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Del 1: Politisk analyse
I perioden 2013-2015 har vi sett en videreføring av
de utdanningspolitiske tendensene i de foregående
landsmøteperiodene. På overordnet nivå ser vi en bred,
tverrpolisk enighet om at skole og utdanning er viktigere
enn noensinne, og at Norge skal og må satse sterkt på å
heve kvaliteten i utdanningssystemet. Kort sagt kan man
si at mye går i riktig retning, men det går sakte.

På tross av mye snakk om hvor viktig læreren og
lærernes kompetanse er, holdes skolebudsjettene på et
nivå som gjør at mange rektorer tyr til lærerløse timer
eller timer med ufaglærte lærere, overfylte klasserom
og til overraskende fortolkinger av arbeidstidsavtalen.
Også kontorisering, byråkratisering og flere kontrolltiltak
har de to siste årene gjort skolen til en mindre attraktiv
arbeidsplass. Norsk Lektorlag har imidlertid klart å
hindre forverringer på to viktige områder, nemlig
arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet og de
såkalte systemene for lærervurdering.

Lektorenes status er til en viss grad styrket. Ti år etter
at gradsreformen i høyere utdanning ble iverksatt i
2003, viser evalueringer at man ikke har oppnådd den
kvalitetshevingen man den gang tok sikte på. Norsk
Lektorlag har særlig vært bekymret for utvanning av
kravene til lektorenes faglige kompetanse. Innføringen
av endrede lærerutdanninger med diffuse krav og
sammenblanding av fag, fagdidaktikk og generell
didaktikk/pedagogikk kunne i verste fall ha ført til
en femårig allmennlærerutdannelse kun med litt
ekstra fordypning for å undervise i videregående
skole. De siste to årene har vi sett tydelige tegn på at
Kunnskapsdepartementet ønsker å stille strengere krav til
kvalitet både innen de to grunnskolelærerutdanningene
og innen lektorutdanningene. Det er oppnevnt et utvalg
som i november 2015 skal legge fram et forslag til
rammeplan for de femårige mastergradsutdanningene
for grunnskolelærere, og man skal da også vise hva som
skal være forskjellen mellom det som per i dag kalles
grunnskolelærerutdanning (GLU) 1-7, GLU 5-10 og
lektorutdanning for trinn 8-13. Norsk Lektorlag har ved
flere anledninger fått forsikringer om at fagmaster med
PPU i tillegg fortsatt vil være en viktig lektorutdanning,
først og fremst for videregående skole. Vi har i denne
perioden gitt flere innspill til forbedringer av PPU og til
at det opprettes nye tilbud som vil gjøre det økonomisk
attraktivt å ta PPU etter avlagt mastergrad i aktuelle
skolefag. Norsk Lektorlag skulle gjerne sett at endringer
på dette området hadde kommet tidligere, men må
slå seg til ro med at det nå pågår en snuoperasjon
når det gjelder kvalitet og innhold i norsk lærer- og
lektorutdanning.
På arbeidsgiversiden er det imidlertid vanskelig å
dokumentere noen egentlig og positiv holdningsendring.

Konflikten med KS i 2014 om ny arbeidstidsavtale
for undervisningspersonalet og opplæring av
tillitsvalgte i den nye avtalen våren 2015 har dominert
denne landsmøteperioden. Hver gang det har vært
tarifforhandlinger om arbeidstidsavtalen de siste
15 årene, har Lektorlaget som en liten organisasjon
vært tvunget til å akseptere løsninger som KS og det
store Utdanningsforbundet har blitt enige om. Siden
avtalen omfatter alle skoleslag, og vi har hovedtyngden
av våre medlemmer i videregående skole, har våre
argumenter gjort lite inntrykk på KS, som er sterkt
preget av grunnskoletenkning. Forsommeren 2014 var
styret i Norsk Lektorlag fullstendig klar over at så å si
samtlige av våre medlemmer i skolen var motstandere
av den typen arbeidstidsordninger som KS da hadde
arbeidet for i 10 år. Vi var våren 2014 ikke i tvil om at
vi måtte si nei til riksmeklerens forslag til løsning, og
var forberedt på igjen å skulle stå alene. Overraskende
nok viste det seg at også et overveldende flertall av
Utdanningsforbundets medlemmer var motstandere
av det avtaleutkastet deres eget styre hadde anbefalt.
Den arbeidskonflikten som fulgte, ble historisk. Samlet
motstand fra lærerorganisasjoner stoppet KS i forsøket
på å sette kronen på verket etter 10 år med stadige
innstramminger. For første gang opplevde lærerne
forståelse fra både mediefolk og opinionen. For første
gang i sin 17 år lange historie som fagforening tok Norsk
Lektorlag som selvstendig forening medlemmer ut
i streik. For første gang fant vi nøkkelen til en effektiv
streik ved å skyve streikeuttaket ut til skolestarten i
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august. Resultatet ble en avtale som fra høsten 2015
verken gir markant forverring eller markant forbedring.
Det siste er etter vår mening absolutt nødvendig, ikke
minst for de som underviser flere og store klasser. Et
partssammensatt utvalg skal fra august 2015 arbeide for
å finne bedre løsninger i en ny avtale fra 2018. For Norsk
Lektorlag er det viktig at protokollen sier at det «skal
tas hensyn til forhold som gjelder for ulike skoleslag.»
La oss håpe at konflikten i 2014 markerer bunnivået og
blir et vendepunkt når det gjelder arbeidsforholdene i
videregående skole.

skole er senket. Den lave gjennomføringsgraden i
høyere utdanning i Norge kan tyde på at dette forplanter
seg, og at mange elever blir for dårlig kvalifisert til
studier. Muligens er det også for mange som velger
studiespesialiserende program fremfor yrkesfaglige
program.
I støyen fra arbeidstidskonflikten forsvant nyhetene om
at lønnsoppgjørene for lektorene i denne perioden ble
relativt bra, ikke minst for lektorer med kort ansiennitet.
Muligens er arbeidsgiver i denne perioden blitt mer
bevisst sitt eget behov for lektorer og behovet for å
beholde de unge lektorene som vurderer å slutte.
Fortsatt er imidlertid akademikerlønninger i offentlig
sektor relativt lave, og særlig utdanningsinstitusjoner
lønner sine akademikere beskjedent. Den relative
kjøpekraften i norske lærerlønninger ligger stadig på
bunnivå blant OECD-land, omtrent på samme lave nivå
som i Sverige, der man nå griper til statlige tiltak for å
bøte på skadevirkningene av kommunaliseringen av
skolen. Også i Norge ser vi at flere stiller spørsmål ved
kommunale myndigheters evne og vilje til å følge opp de
nasjonale ambisjonene for skolen. På flere områder ser
vi at ressurser og rammebetingelser ikke samsvarer med
kravene til høy kvalitet og tilpasset opplæring til alle
elever, både de som synes skolen er for faglig krevende,
og de som går på tomgang fordi skolen verken går i
dybden eller har høy nok progresjon.

Også på et annet viktig område har vi i denne perioden
sett resultater av et langvarig arbeid: Gjennom GNISTsamarbeidet stilte partene seg bak en felles rapport
om hvordan systemer for lærervurdering bør innrettes.
Kunnskapssenter for utdanning har bidratt med et
kunnskapsgrunnlag om hvilke former for lærervurdering
som virker positivt, og Utdanningsdirektoratet har bidratt
med en juridisk betenkning som viser hvilke premisser
som må ligge til grunn når man henter inn og lagrer
opplysninger om lærere. Personopplysningsloven setter
her strenge grenser for «rektors styringsrett». Norsk
Lektorlag har grunn til å tro at flere skoler har operert
i strid med loven på dette området. Vi har arbeidet
med saken siden 2007, og det er gledelig at vi i denne
landsmøteperioden har fått en avklaring som viser hva
arbeidsgiver ikke kan tillate seg.
Fortsatt gjenstår mye arbeid for å motvirke de kontrollog styringssystemer som kveler pedagogisk og faglig
arbeid i prosedyrehefter og ensrettende formalisme.
Skolen, og store deler av offentlig virksomhet, er rammet
at en styringsideologi der målstyring framstår som
mal-styring, og der faglig kvalitetsarbeid underlegges
en fremmedgjørende byråkratisk logikk. Den
systematiske kunnskapsoversikten om lærervurdering
fra Kunnskapssenter for utdanning viser hvor komplisert
det er å vurdere læreres arbeid og innsats. Det pekes
på tendensen til at profesjonsutvikling blir nedprioritert,
og kontrollfunksjonene overtar. Det er neppe mulig å
lage enkle og treffsikre målinger av lærerprestasjoner
fra ett år til et annet. Norsk Lektorlag har også i denne
perioden argumentert for at kvaliteten i skolen heller
bør sikres gjennom grundige sluttvurderinger av
elevenes kunnskaper og ferdigheter enn ved omfattende
prosedyrekontroller. Vi har også fremmet forslag om
bedre eksamensordninger som sikrer mest mulig
objektiv og lik vurdering over hele landet. På enkelte
områder har Norsk Lektorlag blitt hørt i denne perioden,
men fortsatt gjenstår mye arbeid. Hovedinntrykket er at
Norsk Lektorlags medlemmer stadig er bekymret for at
elevene lærer mindre enn før, selv om læreplanene er
meget ambisiøse. Parolen om tidlig innsats i grunnskolen
følges ikke nok opp, og kravene til å bestå videregående

Ludvigsen-utvalgets underveisrapport (NOU 2014:7)
høsten 2014 og sluttrapport (NOU 2015:8) forsommeren
2015 har pekt på det såkalte forbedringspotensialet
i norsk skole, og Norsk Lektorlag har støttet mye av
kritikken. Rapporten gjenspeiler også en økende respekt
for lærerrollen og sier blant annet (kap.1.2.4 om åpenhet
og involvering): Alle endringer i skolen er avhengig
av lærernes praksis og av at lærerne og skolelederne
engasjeres og involveres i implementeringsarbeidet.
Også i denne perioden har vi inntatt rollen som
utdanningspolitisk vaktbikkje og har gitt flere innspill til
Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet og
politikere, og vi blir lyttet til. Den gode medlemsveksten
er også tegn på at vi blir lagt merke til. Vi er stolte av å
kunne gå inn i en ny landsmøteperiode med over 5000
medlemmer.

