mer enn et menneske 
kan makte? Styrerrollen i endring».  
Du møter blant annet kunnskapsmi-
nister Tonje Brenna, nestleder i Utdan-
ningsforbundet Hege E. Valås, forske-
re, fagpersoner og representanter fra 
praksisfeltet.  Vi ses!

Les mer og meld deg på:  
www.udf.no/kurs

Her er streikende 
lærere i lenke over 
Mjøsbrua i Innlandet 
6. september. 

Bare lærere er lærere, her i 
Bergen – og i hele landet. 

Foto: Hans Jørgen-Brun

Vafler i Arendal - streikekafeen gir gratis 
kaffe til nye følgere på Facebook. 

Streikebandet i Arendal, ett av flere band med streikende lærere. 

Vi har gjort det lettere og satt sammen tre viktige per-
sonforsikringer i ett produkt. Med 3i1 får du livsfor-
sikring, uføreforsikring og kritisk sykdomsforsikring. 
Forsikringen er for deg under 40 år, og fungerer slik 
at den gir utbetaling på det som eventuelt skjer først. 
 Les mer om 3i1 og andre forsikringer på udf.no  

Et enklere valg med Person 3i1
ningsforbundet er Norges største fagforening for 
de som jobber med utdanning, og også landets nest 
største fagforening.  På åtte år har medlemstallet 
steget med 30 000. 

– Det er positivt at flere velger å organisere seg, da 
står både du og dine kolleger sterkere, sier Handal. 

Medlemsrekord! 

Foto:  Anna-Julia G
ranberg
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MEDLEMSTILBUD

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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Usikker på hva du trenger?
Med 3i1 får du tre forsikringer i én

Du vet ikke hvilke forsikringer du vil trenge i fremtiden. Så hva skal du velge? 
Med 3i1 får du livsforsikring, uføreforsikring og kritisk sykdomsforsikring i 
ett. Forsikringen er for deg under 40 år, og du trenger ikke helseerklæring.  

Mer om person 3i1-forsikring 
på udf.no
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SPYTT UT!

«Kjelsås skole hei-hei-hei, det er gutta som har 
vaska seg»! Annerledesdager var fantastiske, 
og 17.mai kom i en særstilling. Jeg elsket 17.mai! 
Synes til og med kranspålegging, 17.mai-tale og 
nasjonalsangen var flott. For ikke å snakke om 
russetoget. Besøk av Rikskonsertene eller for-
fattere var også fine annerledesdager. Det mest 
spennende var å ha vikar. Da ble alt annerledes. 
Hele klassen ble annerledes, og vi informerte om 
nye regler i brøkdelen av et sekund. 

Fire ganger i året hadde vi en helt spesiell an-
nerledesdag, og den skriver seg ikke inn blant de 
gode minnene.

«Spytt ut», sa skylledamen. 26 kortklipte gutter 
hadde i tre minutter unisont gurglet og skylt mun-
nen med fluor. Fire ganger i året kom skylledamen 
i hvit frakk. Hun fortrakk ikke en mine, og vi skjøn-
te at dette var alvorlig. Selv læreren sto parkert 
nederst i hjørnet, mens hun overtok kommandoen.

Ett hvitt plastbeger til hver, og så en liten dæsj av 
det som skulle gjøre underverker. Og skylledamen 

Jeg likte de fleste annerledesdager  
på skolen. Men ikke alle. 

Petit Av Dag 
Gulbrandsen 

pensjonert lærer
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STOREFRI av MARIUS HENRIKSEN

FRIMINUTT

STOREFRI av MARIUS HENRIKSEN

sto klar med sin store blå plastbøtte. Tore var hel-
dig, for der hadde foreldrene reservert seg mot 
den slags. Men min mor og far sa at dette vidun-
dermiddelet visstnok skulle redde tanngarden for 
evig tid. Og smaken var jo så vond at dette måtte 
være bra for tennene.

Thomas prøvde å gjøre ablegøyer mens vi skyl-
te, Stein gjorde grimaser, og Ole vrengte seg i en 
slags lidelse. Knut brast i latter, så både matte-
bøker og pennal fikk sin helt egen fluorskylling.

Endelig – tre minutter var over, og dama kom 
med den blå bøtta. En etter en: «Spytt ut», og så 
var det tre måneder til neste gang. 