Sentralstyret i Norsk lektorlag

5

Aktiviteter
Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk

På den måten er de nye forskriftene et viktig skritt i
riktig retning. Vi mener imidlertid at det ikke bør være
noen forskjell på fagene, og at det på ungdomstrinnet
derfor bør være krav om minst 60 studiepoeng
i samtlige fag, og 30 studiepoeng i alle fag på
barnetrinnet. I høringsuttalelsen understrekes det også
at kompetansesituasjonen innen studieforberedende
fag trenger mer oppmerksomhet. Her bør det stilles
krav om universitetsutdanning på mastergradsnivå
ved tilsettinger og minimum 90 studiepoeng i
undervisningsfaget.

Her er noen hovedtemaer Sentralstyret og fagutvalgene
i Norsk Lektorlag har jobbet med i perioden.
Kompetansekrav
Kompetansekravene for å undervise på barnetrinnet,
ungdomstrinnet og i videregående skole ble endret
fra 1. januar 2014. Ifølge de nye reglene kreves det
30 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise
i norsk, samisk, matematikk og norsk tegnspråk på
barnetrinnet. På ungdomstrinnet er det krav om 60
studiepoeng for disse fagene, samt for å undervise i
engelsk, og 30 studiepoeng for de fleste øvrige fag. I
videregående skole ble kravet satt til 60 studiepoeng
relevant kompetanse for å undervise i alle fag.
Norsk Lektorlag har lenge kjempet for prinsippet
om at det eksplisitt formuleres krav til kompetanse
for å undervise, ikke bare for å bli tilsatt i
undervisningsstilling.

Behovet for kompetanse i alle fag og prinsippet om
at alle lærere skal ha faglig fordypning, er blant annet
blitt belyst i en kronikk i Tønsbergs blad 2. mai 2015,
skrevet av Erlend Vinje, leder for Norsk Lektorlags
fagutvalg i kroppsøving.
Vurderingsgrunnlag og fraværsgrenser
Vurderingsarbeid og fraværsgrenser var to
hovedtemaer
i
spørreundersøkelsen
som
Norsk Lektorlag sendte ut til medlemmer i
undervisningsstillinger i september/oktober 2014.
Så mange som 57 prosent svarte at de hadde følt seg
presset til sette standpunktkarakter selv om de som
faglærere ikke hadde tilstrekkelig vurderingsgrunnlag
på grunn av høyt fravær hos eleven. Saken fikk stor
oppmerksomhet i media, og problematikken ble også
tatt opp i Stortingets spørretime. Norsk Lektorlags
utspill ble utgangspunkt for en ny diskusjon om
elevfravær og vurderingsgrunnlag.
På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet sendte
Utdanningsdirektoratet 25. februar 2015 ut på høring
et forslag om innføring av en fraværsgrense i alle
offentlige og private videregående skoler. I tillegg ble
det foreslått forskriftsendringer som skulle tydeliggjøre
sammenhengen
mellom
underveisvurdering
og standpunktkarakter for ungdomsskolen og
videregående skole, og enkelte andre forslag som var
ment å gjøre regelverket om vurdering mer oversiktlig
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og tydelig. Medlemmene i Norsk Lektorlag ble invitert
til komme med innspill til høringen, og gjennom disse
kom det fram mange viktige synspunkter som ble
tatt med i høringssvaret. Rogaland Lektorlag og Oslo
Lektorlag bidro med separate innspill til høringen. I
tillegg ble det avholdt et rådgivende møte med lederne
for fagutvalgene 20. april 2015. I høringssvaret stod
blant annet følgende: «Det er viktig å skape forståelse
for at stort fravær fra elevens side gjør det vanskelig
eller umulig for faglærer å sette en karakter uavhengig
av årsaken til fraværet. Også når elever har meget
aktverdige grunner til fraværet, fører fraværet til at
de faktisk ikke deltar i læringsarbeidet, og det er der
faglærer følger med og vurderer elevenes utvikling og
prestasjoner.»

fortalte blant annet at pensjonerte norsklektorer ofte
hentes inn igjen til undervisningen fordi skolene sliter
med rekruttering til norskfaget.

Våren 2015 vedtok regjeringen å innføre en
fraværsgrense på 10 prosent for elever i videregående
skole fra og med skoleåret 2016/2017. Norsk
Lektorlag støtter dette vedtaket. Tydeligere krav til
frammøteplikt og aktiv deltakelse er viktig for at
skolen skal kunne oppfylle sitt dannelsesoppdrag og
forberede elevene på det som forventes i voksenlivet
generelt og i arbeidslivet spesielt.
Norsk Lektorlag mener den nye ordningen også legger
press på skolene til å organisere undervisningstimene
slik at de faktisk avholdes, og ikke planlegge med
«bortfall» av timer. Vi støttet dessuten forslaget om å
fjerne krav om dokumentasjon av underveisvurdering.
Med dette er en vesentlig tidstyv eliminert. Det var
også viktig at formuleringen i forskriften om at det
er lærerens ansvar å skaffe vurderingsgrunnlag, ble
fjernet for å tydeliggjøre at eleven også har plikt til og
ansvar for å skaffe slikt grunnlag.
Norsk Lektorlag ønsket endringene innført allerede
fra august 2015.

I spørreundersøkelsen kom det dessuten frem at et
flertall av norsklektorene mener at antall karakterer
i norsk må reduseres. Mange av dem som allerede
er med i en forsøksordning med færre karakterer, ga
tilbakemelding om at de var godt fornøyd med en slik
ordning.
Debatt om sidemålet
Norsk Lektorlags spørreundersøkelse satte også i gang
en sidemålsdebatt. Undersøkelsen viste at 45 prosent
av norsklektorene mener at sidemålsundervisningen
kan reduseres. «Det er nødvendig med en
bred og uhildet debatt om sidemålsopplæring,
sidemålsvurdering og arbeidsbyrde i faget», skrev
fagutvalgsleder Astrid Weel Sannrud i Lektorbladet
nr. 1/2015. Fagutvalget kommenterte også at det er
oppsiktsvekkende at så mange som 30 prosent av
norsklektorene synes sidemålsundervisningen er lite/
svært lite viktig.
Resultatet av spørreundersøkelsen og fagutvalgets
uttalelser ble raskt spredt i sosiale medier.
Diskusjonene viste at sidemålsopplæringen fortsatt er
kontroversiell og bør diskuteres nærmere.

Vurderingsbyrde for norsklektorer
Lektorbladet nr. 2/2015 hadde norskfaget og
norsklektoren som tema, og i forkant (januar 2015) ble
det gjennomført en egen spørreundersøkelse blant
medlemmer som underviser i norsk. Svarene viste at
ni av ti trives godt eller svært godt med å undervise
i norsk, men at sju av ti mener at den generelle
arbeidsmengden for norsklektorer er altfor stor. Et
stort flertall (73 prosent) opplever at arbeidsbyrden
i norsk er mye større enn i andre fag de underviser i.

Sluttvurdering. Kritikk av eksamensordningene
I januar 2015 sendte Norsk Lektorlag flere innspill
til kunnskapsministeren om eksamensordningene
i de studiespesialiserende programmene, og med
relevans for eksamener på ungdomstrinnet. Noen av
hovedprinsippene vi kjemper for, er at eksamen som
institusjon skal styrkes, at den skal gjennomføres slik
at det blir mest mulig likebehandling av elevene, og
at eksamen skal motvirke tendenser til at det utvikles
ulike karakterstandarder på forskjellige skoler. Vi

Norsk Lektorlag er bekymret for at det kan bli en stor
mangel på norsklektorer hvis ikke arbeidsvilkårene
blir bedre. I et intervju med NRK Østfold 8. januar
2014 formidlet leder i Norsk Lektorlags fagutvalg for
norsk, Astrid Weel Sannrud, denne bekymringen, og
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mener blant annet at ordningen med todelt eksamen,
én del med og én uten hjelpemidler, ved sentralt gitt
skriftlig eksamen bør utvides til å gjelde for flere fag
enn realfag. Kunnskapsministeren ble også anbefalt
å ta en gjennomgang av dagens eksamensordninger
med tanke på hvordan fusk kan forebygges og stoppes.
Brevet til Kunnskapsministeren ble skrevet blant
annet på bakgrunn av et fagutvalgsseminar i Norsk
Lektorlag i november 2014. I mange av fagutvalgene
har eksamensordningene vært oppe som tema, og
flere har bidratt med viktige innspill til Norsk Lektorlag
sentralt og til Lektorbladet.

som danner et godt grunnlag for karaktersetting i
standpunkt og til eksamen.
Kartlegging av avholdte undervisningstimer/
timekutt
Økende bruk av timekutt, eller lærerløse timer, gjør
arbeidssituasjonen i skolen vanskeligere, og var ett av
de temaene som inngikk i den tillitskrisen som ble synlig
i konflikten med KS under arbeidstidsforhandlingene
og streiken i 2014. Norsk Lektorlag har lenge vært
pådriver for at Kunnskapsdepartementet skal se
på problemet med timekutt, og var derfor godt
fornøyd med at kunnskapsministeren høsten 2014 ba
Utdanningsdirektoratet kartlegge den reelle bruken
av undervisningstimer i videregående skole.

Ved skriftlig eksamen våren 2015 ble det, uavhengig
av den pågående forsøksordningen med Internett på
eksamen, åpnet for bruk av nettbaserte hjelpemidler
under eksamen. Norsk Lektorlag reagerte sterkt på at
Utdanningsdirektoratet lot det være opp til skoleeierne
å velge om de ville benytte seg av dette eller ikke, og
også på det faktum at mange skoler ikke var kjent med
ordningen. «Sentralt gitt eksamen bør ha nasjonale
retningslinjer. Det er ikke holdbart hvis det skal
være opp til den enkelte kommune, fylkeskommune
eller skole å velge hvilke nettsteder som skal være
tilgjengelige», uttalte sentralstyremedlem Rita
Helgesen til Lektorbladet. Helgesen ble senere
intervjuet av VG nett om saken. Det viste seg at Norsk
Lektorlags bekymring for at ordningen kunne føre til
ulik praksis og uheldig forskjellsbehandling, var på sin
plass. Flere skoler og elever truet senere med å kreve
eksamen annullert fordi de ikke var blitt gjort kjent
med ordningen.

Elevorganisasjonen og Norsk Lektorlag sendte i
oktober 2014 et brev til Kunnskapsdepartementet
med innspill til hva man bør være oppmerksom på når
disse forholdene skal undersøkes. Organisasjonene
mener blant annet at det må presiseres at generelle
aktiviteter som ikke inngår i en kompetent faglærers
pedagogiske opplegg, og ikke er rettet inn mot
kompetansemål i det aktuelle fagets læreplan, ikke
regnes som undervisningstimer i faget. «Skolenes
ulike kulturtilbud og mer generelle aktiviteter kan
være av stor verdi, men disse bør komme som tillegg
til undervisningstilbudet i fagene», heter det i brevet.
Det må også undersøkes om det er samsvar mellom
timetallene som elevene har krav på i de enkelte
fagene, og de timetallene som faglærerne har på sine
arbeidsplaner. Det kom flere medieoppslag der leder i
Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, kommenterte
«tomme» skoledager før ferier, noe som i utstrakt
grad blir brukt til læreløse timer eller «kosetimer».

Fagutvalg for musikk og estetiske fag påpekte
i en høringsuttalelse at ordningen med lokalt
utarbeidede
kompetansemålkonkretiseringer
og vurderingskriterier har medført en svært ulik
praksis innenfor de lokalgitte eksamensformene.
De mener det bør komme sentralgitte retningslinjer
for eksamen i de ulike fagene for å oppnå en mer
rettferdig og ensartet eksamenspraksis fra skole til
skole. Fagutvalget etterlyser en læreplanrevisjon som
fastsetter sentralgitte og konkrete kompetansemål

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning
og utdanning (NIFU) er i gang med kartleggingen,
som skal være avsluttet høsten 2016. Norsk Lektorlag
deltar, sammen med øvrige representanter fra
lærer- og elevorganisasjoner og arbeidsgiversiden,
i en arbeidsgruppe som gir innspill til den konkrete
utformingen av kartleggingen.
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Den nye elevrollen
Forholdet mellom elevenes rettigheter og
plikter var sentrale elementer i diskusjonene
om
vurderingsgrunnlag
og
fraværsgrenser.
Spørreundersøkelsen Norsk Lektorlag gjennomførte
blant medlemmer i undervisningsstillinger høsten
2014 viste at et stort flertall (91 prosent) mener det
ikke er en god balanse mellom hva en kan kreve
av elever, og hvilke rettigheter elevene har i den
videregående skolen. 45 svarte at de ikke opplevde
at det var tilstrekkelig sanksjonsmuligheter overfor
elever som bryter regler.

Elevenes psykososiale arbeidsmiljø
Våren 2015 leverte Djupedal-utvalget sin utredning
NOU 2015:2: Å høre til – virkemidler for et trygt
psykososialt skolemiljø. Her ble det lagt fram 101
tiltak for å gi elever et trygt skolemiljø uten krenkelser,
mobbing, trakassering eller diskriminering. Norsk
Lektorlag var representert på høringskonferansen
i Oslo 30. april, og leverte sitt høringssvar i juni.
Fagutvalget for pedagogikk og pedagogisk/psykologisk
rådgivning i Norsk Lektorlag var delaktig i arbeidet
med høringssvaret.
I høringssvaret sier Norsk Lektorlag at det må følge
klare plikter med elevrettigheter, og at elever i
videregående som mobber og er en trussel for andres
psykiske helse, skal kunne miste elevstatusen sin.
Reaksjonsmåtene ved uakseptabel atferd bør være
tydelige, og først og fremst markere at skolen plikter
å beskytte arbeidsro, trivsel og trygghet for de andre
elevene. Det understrekes at skolene må settes i stand
til å ha kompetente fagmiljøer som kan følge opp
bekymringsmeldinger fra lærerne. Norsk Lektorlag
mener også at forskningsbasert kunnskap innen fag
som psykologi, psykiatri, sosiologi, antropologi og
idéhistorie bør trekkes inn i rektorutdanningene og i
etterutdanningstilbud for undervisningspersonalet,
og støtter også Djupedal-utvalgets forslag om å endre
rammeplanen for Lektorutdanningen 8-13 slik at
fremtidens lektorer får god kompetanse i å forebygge
og håndtere mobbing og trakassering. Dette gjelder
også digital mobbing.

Lektorkonferansen 2014
Lektorkonferansen skal være en årlig konferanse der
ulike temaer innen utdanning, kultur og forskning blir
berørt. Lektorkonferansen ble arrangert for første
gang 20. november 2014 på Litteraturhuset i Oslo,
med tittelen Den nye elevrollen.

«Tiden er inne for barneløftet» skrev Gro Elisabeth
Paulsen sammen med Tor Levin Hofgaard, president i
Norsk Psykologforening, i en kronikk i Aftenposten 12.
august 2014. Kronikken dreier seg om det alvorlige
og komplekse samfunnsproblemet det er at så
mange ungdommer ikke gjennomfører videregående
utdanning. Samme høst ble leder i Norsk Lektorlag
invitert til å holde foredrag om frafallsproblematikk
og tilpasset opplæring til ulike elevroller på Norsk
Psykologforenings lederkonferanse.

Konferansen ble ledet av fysiker og lektor Andreas
Wahl. Innledere var professor Ove Skarpenes, leder
av Ludvigsen-utvalget (NOU 2015:8: Fremtidens
skole), Sten Ludvigsen, og leder av Norsk Lektorlag,
Gro Elisabeth Paulsen. I paneldebatten deltok også
Henrik Asheim (Høyre) og Christian Tynning Bjørnø
(Arbeiderpartiet) fra Stortingets kirke-, utdanningsog forskningskomité og direktør for kompetanse ved
NHO, Are Turmo.
Temaer som ble berørt, var hvordan elevrollen
har endret seg gjennom tidene, individualiserte
rettigheter og sosiale perspektiv, om rettigheter og
plikter skal differensieres gjennom skoleløpet, og om
hvordan fremtidens skole skal legge til rette for at alle
elever skal kunne lykkes i skolen. Etter konferansen
kom Lektorbladet med eget temanummer om Den
nye elevrollen (Lektorbladet nr. 6/2014).
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I forbindelse med Arendalsuka i august 2014
arrangerte Norsk Lektorlag og Samfunnsviterne en
skolepolitisk debatt om barns helse og vilkår for
læring i den norske skolen. Under Arendalsuka i
august 2015 var Norsk Lektorlag medarrangør på et
lignende arrangement, denne gangen i samarbeid
med Norsk Psykologforening, Mental Helse Ungdom
og Rådet for psykisk helse. Med Inkluderende skole
som overordnet tema ble det blant annet diskutert
hvordan en kan forebygge fravær, frafall og mobbing,
og om skolen bør gi elevene mer kunnskap om psykisk
helse. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var
deltaker på debattmøtene både i 2014 og i 2015.
Evnerike elever
Å ta vare på de evnerike barna er også et viktig tema
når en skal diskutere fremtidens skole. Norsk Lektorlag
mener evnerike barn ofte ikke får den tilpassede
opplæringen de har krav på. «Paragrafen om tilpasset
opplæring er vakker og riktig tenkt, og alle er enige i
den. Men det er en kosmetisk paragraf. Det er langt
igjen før vi gjør det vi sier vi skal gjøre. Det gjelder
elever generelt, og det gjelder også for de evnerike
barna,» uttalte Norsk Lektorlags leder, Gro Elisabeth
Paulsen, på Lykkelige Barn-konferansen 2013.