På klassens 50-årsjubileum var Knut toastmas-
ter. Pent antrukket i hvit frakk, og for anledningen 
med slike briller som skylledamen også hadde. 
Etter alle kunstens regler, prøvde han å framkalle 
barndomsminnene. Det begynte under velkomst-
drinken. Små hvite beger til alle, og så en dæsj 
med bobler. Knut sto klar med den blå bøtta, og 
etter tre minutter gikk han rundt: «Spytt ut»! Men 
nå var vi blitt seksti år, og endelig kunne vi gjøre 
som vi ville. Med dystert blikk sto Knut med tom 
bøtte.

Gamle barndomsminner må ikke nødvendigvis 
være tradisjon.
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1. Hvilket fagforbund er Mette 
Johnsen Walker leder for? 

2. KNM Harald Haarfagre er 
Forsvarets største rekruttskole. 
Ved hvilken by ligger den? 

3. Hva heter Storbritannias 
statsminister? 

4. Hva er en flittiglise? 

5. I det svenske riksdagsvalget regnes 
Sverigedemokraterna som den 
store vinneren. Hva heter partiets 
leder? 

6. Hva er «Flammentanz» og «New 
Dawn» eksempler på?

7. Fra hvilket land kom art nouveau-
maleren Gustav Klimt (1862-1918)?

8. Hva heter hovedstaden i Bolivia? 

9. Det som blir verdens lengste og 
dypeste undersjøiske biltunnel, 

Boknafjordtunnelen, er under 
bygging. Hvilket fylke befinner den 
seg i?

10. Hva er det lengste beinet i 
menneskekroppen?

11. Hva er betegnelsen på et 
bowlingkast der man feller samtlige 
10 kjegler? 

12. Hardrockbandet AC/DC ble stiftet 
av brødrene Malcolm og Angus 
Young i 1973. Hvilket land kommer 
bandet fra?

13. Ved hvilken by ligger arboretet 
på Milde, der vi blant annet 
finner Norges største 
rododendronsamling?

14. Hva er Phobos og Deimos?

15. Til slutt et fysikkspørsmål: 
Hva kaller vi det motsatte av 
retardasjon?

15 kjappe om løst og fast

QUIZ

Humør i skolen

Eit nytt skoleår er teke til. Ei mor ringde nett og 
bad meg skrive litt i Norsk Skoleblad og minne 
lærarane om kor mykje det har å seia med godt 
humør i skolen. Ho hadde prata med mannen sin 
om kor lite det nytta med all tilleggsutdanning og 
all lærdom lærarane tileigna seg no til dags, om 
dei ikkje var merksame på kva godt humør hadde 
å seia i undervisninga. Ho hadde inntrykk av at 
mange lærarar kunne mykje og var svært ivrige 
etter å få elevane til å lære, men diverre var dei 
ofte sure og mutte om elevane ikkje lærte fort 
nok.

Norsk Skoleblad nr. 40/1972

Liten sammenheng mellom  
IT og gode skoleprestasjoner

Til tross for at informasjonsteknologi (IT) har 
vært satsingsområde for den norske skolen i 15 år, 
viser en ny forskningsrapport at det er langt igjen 
før data blir en del av den norske skolehverdagen. 
Norske skoleelever lærer data for dataens skyld 
og bruker i liten grad PC-en som verktøy. Rap-
porten, som har fått tittelen «Je bruker itte IT», 
konkluderer med at millioner av kroner er brukt 
på innføring av datasystemer ved skolene, men 
utbyttet ser ikke ut til å stå i forhold til innsatsen.

Skolefokus nr. 15/1997

Quizmester: Ståle Johnsen. Svarene finner du på side 59.
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25FOR ÅR SIDEN 
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GYLNE ØYEBLIKK
FRIMINUTT

Har du opplevd et gyllent øyeblikk?  Kontakt: redaksjonen@utdanningsnytt.no

Endelig kunne vi 
gjøre noe sammen.