Kritisk til kompetansebegrepet i NOU om fremtidens
skole
Et utvalg ledet av Sten Ludvigsen har, på oppdrag fra
Kunnskapsdepartementet, sett på hvordan skolens
innhold bør endres for å møte de kravene arbeidslivet
og samfunnet vil stille i fremtiden. Sluttrapporten,
NOU 2015:8: Fremtidens skole – fornyelse av fag og
kompetanse, ble lagt frem 15. juni 2015. Flere fagutvalg
bidro med innspill til Norsk Lektorlags høringsuttalelse,
som ble levert Kunnskapsdepartementet i oktober.
I høringsuttalelsen sier Norsk Lektorlag seg enig med
utvalget i at det er nødvendig med en fornyelse av
fagene i skolen. For å rydde opp i stofftrengselen, og
for å få en god tilnærming til fagovergripende emner,
kan det være fornuftig å starte i fagområdene heller
enn i enkeltfag. Imidlertid advares det mot å plassere
norsk i fagområdet språk, siden norsk er et vesentlig
kultur- og modningsfag med en særstilling i norsk
skole.
Norsk Lektorlag støtter tiltakene som foreslås for økt
dybdelæring og for tydeliggjøring av forventet

Paulsen deltok også på Cappelen Damms
frokostseminar om evnerike barn i oktober 2014,
og har kommentert temaet i flere medier, blant
annet i TV2, Utdanningsnytt og Lektorbladet.
Kunnskapsdepartementet nedsatte i september 2015
et utvalg for å vurdere hvordan norsk skole kan ivareta
høyt presterende elever bedre. Norsk Lektorlag stilte
seg positiv til dette.
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progresjon i elevenes faglige læring, og viser spesielt
til betydningen av beskrivelser av læringsforløp.
Norsk Lektorlag støtter også forslaget om at det
bør utarbeides læreplaner i fellesfagene som er
innrettet mot de ulike utdanningsprogrammene, og
mener at dette også bør følges opp med tilsvarende
endringer i eksamensordningene. Dette vil utgjøre
en nødvendig yrkesretting av fellesfagene på
yrkesfaglige utdanningsprogram. Forslaget om å
sette ned et ekspertutvalg som skal se nærmere på
eksamensordningene, blir også positivt mottatt av
Norsk Lektorlag.
Norsk Lektorlag stiller seg imidlertid kritisk til
kompetansebegrepet som benyttes i utredningen,
og støtter ikke forslaget om å legge mål for sosial og
emosjonell kompetanse inn i læreplaner i fag.
«Ludvigsen-utvalgets råd om fremtidens skole er ikke
tydelig nok i omtalen av kunnskaper og ferdigheter
som kjernen i den kompetansen elevene skal utvikle
i skolen. Kunnskapens egenverdi blir utvisket i
rapportens omgang med kompetansebegrepet.
Utvalgets bruk av begrepet kompetanse kan
underkommunisere hvor viktig det er at elever
tilegner seg kunnskap. Kunnskaper og ferdigheter –
eller fagspesifikk kompetanse – må utgjøre kjernen,
og uten en slik kjerne blir kompetansebegrepet hult,»
uttalte Paulsen på Norsk Lektorlags nettsted.
I motsetning til utvalget mener Norsk Lektorlag
at utredningens forslag både har tidsmessige og
økonomiske konsekvenser. Blant annet vises det til
at forslagene vil måtte få konsekvenser for etter- og
videreutdanningstilbudet til lærerne, som igjen må
føre til økte lønns- og driftsutgifter.
Norsk Lektorlag mener, som utvalget, at forankring
hos alle aktører i skolen er nødvendig for å realisere
anbefalinger om fornyet innhold, og ser det som en
styrke at lærerne gjøres til aktører fremfor passive
mottakere i prosessen som skisseres. Norsk Lektorlag
ser frem til dialogen med Kunnskapsdepartementet
om fornyelse av læreplanene. Holdbarheten i
utvalgets analyse og anbefalinger vil i årene fremover
testes i møtet med skolens fag.
Kunnskapskrav for opptak til videregående skole
«Jeg mener det må stilles krav til grunnleggende
ferdigheter i norsk og matematikk for alle elever ved
inntak til videregående skole.(…) Det er dårlig gjort
mot elevene å la dem begynne på et løp der de er
dømt til å mislykkes», uttalte Gro Elisabeth Paulsen i
et intervju i Bergens Tidende 6. juni 2014.

Norsk Lektorlag mener det er et omfattende problem
i norsk skole at elever har rett til videregående
opplæring, uten at det stilles krav til forkunnskaper.
Det skal være progresjon i læringen i norsk skole, men
det er få mekanismer som sørger for at det faktisk er
slik, og at alle elever har et tilstrekkelig grunnlag for å
mestre neste trinn i fagene. Ludvigsen-utvalgets NOU
om fremtidens skole legger til grunn at revisjonen
av læreplanene må føre til en tydeligere progresjon.
Norsk Lektorlag vil følge dette arbeidet videre.
Fagrevisjoner
I forbindelse med revisjon av læreplanen i religion,
livssyn og etikk (RLE) ble det foreslått å tilføye K i
forkortelsen av navnet, der K står for kristendom.
Norsk Lektorlag sa i sitt høringssvar at å kalle faget
KRLE, vil representere en presisering av det faktiske
innholdet i faget.
Fra og med høsten 2015 er kravene om at barn skal være
svømmedyktige etter 4. trinn, presisert i ny læreplan i
kroppsøving. Norsk Lektorlag gikk ut og støttet Norges
Svømmeforbunds utspill om at det trengs tydeligere
nasjonale krav når det gjelder svømmedyktighet, etter
at det kom frem i en undersøkelse at kun halvparten
av norske tiåringer har gode nok svømmeferdigheter.
Ytringsfrihet og vilkår for varslere
I mai 2015 kom det fram i media at lærere ved Haugerud
skole i Oslo instrueres til ikke å snakke negativt
om skoleledelsen. Dette vakte sterke reaksjoner
fra skolemiljøer og fra flere jurister som omtalte
instruksen som «ulovlig knebling». Ytringsfriheten i
norsk skole er en viktig politisk sak for Norsk Lektorlag.
Temaet har også denne landsmøteperioden vært med
i spørreundersøkelser blant medlemmer og blitt lagt
vekt på i kursing av tillitsvalgte. Det har også vært
ulike artikler om dette emnet i Lektorbladet, først og
fremst i spalten Juridisk talt. Leder i Norsk Lektorlag
har ved flere anledninger uttalt seg offentlig om hvor
nødvendige lærernes stemmer er i den offentlige
debatten.
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Spørreundersøkelsen blant medlemmer i undervisningsstilling høsten 2014 viste at 33 prosent er
redde for å kritisere forhold ved skolen i offentligheten
av frykt for negative reaksjoner. 48 prosent er uenige i
at de fritt kan uttale seg til journalister om hvordan de
vurderer forhold ved sin skole.
Lærerløftet. Karriereveier for lektorer
Høsten 2014 lanserte regjeringen skolestrategien
Lærerløftet. «Mye er positivt i Lærerløftet og med den
allmenne politiske anerkjennelsen av hvor avgjørende
viktig læreryrket er. Å delegere ansvaret til den enkelte
lærer for valg av undervisningsmetoder og læremidler
og for å utvise skjønn i klasseledelse og elevvurdering,
er nødvendig og klokt», skrev Gro Elisabeth Paulsen
i Lektorbladet nr. 6/2014 som en kommentar til
skolestrategien.
Da Lærerløftet ble lansert, oppfordret kunnskapsministeren lærerorganisasjonene til å komme med
forslag til mulige karriereveier i skolen. Norsk Lektorlag
benyttet anledningen til å foreslå mentorspesialist
og sensorspesialist som to mulige karriereveier. Vi
ser for oss at mentorspesialistene skal være faglige
spesialister som ikke bare utfører veiledning av
nyansatte, men som også skal ha som oppgave
å bedre kvaliteten i undervisning og metodevalg
innenfor sitt fagfelt. Mentorspesialisten kan også
være et bindeledd mellom skolen og UH-sektoren
når det gjelder å formidle relevant forskning, både til
kollegiet og til skoleledelsen. Sensorspesialiststillingen
er en karrierevei der en skal stille strenge krav
til faglig fordypning og et minimumskrav om
undervisningserfaring. I tillegg til å være en karrierevei
kan rollen være med på å sikre andre sentrale mål,
som å forbedre kvaliteten i eksamenssystemet.

Etter- og videreutdanning
Norsk Lektorlag har deltatt i samarbeidsgruppen
for Kompetanse for kvalitet fra starten i 2009.
Tilbudene i denne strategien for videreutdanning har
gjennomgående vært rettet mot lærere i grunnskolen,
og tilbudene har vært omfattet av undervisningsfag,
opplæring i grunnleggende ferdigheter, tilbud
innen rådgivning og andrespråkpedagogikk, og
utdanningstilbud innen ledelse i skole, både for
rektorer og mellomledere. De har derfor i liten grad
truffet våre medlemmers behov for faglig påfyll. Vår
egen medlemsundersøkelse viser da også at det er
svært få som har deltatt i denne videreutdanningen.
Innspillene fra Norsk Lektorlag har først og fremst dreid
seg om et ønske om å tilby fagspesifikke utdanninger som
gir kompetanse for å undervise på videregående nivå,
samt relevante etterutdanninger for våre medlemmer
som allerede har tilstrekkelig fagkompetanse i
fagkretsen sin. I denne landsmøteperioden har vi fått
en ny finansieringsmodell ved siden av vikarordningen.
Det er nå mulig for lærere å benytte seg av en
stipendordning. Med denne ordningen bestemmer en
selv, i dialog med skoleeier, om en vil bruke deler av
stipendet til å få fri for å studere, eller om stipendet
skal være en ekstra inntekt i tillegg til jobb.
Kartlegging av kompetanse i fag
Norsk Lektorlag har bedt regjeringen kartlegge
kompetanse og aldersfordeling blant lærere i
videregående skole, helt ned på fagnivå. En slik
kartlegging er helt nødvendig for å kunne planlegge
behovet for rekruttering, utdanning og etterutdanning.
Vi ønsker kunnskap om hvor mye kompetanse som
finnes ved ulike skoler for de forskjellige fagene, og
aldersfordelingen av lærerne for de ulike fagene.

12

Returadresse:

Akersgt. 41, 0158 Oslo
Vennligst meld fra ved adresseendring

Li l le

j o rd

Ha

ug

st a

n

Br

um

o
Ordsty
rer
:S

l vi

Joh

Sø

kiz
aE
eld

d

E

ab

nd

o

l is

Tr o

Gr

Lærer- og lektorutdanningene
Norsk Lektorlag har støttet departementets ønske om
å innføre krav om karakteren 4 i matematikk for opptak
til lærerutdanningene fra 2016 . I høringsuttalelsen
vises det til at det er viktig at alle lærere, uansett
undervisningsfag, selv har positive erfaringer med
å mestre matematikk for å motvirke den såkalte
matematikkangsten i norsk skole. Matematikk er
en grunnleggende ferdighet som skal øves i alle fag,
og det er derfor viktig at alle lærere har ferdigheter
tilsvarende middels godt nivå.
Norsk
Lektorlag
har
imidlertid
bedt
Kunnskapsdepartementet om å skjelne mellom det
enkleste og de mer avanserte matematikkursene
i videregående skole. Vårt forslag er at det settes
en nedre grense på karakteren 4 i P1/P2 for inntak
til lærerutdanning 5-10 for de studentene som
ikke velger matematikk. Hvis studenten har tenkt å
undervise i matematikk, enten i 1-7 eller 5-10, bør det

Lektorkonferansen 2015:
Lektorutdanningene – kvalitet i fremtidens skole
I 2015 skal Lektorkonferansen arrangeres 26.
november på Thon Hotel Opera i Oslo i forkant
av Landsmøtet i Norsk Lektorlag. Konferansen
har fått tittelen Lektorutdanningene – kvalitet
i fremtidens skole. Det blir blant annet innlegg
ved John Brumo, leder for programutvalget for
lektorutdanningen ved NTNU, Eva P. Haue, tidligere
direktør i Undervisningsministeriet i Danmark, og Per
Kornhall, medlem av Kungl. Vetenskapsakademins
skolkommitté. I paneldebatten deltar Bjørn Haugstad
(Høyre), statssekretær Kunnskapsdepartementet;
Trond Giske (Arbeiderpartiet), leder av KUF-komiteen;
Sølvi Lillejord, direktør for Kunnskapssenter for
utdanning, John Brumo og Gro Elisabeth Paulsen. Det
LEKTORBLADET
overordnede spørsmålet som stilles, er hvordan
en kan
sikre faglig kvalitet i lektorutdanningene. Konferansen
blir ledet av fysiker Selda Ekiz.
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Stortingsmelding om kommunereformen:
Hvem skal ha ansvar for skolene?
I mars 2015 la regjeringen frem stortingsmelding
nr. 14 Kommunereformen – nye oppgaver til større
kommuner. Her åpnes det for at store kommuner
kan få ansvaret for videregående opplæring. Norsk
Lektorlag er i utgangspunktet skeptisk til forslaget
fordi det fort kan starte som en omorganisering for
omorganiseringens skyld. «Dette kan komplisere
arbeidet for å sikre kvaliteten i videregående
opplæring de nærmeste årene. Skal man endre
dagens system, bør man starte med en grundig
evaluering av kvaliteten i dagens videregående
skole, ikke minst kvaliteten i de studieforberedende
programmene. Det er også grunn til bekymring for
«resten» av de videregående skolene som blir igjen i
de fylkeskommunene som mister sine største byskoler
til bykommunen», uttalte Gro Elisabeth Paulsen i en
kommentar på Norsk Lektorlags nettsted.

settes et kompetansekrav om minimum 1T+S1, og da
kan karakterkravet være minimum 3.
Regjeringen vil nå ha lektorer på alle trinn i
skolesystemet. Det skal derfor innføres femårig
mastergradsutdanning for lærere, med oppstart
fra høsten 2017. Norsk Lektorlag mener dette er et
gjennombrudd for de kunnskapstradisjonene som
lektorene står for.

B jø

Internasjonale undersøkelser
Resultatene fra PISA 2012 ble offentliggjort 3.
desember 2013. Den viste at norske 15-åringer
presterer omtrent som gjennomsnittet i OECDområdet. PISA 2012 hadde matematikk som
hovedområde, og her presterer 15-åringene dårligere
enn i 2009, og på samme nivå som i 2006. I naturfag
er nedgangen i prestasjoner ikke signifikante fra 2009
til 2012, og i lesing ligger prestasjonene på samme
nivå. Norsk Lektorlag mener norsk skole må ha høyere
ambisjoner enn dette, og at det er særlig alvorlig at så
mange elever er på et kritisk lavt nivå i matematikk.
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Lektorkonferansen 2015:
LEKTORUTDANNINGENE – KVALITET I FREMTIDENS SKOLE
Torsdag 26. november | Thon Hotel Opera,Oslo
Ordstyrer: Selda Ekiz
Kl. 10.00
Registrering og enkel bevertning

Kl. 12.15-12.45
Kvalitet i dagens lektorutdanning.
John Brumo, leder for programutvalget for
femårig lektorutdanning ved NTNU

Gjennomstrømming i høyere utdanning
Gjør studieforberedende utdanningsprogram elever
godt nok studieforberedte?
Norsk Lektorlags
spørreundersøkelse høsten 2014 viste at kun
16 prosent av medlemmene som underviser i
videregående skole, mener elevene får god øvelse
i å møte arbeidsformer og arbeidspresset i høyere
utdanning. De som mener at elevene ikke blir godt nok
Gratis deltakelse
studieforberedte, ble bedt
om å angi to viktige årsaker
til dette. Her oppgis manglende øvelse i utholdenhet,
i selvstendighet og i å lese store tekstmengder som de
viktigste årsakene.
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Kl. 11.00-11.15
Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen

Kl. 11.15-11.35
Hvilken rolle kan universitetsutdannede lærere/
lektorer ha i en evidensbasert undervisningskultur?
Hvordan brukes «evidens» – og av hvem – innenfor
målstyringsledelseskulturen som preger svensk skole?
Per Kornhall, forfatter, debattør og medlem av
Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté

Kl. 11.35-12.00
Hvilke erfaringer er gjort i Danmark med pædagogikum?
Hvilken posisjon har gymnasielærerne i Danmark nå?
Eva P. Haue, tidl. direktør i Undervisningsministeriet.
12.00-12.15
Pause

12.45-13.00
En lektorstudents erfaringer.
Thea Kristine Haukbjørk Nevland.
Kl. 13.00-14.00
Lunsj

Kl. 14.00-15.00
Paneldebatt: Hvordan sikrer vi faglig kvalitet i lektorutdanningene?
Deltakere:
• Bjørn Haugstad (H), statssekretær Kunnskapsdepartementet
• Trond Giske (Ap), leder av Stortingets Kirke-, utdannings- og
forskningskomite
• Sølvi Lillejord, avdelingsdirektør Kunnskapssenter for utdanning
• John Brumo, leder for programutvalget for femårig
lektorutdanning ved NTNU
• Gro Elisabeth Paulsen, leder Norsk Lektorlag

Påmelding via www.norsklektorlag.no/lektorkonferansen2015 innen 6. november.

Tall fra OECDs Education at a glance viser at Norge
har lavere gjennomstrømning i høyere utdanning
enn gjennomsnittet for OECD-landene. 59 prosent
av studentene som går inn i høyere utdanning i
Norge, fullfører en grad, mot 68 prosent i OECD.
NIFU skal på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet
studere sammenhenger mellom ungdomstrinnet,
de studieforberedende utdanningsprogrammene
og høyere utdanning. Det skal også ses på om
utdanningsprogrammene har en struktur og
progresjon, læreplanene et innhold og skolene en
undervisningspraksis som gjør elevene forberedt til
videre studier. Norsk Lektorlag vil følge dette arbeidet
videre.
Strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren
Stortingsmelding nr. 18 Konsentrasjon for kvalitet,
Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren ble
lagt fram i mars 2015. Målene for strukturreformen
er utdanning og forskning av høy kvalitet, robuste
fagmiljøer, god tilgang til utdanning og kompetanse
over hele landet, regional utvikling, verdensledende
fagmiljøer og effektiv ressursbruk.
I forbindelse med strukturendringene har Norsk
Lektorlag uttalt at det er positivt at regjeringen
omsetter tanker og intensjoner om kvalitetsheving til
handling, selv om det forståelig nok kan oppleves som
vanskelig for enkelte studiesteder. Norsk Lektorlag
mener det kan være nødvendig at enkelte studiesteder
slås sammen til større enheter for å sikre forskning og
utdanning av høy kvalitet.

Kulturpolitikk
Fagutvalget for kunst, arkitektur og design i Norsk
Lektorlag sendte i august 2014 høringssvar til
Utdanningsdirektoratet om formgivingsfaget som nytt
studieforberedende program, og tre av fagutvalgets
medlemmer har i 2015 vært engasjert av direktoratet
til å arbeide med forslag til nye læreplaner i faget.
Som et ledd i arbeidet med å ivareta de faglige
og politiske interessene til medlemmene i
kultursektoren har Norsk Lektorlag blitt opptatt
som rettighetshaverorganisasjon i Gramo. Gramo
er musikernes, artistenes og plateselskapenes
vederlagsbyrå. På vegne av utøvende kunstnere
og produsenter forvalter Gramo retten til vederlag
når innspilt musikk blir kringkastet eller offentlig
framført på annen måte. Gramo oppkrever vederlag
fra radiostasjoner, kaféer, hoteller, butikker og andre
som bruker innspilt musikk i offentlig framføring, og
fordeler dette vederlaget til alle som har medvirket på
innspillingene.