Pernille Adolfsen (44) 
lærer i spansk og samfunnsfag 
ved St. Hallvard videregående 

skole i Lier

Samla språkelevene til festival

Pernille Adolfsen underviser i samfunnsfag og 
spansk ved St. Hallvard videregående skole i Lier, 
rett utenfor Drammen. Hun tenker med glede ett 
år tilbake, da lærere og elever gikk sammen om 
å lage språkfestival for elevene i fransk, tysk og 
spansk.

– Det var en festival der elevene både var del-
takere og bidro ved å presentere noe om kulturen 
i språkområdet de selv hadde valgt, sier Pernille. 
 
Fekting og de dødes dag
Hun forteller at spanskelevene blant anna fortal-
te om feiringen av de dødes dag og laga pynt som 
vanligvis henger i gatene når denne dagen feires. 
Tyskelevene hadde oktoberfesten som ett av te-
maene, mens noen av franskelevene demonstrer-
te fekting, forklarte reglene og lot andre elever 
prøve noen liksomsverd fra kostymelageret til 
skolens dramalinje. På slutten av dagen var det 
fingermat fra de ulike områdene og Kahoot-quiz.

– Alle elevene var rundt i de ulike gruppene og 
lærte noe fra de andre språkområdene. Vi satte 
av til sammen fire timer. Det var veldig kjekt, 
både for lærerne og elevene. Det hadde vært re-

striksjoner så lenge. Endelig kunne vi gjøre noe 
sammen og ikke bare holde oss innenfor kohor-
tene eller møtes på Teams, sier hun.

Pernille syntes også at det var godt å se hvor 
stor innsats elevene la ned i forberedelsene.

– Elevene er vant til å bli presentert for diverse 
opplegg. Nå var det de som skulle lage opplegget 
selv. De forsto at de måtte sette seg ordentlig inn 
i temaet for å unngå å stå foran de andre gruppe-
ne uten noe å legge fram. Det er også god læring 
i å oppleve at dette gikk bra. Andre hadde håpa 
at det skulle gå bedre i framføringa, og det ga et 
godt utgangspunkt for å tenke igjennom hvordan 
det kunne vært gjort annerledes, sier hun.

Ny festival i november
Pernille Adolfsen minner om at ikke alle elever 
synes fremmedspråk er så gøy.

– Men hvis de får et anna opplegg, kan det 
skape engasjement og aktivitet, sier Pernille.

Nå satser hun og kollegene på å gjenta sukses-
sen. I november blir det ny festival. 

– Det blir samme opplegget som i fjor. Dette ga 
mersmak!

Under pandemi-pustepausen i fjor høst dro elever og lærere  
i fremmedspråkene i gang en språkfestival.  
– Det ble en god dag på jobben, synes Pernille Adolfsen.

Tekst: Harald F. Wollebæk
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Les e-bladene i appen UDF Medlem

Nå kan du enkelt og raskt finne  
siste utgave av e-bladene dine  

i appen UDF Medlem.

I appen får du i tillegg tilgang til  
ditt medlemskort, reisekort og  

alle dine medlemsfordeler. 
 

Du kan enkelt logge på appen 
med medlemsnummer  

eller BankID.

Last ned her:
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Utdanningskryssord 11-2022 
deadline 14.09.22 
 

Bilde/illustrasjon kan hentes fra  
https://www.utdanningsnytt.no/flerkulturell-laererutdan-
ning/innvandrerungdom-vil-ikke-jobbe-i-skolen/331785 
, eller et annet som passer til setningen under: 
 

Det er et tankekors at studenter med  
innvandrerbakgrunn ikke velger  
lærerutdanning.

★

NORGE

STRØM

VIND

GROV

Løsningssetningen med navn og adresse sendes til: kryssord@utdanningsnytt.no  innen 11. oktober.  
To vinnere får boksjekk og heder og ære i neste nummer.
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LØSNINGER

Et tidsskrift for  
barnehagelærere  
fra Utdanningsforbundet

NR. 2 / 2022

TEMA: 
Barn som pårørende

– MAMMAEN  
MIN ER DØD

Hvordan møter du barn  
når de er pårørende?

100-ÅRINGEN   
 

SVEVER 
HØYT

GLITRENDE 
BILERYRKE

FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING / 66. ÅRGANG

NORGESMESTER I 
MØBELSNEKRING

#2
2022
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MIN SIDE
Administrer abonnementene dine på  

www.udf.no/min-side
eller kontakt medlemsservice om du har spørsmål 

medlem@udf.no, tlf.: 24 14 20 00

Ikke medlem, men ønsker abonnement?
Send e-post til: abonnement@utdanningsnytt.no

Første steg  
er et tidsskrift for  
barnehagelærere.
Fire utgaver pr år.