Skjerpede krav for master- og doktorgradsprogrammer
Regjeringen ønsker å skjerpe kravene for å kunne
opprette master- og doktorgradsprogrammer.
Arbeidet vil skje i samråd med Nasjonalt organ
for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og Norges
forskningsråd. Master- og doktorgradsprogrammer
må ha større bredde og forankres i sterkere fagmiljøer
enn i dag, og eksisterende programmer skal etter
en overgangsperiode vurderes på nytt ut fra de
nye kravene. Norsk Lektorlag er fornøyd med at
kravene til mastergradsprogrammene skjerpes.
«Vi har vært bekymret for at lektorprogrammene
skulle bli for utflytende, og nå blir det mindre fare
for en slik utvikling», sier Gro Elisabeth Paulsen i en
kommentar på Norsk Lektorlags nettsted.
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Aktiviteter
Lønns- og arbeidsvilkår

I Handlingsplanen 2013-15 står det:
Norsk Lektorlag skal sikre medlemmene best mulige
lønns- og arbeidsvilkår. De sentrale lønnsforhandlingene gjør at lektorgruppene fortsatt taper lønnsmessig. Kollektive lokale forhandlinger må derfor brukes
som ett av ﬂere virkemidler for å heve alle medlemmenes lønn.
Norsk Lektorlag vil ha en bedre arbeidstidsavtale som
bygger på prinsippet om undervisningsoppdrag, for
undervisningspersonalet i skolen.
Hovedtariffoppgjøret 2014 (KS og Oslo kommune)
Norsk Lektorlag har i alle hovedtariffoppgjørene siden
2004 hatt som hovedkrav å få en egen stillingskode for
undervisningspersonalet i kapittel 5 i Hovedtariffavtalen. En slik stillingskode er en forutsetning for at våre
medlemmer i undervisningsstillinger skal bli omfattet
av de samme forhandlingsbestemmelsene som andre
Akademiker-medlemmer i det kommunale tariffområdet, bestemmelser som betyr kollektive lokale forhandlinger. Dette kravet ble også fremmet av Akademikerne overfor KS i hovedoppgjøret i 2014.
30. april ble det brudd i forhandlingene, og oppgjøret gikk til mekling. Ved meklingsfristens utløp valgte
Akademikerne å anbefale riksmeklerens skisse, som
innebar et godt økonomisk resultat for lektorene.
Lektorgruppene fikk en lønnsøkning på mellom 4,2
og 5,95 prosent. Som en del av oppgjøret ble partene
også enige om å heve minstelønningene i kapittel 4
også i 2015 med virkningstidspunkt 1. mai 2015. Fra
samme dato ble det innført et nytt garantilønnssystem. I tillegg ble det avsatt en pott på én prosent til
lokale forhandlinger. Som eneste forening i Akademikerne anbefalte Norsk Lektorlag likevel ikke skissen fra
riksmekleren. Dette skyldtes forslaget til ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i skolen i dette
tariffområdet (se kapittelet I streik mot ny arbeidstidsavtale.).

I Oslo kommune var også Norsk Lektorlags hovedkrav
et forhandlingssystem som gir råderett over egen
lønnsmasse, det vil si lokal lønnsdannelse basert på
de samme prinsippene som i kapittel 5 i Hovedtariffavtalen i KS. Dessuten krevde vi partsforhold i arbeidstidsavtalen for medlemmene i undervisningssektoren.
Oppgjøret i Oslo gikk også til mekling, og meklerens
forslag ble akseptert av Akademikerne. Resultatet
inneholdt flere elementer, blant annet et generelt tillegg på lønnstabellen på 1,89 prosent, en pott på 1,20
prosent til lokale forhandlinger og en pott på 0,63 prosent til gruppejusteringer. Akademikerne kommune
lyktes med å overføre leger og tannleger til systemet
med lokale forhandlinger ute i virksomhetene. Dette
kan ha en positiv innvirkning på vårt krav om kollektive lokale forhandlinger for lektorene i senere oppgjør.

KS ønsket mer bunden tid for lærerene. Her representert
ved styreleder Gunn Marit Helgesen og forhandlingssjef Per
Kristian Sundnes. (Illustrasjon: Pål Dybwik)

15

Norsk Lektorlag har i flere lønnsoppgjør uttrykt
bekymring over at lønnsutviklingen for lektorene i
Oslo kommune har vært dårligere enn for kollegene
i KS-området. Dette gjelder spesielt tilsatte med kort
ansiennitet. Derfor krevde vi et lønnsløft for disse
gruppene i justeringsforhandlingene. Resultatet
ble at kommunen gav lønnsøkninger som virker
rekrutterende, i og med at de lavest lønnede lektorene
i lektorkodene fikk lønnsmessig uttelling. Det var vi
godt fornøyd med. Vi var derimot ikke fornøyd med
at medlemmene i undervisningssektoren heller ikke i
dette oppgjøret fikk partsforhold i arbeidstidsavtalen.
I streik mot ny arbeidstidsavtale
Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet, SFS
2213, ble et betent tema i hovedoppgjøret 2014.
Forhandlinger om ny arbeidstidsavtale hadde da
foregått mellom lærerorganisasjonene fra november
2013 til januar 2014, uten at disse hadde ført til
enighet. 24. januar var bruddet et faktum, og
partene var enige om at avtalen skulle bringes inn i
hovedtariffoppgjøret 2014.
Den 30. april avviste Norsk Lektorlag det siste tilbudet
fra KS i tariffoppgjøret, først og fremst på grunn av
innholdet i den nye arbeidstidsavtalen KS krevde. Vi
kunne ikke godta en avtale som i realiteten åpnet
for kontortid for lærerne og utvidelse av lærernes
arbeidsår ut over elevenes skoleår. Kravet om «større
fleksibilitet i årsrammene for undervisning» ville
dessuten kunne føre til ytterligere forverring av
undervisningspersonalets arbeidssituasjon.
Oppgjøret gikk til megling med frist 25. mai. Da
meglerens skisse til løsning forelå natt til 26. mai, sa
Norsk Lektorlag nei til å anbefale skissen, fordi den
forverringen vi så i det tilbudet vi sa nei til 30. april,
nå var blitt enda tydeligere, bl.a. med kravet om 7,5
timers tilstedeværelse hver dag. Riksmegleren hadde
tydeligvis lyttet mest til KS.
Utdanningsforbundet anbefalte avtalen overfor
sine medlemmer, og 26. mai måtte Gro Elisabeth
Paulsen forsvare Lektorlagets nei i en direktesendt
debatt i NRK med nestleder Steffen Handal fra
Utdanningsforbundet og styreleder Gunn Marit
Helgesen i KS. Situasjonen var en gjentakelse av
tidligere forhandlinger om arbeidstid (2006 og 2012),
der Norsk Lektorlag var sterkt uenig i utviklingen
mot stadig mer kontortid. Skolenes Landsforbund og
Musikernes Fellesorganisasjon hadde også sagt nei
til å anbefale skissen, mens våre søsterforeninger
i Akademikerne, deriblant Tekna og Naturviterne,
hadde sagt ja til å anbefale skissen.
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I tråd med reglene fastsatte Riksmegleren fristen for
når arbeidstakerorganisasjonene skulle gi sitt endelige
svar på meglerens skisse (jf. Arbeidstvistloven § 26).
Fristen ble 25. juni. Det var uansett fredsplikt i 14
dager. Situasjonen var komplisert, og mye tydet på at
argumentasjonen fra Utdanningsforbundet sentralt
ville føre til et ja blant deres medlemmer, slik vi hadde
erfart tidligere.
Etter grundige diskusjoner internt i Norsk Lektorlag
fattet sentralstyret et enstemmig vedtak 24. juni
om å si nei til riksmeglerens skisse. Dette var dagen
før svarfristen til riksmegleren. Sentralstyret gikk
dermed ut med sin beslutning dagen før resultatet av
uravstemningen i Utdanningsforbundet var kjent.

Norsk Lektorlag meldte plassfratredelse til KS 25.
juni, i første omgang et såkalt nulluttak, og dermed
var Norsk Lektorlag formelt i konflikt fra 30. juni. All
kontakt mellom Norsk Lektorlag og arbeidsgiversiden
opphørte, både sentralt og lokalt. For oss var det viktig
å få mest mulig effekt av streiken, og derfor valgte vi å
vente med reelt uttak til skolestart.
Historiske erfaringer tilsa at skolens arbeidsgivere
har lite å frykte ved streiker mot slutten av skoleåret.
Vi hadde blant annet fått signaler om at elevers
terminkarakterer skulle føres på vitnemålet dersom
standpunktvurdering eller eksamen ble rammet
av streik. Det ble besluttet å ta ut medlemmer i
streik etter sommerferien. For å få god effekt av
streikeuttaket valgte vi å ramme undervisningen, ikke
planleggingsdager. Fra 22. august var 31 medlemmer
fra to skoler i Rogaland og Vestfold i streik. Vi var klare
med vårt tredje streikeuttak og hadde planer for en

langvarig konflikt da partene kom til enighet, og streiken
ble avblåst 31. august. Det var avgjørende for oss at
hovedkravet om ikke å øke tilstedeværelsesplikten ble
innfridd. Den nye avtalen betyr også at den enkelte
skole blir et forhandlingsnivå. (Les mer om bakgrunnen
for streiken og de politiske beslutningene som ble tatt
i Aktivitetsrapporten, Del 1: Politisk analyse)
Mellomoppgjøret 2015 (KS og Oslo kommune)
Mellomoppgjør dreier seg kun om økonomi, og Norsk
Lektorlag krevde primært at hele lønnstillegget skulle
fordeles lokalt. Fordi et vesentlig tillegg per 1. mai 2015
ble avtalt i hovedoppgjøret i 2014, og fordi oppgjøret
i 2014 fikk et sent virkningstidspunkt på grunn av
lærerstreiken, ble det ikke friske midler å forhandle
om i dette oppgjøret. Partene kom til enighet uten
mekling. Kravet om lokal pott ble avvist av KS, men
Norsk Lektorlag var fornøyd med resultatet ut fra
nevnte forutsetninger. Resultatet ble en lønnsøkning
på mellom 6200 og 16 200 kroner for lektorgruppene.
I vedlegget til protokoll mellom KS og Akademikerne
kommune for mellomoppgjøret 2015 er det et
punkt om tariffpolitiske forutsetninger for de lokale
forhandlingene hjemlet i HTA kap. 3.4 og 5.2 som
Econa og Naturviterne ikke kunne akseptere. Disse
foreningene har nå en pågående tvist med KS. I
henhold til HA § 7-2 ble det avholdt tvistemøte med
KS i august, og en uenighetsprotokoll fra tvistemøtet
skapte et grunnlag for å stevne KS for Arbeidsretten.
Denne stevningen er nå sendt.
Også i Oslo kommune krevde Norsk Lektorlag
at lønnstillegg i sin helhet skulle fordeles lokalt.
Sekundært ble det krevd at lønnstillegget skulle gis
som et sentralt prosenttillegg. Det ble enighet uten
mekling, men kommunen avviste kravet om lokal
lønnsdannelse. Norsk Lektorlags medlemmer fikk et
lønnstillegg på mellom 7700 og 9800 kroner, avhengig
av lønnsansiennitet. Når man tar med resultatet fra
justeringsoppgjøret i 2014, ser man at forskjellen
mellom KS og Oslo kommune har blitt mindre, særlig
for dem med kortest ansiennitet.
Ny Hovedavtale i KS
Våren 2014 ble Hovedavtalen i KS reforhandlet.
Disse forhandlingene ble ført som selvstendige
forhandlinger parallelt med hovedtarifforhandlingene,
men ble ikke trukket inn i meklingen. Det ble oppnådd
enighet i mai 2014, og avtalen ble gjort gjeldende
for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2015.
Den viktigste nyheten kom i Del A i Hovedavtalen. KS
Bedrifts medlemmer er nå bundet av Hovedavtalen
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i KS-området som underordnet tariffpart. Ellers ble
det gjort små endringer i Del B, de dreier seg om
tillitsvalgtordningen og den tillitsvalgtes rettigheter.
Rettstvist om overtidsbetaling for undervisningspersonale i KS
I januar 2015 ble det skrevet protokoll om uenighet
med KS om forståelsen av bestemmelsene om
overtidsbetaling i SFS 2213. Saken springer
ut fra en uenighet mellom organisasjonene
og Østfold fylkeskommune. Norsk Lektorlag,
Utdanningsforbundet,
Skolenes
Landsforbund,
Tekna og NITO deltok høsten 2015 på et felles
forhandlingsmøte og fikk likelydende protokoller.
Organisasjonene har sammen kommet frem til at
den mest hensiktsmessige framgangsmåten er at
Utdanningsforbundet tar ut stevningen og at de
andre organisasjonene erklærer partshjelp. Det
betyr at vi trer inn som støtte i saken og kan foreta
prosesshandlinger. Stevningen er utformet av
Utdanningsforbundet i tett samarbeid med Norsk
Lektorlag og de andre organisasjonene. Det ble tatt
ut stevning 27. oktober 2015 og saken kan havne i
Arbeidsretten.
Uenigheten gjelder forståelsen av overtidsbestemmelsene, både avtalte undervisningstimer
utover årsrammen for undervisning og pålagte
undervisningstimer utover det som fremgår av
arbeidsplanen.
Tariffoppgjørene i stat i 2014 og 2015
De fleste av Norsk Lektorlags medlemmer i det
statlige tariffområdet befinner seg i universitets- og
høgskolesektoren, hovedsakelig i undervisningsstillinger. Resten av medlemmene er stort sett
fordelt i departementer og direktorater. Som
medlemsforening
i
hovedsammenslutningen
Akademikerne støtter Norsk Lektorlag deres
lønnspolitikk og krav til en ny forhandlingsmodell
med kollektive, lokale lønnsforhandlinger. Vi mener
en endring av forhandlingssystemet vil kunne gi
virksomhetene det rette virkemidlet for å beholde og
rekruttere medarbeidere i konkurranse med andre
arbeidsgivere. Dette vil blant annet være vesentlig i
universitets- og høgskolesektoren, hvor lønnsnivået
fremdeles ligger en del lavere enn det lønnsnivået som
blir brukt i skolesektoren. Vårt krav i forbindelse med
tariffoppgjørene i 2014 og 2015 viste også at vi støtter
en endring og en forenkling av hovedtariffavtalen
som går ut på å fjerne bruken av lønnstabellen,
lønnsrammene og lønnsspenn.
Under hovedtariffoppgjøret i 2014 brøt alle hoved-

sammenslutningene forhandlingene, og oppgjøret
gikk til mekling. Meklingen dreide seg hovedsakelig
om økonomi. Selv om Akademikerne innså at det
neppe ville bli noen endring av forhandlingssystemet
under meklingen, ble likevel noen av delene i kravet
fastholdt. Det var viktig å unngå justeringer og jobbe
for at mest mulig av den disponible rammen ble lagt
ut til de lokale forhandlingene.
Til tross for at man ikke oppnådde noen endringer av
verken forhandlingssystemet eller hovedtariffavtalen,
var Norsk Lektorlag fornøyd med resultatet. Den
disponible andelen av den lokale potten var
historisk stor, og det ble ingen gruppejusteringer.
Hovedtariffoppgjøret innebar blant annet en lokal
pott på 1,75 prosent, med virkningstidspunkt 1.
august 2014. De generelle tilleggene på lønnstabellen
utgjorde et kronetillegg fra 6500 til 8800 kroner opp
til lønnstrinn 53, og et prosenttillegg på 1,98 fra
lønnstrinn 54 med 1. mai som virkningstidspunkt.
I mellomoppgjøret 2015 kom partene til enighet ved
forhandlingsløsning. På grunn av et stort overheng
fra 2014 ble det tilført lite friske midler, og vi krevde
derfor at hele den disponible rammen ble avsatt til
kollektive, lokale forhandlinger fordi et slikt resultat
ville understøtte de mål Akademikerne har satt seg i
forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2016. Det ble
dessverre ikke satt av noen midler fra sentralt hold til
lokale forhandlinger. Fordi den disponible rammen var
svært trang, valgte Akademikerne likevel å akseptere
oppgjøret, fordi det ble ansett som lite realistisk å
oppnå noe mer ved å bryte. Oppgjøret i statlig sektor
endte dermed på linje med oppgjøret i frontfagene i
privat sektor. Forhandlingsresultatet innebar et tillegg
på 0,19 prosent på lønnstabellen med virkning fra
1. mai. Det ble heller ikke denne gang besluttet noe
justeringsoppgjør.
Tariffoppgjørene i KA og Spekter Helse
De fleste av Norsk Lektorlags medlemmer i KA er
ansatt som domkantorer ved domkirkene. Tidlig i
forhandlingen i hovedoppgjøret 2014 ble det klart at
det ikke ville være mulig å få gjennomslag for vårt krav
om en egen lønnsgruppe og tabell for domkantorene.
Subsidiært krevde vi en heving av domkantortillegget,
fordi dagens lønnsnivå for denne yrkesgruppen
ikke samsvarer med de oppgavene og det ansvaret
domkantorene har. Tillegget ble hevet fra 12 000 til
15 000 kroner, og dette var langt lavere enn vi hadde
ønsket. Den eneste økonomiske justeringen som
ble gjort i mellomoppgjøret 2015, ut over det som
ble avtalt i 2014, var en heving av timelønnen for
arbeidstakere på alderspensjonistvilkår.
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Norsk Lektorlags medlemmer i Spekter Helse jobber
i ulike helseforetak, og i flere av virksomhetene har
vi bare et fåtall medlemmer. For at Norsk Lektorlag
skal kunne være en formell forhandlingspart under
lønnsforhandlingene i den enkelte virksomhet, er vi
avhengig av å bli en part i en gjeldende B-overenskomst.
I forkant av lønnsoppgjøret i 2014 ble det lagt ned
mye arbeid for å få en slik løsning, og vi oppnådde å
bli en formell part i 5 B-overenskomster. Under selve
lønnsforhandlingene ble det gitt forhandlingsfullmakt
fra Norsk Lektorlag til en av de andre Akademikerforeningene som var representert ved en tillitsvalgt/
forhandler i den enkelte virksomhet. Vi vil fortsette
arbeidet med å se på mulighetene for å tilslutte oss
gjeldende B-overenskomster i de virksomhetene
hvor Norsk Lektorlag har medlemmer, men hvor vi
ikke har status som forhandlingspart under de lokale
lønnsforhandlingene.
Tariffoppgjørene i Spekter/SAN (Oslo-Filharmonien
og Den Norske Opera & Ballett)
I området Spekter/SAN har den enkelte
virksomhet sin egen tariffavtale (overenskomst),
og lønnsforhandlingene foregår lokalt mellom
virksomhetens ledelse og Norsk Lektorlags lokale
forhandlere.
I 2014 ble endring av pensjonsordningene et særskilt
tema for orkestermusikerne i Oslo-Filharmonien, og
det ble avtalt en utredningsprosess fram mot oppgjøret
i 2015. Det økonomiske oppgjøret ble 3,38 prosent fra
1. april, og ble i all hovedsak gitt som prosenttillegg på

lønnstabellen. I 2015 ble ikke de lokale partene enige
om en ny pensjonsordning, og lønnsforhandlingene
for høsten 2015 er per 15. oktober fortsatt i en
bistandsfase mellom SAN og Spekter. Ingen av partene
har gått til brudd, og det er stillstand i forhandlingene.
Gjeldende pensjonsordning er en ytelsespensjon.
Arbeidsgiversiden i kultursektoren ønsker å innføre en
innskuddspensjon, mens en samlet arbeidstakerside
har tilbudt å gå fra ytelsesbasert pensjon til en
hybridpensjon.
Ved årsskiftet 2013/2014 fikk Norsk Lektorlag en ny
medlemsgruppe da sangsolistene i Den Norske Opera
& Ballett meldte samlet overgang fra Musikernes
Fellesorganisasjon. Ved hovedoppgjøret 2014 ble det
etablert en overenskomst hvor lønns- og arbeidsvilkår i
all hovedsak ble videreført. Noen viktige endringer var
at permisjonsrettighetene ble bedret, arbeidsplikten
ble presisert, og tillitsvalgte fikk ny drøftingsrett når
roller skal kategoriseres. De lokale forhandlerne
gjennomførte det første lønnsoppgjøret med et godt
resultat på 3,7 prosent økning på lønnstabellen fra
1. april. I mellomoppgjøret 2015 ble resultatet 2,7
prosent, hvorav 2,54 prosent som prosenttillegg på
lønnstabellen og 0,17 prosent som flatt kronetillegg
på satsene for spillpenger. Også for operasolistene er
dagens ytelsesbaserte pensjonsordning under press.
Ordningen er lovbestemt og derfor ikke gjenstand for
forhandlinger, men det er satt i gang en prosess med
sikte på lovendring.