Bedre skole  
fra førsteklasse til 

lærerutdanning.  
Fire utgaver pr år. 

Spesialpedagogikk  
er et fag- og forskningstidsskrift.  
Medlemmer får medlemspris på 
abonnement. 

Fem utgaver pr år.

Yrke   
har fokus på  

yrkesopplæring.
Fire utgaver pr år.

UTDANNINGSFORBUNDET
Besøksadresse: Hausmanns gate 17, Oslo  

Postadresse: Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo. Telefon: 24 14 20 00 

PUSTEPROBLEMET
Hver tredje lærer er plaget av dårlig luft  

på jobben. Etter pandemien krever forskere  
en inneklimarevolusjon i skolene.

Utdanning nr. 11
30. september 2022
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Som medlem i Utdanningsforbundet kan du få medlems- 
bladet  Utdanning på papir eller digitalt. I tillegg kan du velge 

ett av disse tidsskriftene kostnadsfritt:

BLADENE VÅRE
Utdanningsforbundet gir ut medlemsblad og fire tids- 

skrifter. Alle publikasjonene er redaksjonelt uavhengige 
og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom- 

plakatens regler for god presseetikk. 

A S B O S A L
S A T S I N G P Å V E I
P R A T E R A R K T I S

P I R R K L O K J A T
R R I B O B T Ø R R E

B A D E K A R S R K E N
A F S O K N O T T S K Å N E

E N O S D A J M K A I R O E M U
M I X E D D O U B L E L U A N E M I

V E N T E L E N S E R A S K P H M R
R E R A L L A S S I S A M O R

Ø K E R D D I Ø L S K J E G G K
N O R W A Y C U P N A T O R E V C

T I I O N I T S Y D E N A R I E L
N E K S S N E K K E T S V S T I
G Å R E N I G U R K A T O L N

S T A G B R Å O L L E G G E T
T A K U R B D N A L T N A B R U K O

M E R I N O Y A A E V A O N N
N E R O A S T E N G E N E I L E

T E N Ø K E N D E T R E N D I U
T Y N N A R N S E I R E V A R

S Å I L T E R Å R E G E F J E R N
S T R A F F E K O N K U R R A N S E N E E

Løsning  
utdannings- 

kryssord  
10-2022

Kvar fredag publiserer me ein nettquiz på  
utdanningsnytt.no. Her finn du nye og tidlegare 

quizar:  utdanningsnytt.no/tag/quiz

Neste utgave:  21. oktober

1. Skolenes landsforbund  
(Foto: Skolenes landsforbund)

2. Stavanger

3. Liz Truss

4. En potteplante

5. Jimmy Åkesson

6. Rosesorter

7. Østerrike

8. La Paz

9. Rogaland (mellom Randaberg og Bokn)

10. Lårbeinet (femur)

11. Strike

12. Australia

13. Bergen

14. Månene til planeten Mars

15. Akselerasjon

Kryssord nr 10

Quiz

VINNERNE: Sølvi Arner, Ottestad, og Hanne  
Paulsen, Oslo . Premien er hver sin boksjekk  
på kr. 500.  Vi gratulerer! 
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Scroll deg gjennom den viktigste kunnskapen du trenger for å 
ferdes i nærheten av jernbanen. 

HVA?

Banorama.no er et digitalt læringsverktøy som gir deg en enkel  innføring i 
kryssing av jernbanen, strøm i nærheten av skinnene og  andre smarte tips til 

hvordan du kan være på den sikre siden. 

HVEM?

Vi håper siden kan gi nyttig kunnskap til elever i grunnskole og  videre gående 
skole, og samtidig være � n og morsom nok til at både folke høgskoleelever og 

rakettforskere har lyst til å scrolle seg gjennom de interaktive plansjene.

Banorama er utarbeidet av Bane NOR.Banorama.no

U11 bakside.indd   2U11 bakside.indd   2 21.09.2022   14:3421.09.2022   14:34