Ved årsskiftet 2013/2014
fikk Norsk Lektorlag
en ny medlemsgruppe
da sangsolistene i
Den Norske Opera &
Ballett meldte samlet
overgang fra Musikernes
Fellesorganisasjon.
(Foto: Den norske opera
& ballett)
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Organisasjonsutvikling og rekruttering

Medlemsutvikling
Den positive medlemsveksten i Norsk Lektorlag har
fortsatt også i denne landsmøteperioden. Høsten
2014 kom det til spesielt mange nye medlemmer, og
det er rimelig å anta at vår konsekvente opptreden i
streiken mot ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet bidro til dette. Medlemstallet er vokst fra
3950 til 5171 (30,9 prosent). Veksten i forrige landsmøteperiode var fra 3250 til 3950 medlemmer (21,5
prosent). I kalenderåret 2014 vokste vi fra 4019 til
4765 medlemmer, en vekst på 18,6 prosent. Norsk
Lektorlag har 5171 medlemmer per 15. oktober
2015.
Nedenstående oversikt viser at organisasjonen vokser i de fleste medlemsgrupper, men mest i kjernegruppen, som er ansatte i skolesektoren. Veksten i
KS-området og Oslo kommune viser at det er stadig
flere lektorer i undervisningsstillinger som søker til
Norsk Lektorlag. Gledelig er det også at studentveksten er spesielt stor.
Medlemmer fordelt på tariffområde/status:
Tariffområde/status pr. 07.10.13 pr. 15.10.15
KS
2138
2737
Oslo kommune
353
430
Stat
104
132
Spekter
125
147
KA
14
12
Privat
221
300
Virke
12
Student
412
735
Pensjonist
471
558
Perm. uten lønn
111
108
Totalt
3950
5171

Medlemstilfredshetsundersøkelse
I mars 2014 ble det for første gang gjennomført
en spørreundersøkelse om medlemmenes tilfredshet med organisasjonen. 25 prosent av medlemmene svarte på undersøkelsen. Norsk Lektorlag fikk
verdifulle tilbakemeldinger på flere områder, som
opplæring av tillitsvalgte, bruk av medlemsfordeler,
informasjonsarbeidet, kontakten med sekretariatet
(inkludert juridisk rådgivning). Hovedresultater fra
undersøkelsen er gjennomgått i sekretariatet og lagt
fram for sentralstyret, og det følges opp i det videre
arbeidet.
Kursvirksomhet
I landsmøteperioden 2013 - 2015 er det blitt holdt 11
kurs for tillitsvalgte, med totalt 377 deltakere. Grunnkurs for nye tillitsvalgte er høyt prioritert. Påbygningskurs gir videre innføring i det mest relevante regel- og avtaleverk man har behov for som tillitsvalgt.
I tillegg har vi gjennomført fordypningskurs i noen
særskilte temaer for utvalgte grupper av tillitsvalgte,
blant annet forhandlingsteknikk, pensjonsmodeller
og ny arbeidstidsavtale. Nyvinning denne perioden er
kurs om personalsaker, oppsigelse, nedbemanning og
konflikthåndtering. Kursporteføljen er under stadig
utvikling, og samtlige kurs evalueres.
Den nye arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i skolen innebærer at det formelle forhandlingsnivået flyttes til skolenivået. Dette gir lokale tillitsvalgte en viktig forhandlingsposisjon, og for å gjøre
dem godt rustet til denne forhandlingsoppgaven,
arrangerte Norsk Lektorlag flere kurs for tillitsvalgte
våren 2015, der innholdet i den nye arbeidstidsavtalen og forhandlingsteknikk var sentrale temaer.
Kommunikasjonsarbeidet
Kommunikasjonsarbeid handler om ekstern synliggjøring av Norsk Lektorlags politikk og å skape god
intern kommunikasjon, noe som er av vesentlig
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betydning for organisasjonsutviklingen. Arbeidet har
i perioden blitt gjennomført i henhold til gjeldende
kommunikasjonsstrategi og -plan.
Etter streiken i KS-området i 2014 ble det sendt ut en
spørreundersøkelse til medlemmer og tillitsvalgte om
hvordan de oppfattet Norsk Lektorlags opptreden og
informasjonsarbeid under tariff- og konfliktperioden.
Et tydelig flertall av medlemmene mente at de fikk
nyttig informasjon fra Norsk Lektorlag under perioden, og 65 prosent oppga at de var fornøyd eller
svært godt fornøyd med Norsk Lektorlags synlighet i
riksmedia. 57 av de tillitsvalgte opplevde at den informasjonen de fikk, gjorde dem i stand til å svare på
spørsmål fra medlemmer.
Nettsted
Nettstedet er en viktig kanal for å nå målet i inneværende handlingsplan om at «Norsk Lektorlag skal
arbeide for å gjøre Norsk Lektorlags kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk bedre kjent og skal delta i
offentlig debatt». Nyhetsartiklene har i hovedsak omtalt utdanningspolitikk, og tariffpolitikk og kulturpolitikk er omtalt i mindre omfang. Imidlertid fungerer
de utdanningspolitiske sakene som et viktig bakteppe
også for lønnskrav, fordi de viser til samfunnsnytten
av lektorenes innsats. Artikler på nettstedet blir ofte
brukt som bakgrunnsmateriale av journalister, og
videreformidlet via Akademikerne.
Med informasjon om blant annet medlemsfordeler,
kontingent, lønns- og arbeidsforhold for hvert tariffområde og kontaktinformasjon til de ulike organene i
organisasjonen er nettstedet ”en forlenget arm” for
sekretariatet, som yter service til medlemmene og
gir informasjon til potensielle medlemmer uavhengig
av sekretariatets åpningstider.
Nettstatistikken viser at 129 612 besøkende foretok
245 782 besøk («økter») på nettstedet i 2014. Det
ble foretatt 390 230 unike sidevisninger i 2014, med
besøkstopp 26. mai 2014, tilknyttet hovedtariffoppgjøret i KS-området. I perioden fra og med januar til
og med 15. oktober 2015 foretok 87 345 besøkende
136 771 besøk («økter») på nettstedet. Statistikken
viser at nettstedet er en svært viktig informasjonskilde under tariffoppgjør/konflikt. En artikkel om hva en
skal tjene som lektor, var mest populær i perioden,
med 34 523 unike sidevisninger.
Sosiale medier
Norsk Lektorlag benytter Facebook-siden og Twitterprofilen til å spissformulere kommentarer til politiske
saker og til å spre egne nettsaker. De sosiale mediene
gir en unik dialogmulighet med medlemmer og andre

brukere, og aktiviteten har økt i perioden. De sosiale
mediene bidrar vesentlig til spredning av sakene, og
de bidrar til å generere
trafikk til eget nettsted. Eksempelvis fikk nettsaken
om at Norsk Lektorlag ikke kunne anbefale riksmeklerens skisse for KS-området 26. mai 2014 en
organisk rekkevidde på 8600 på Facebook, med over
800 likerklikk og kommentarer. Per 15. oktober 2015
hadde Norsk Lektorlag 1327 følgere på Facebook og
596 følgere på Twitter. Også leder Gro Elisabeth Paulsen er aktiv på Twitter.
Lektorbladet
Lektorbladet blir ansett som en viktig medlemsfordel. Bladet skal ta for seg temaer medlemmer er
opptatt av i arbeidshverdagen, samt gi faglig påfyll
og informasjon om relevant forskning og utredninger
og belyse aktuelle politiske debatter. Noen utgaver
av Lektorbladet har i denne perioden vært viet et
spesielt tema, mens andre utgaver har hatt et mer
generelt innhold. Med den brede medlemsmassen
Norsk Lektorlag har i dag, er det vanskelig å nå alle
medlemmers interessefelt like presist, og artikler
knyttet til undervisningsarbeid i skolesektoren er helt
klart i flertall. Det er likevel et mål hele tiden å kunne
presentere noen temaer og intervjuobjekter som er
av mer generell karakter, og derav interessante for et
bredt spekter av medlemmer.
Arbeidet med Lektorbladet ledes av redaktøren, som
har et redaksjonsråd med seg i planleggingen og
utarbeidelsen av hvert nummer. Bladet trykkes per
oktober 2015 i et opplag på cirka 5 500, hvorav
5 200 går ut til medlemmer og abonnenter. Det
resterende deles ut på ulike seminarer eller deles ut
i verveøyemed. Lektorbladet kommer ut seks ganger
i året, hver gang med 40 sider. Fra og med utgave nr.
4/2015 kan Lektorbladet også leses i en mer lesevennlig pdf-versjon på nettstedet til Norsk Lektorlag.
Nyhetsbrev
Nyhetsbrev sendes sporadisk ut til ulike medlemsgrupper, med eksempelvis videreformidling av
nettsaker, råd til tillitsvalgte i ulike saker, og informasjon om medlemsfordeler. Fra våren 2015 blir nyhetsbrevene sendt per e-post med et eget verktøy som
muliggjør bedre målretting av informasjon til ulike
grupper, tilpasning til ulike plattformer, og enklere
oppfølging av medlemmenes respons.
Spørreundersøkelser blant medlemmene
Det ble gjennomført en omfattende spørreundersøkelse blant medlemmer i undervisningsstilling i
september/oktober 2014 med temaene arbeidstid,
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vurdering, elevrolle og ytringsfrihet. I tillegg ble
det gjennomført en spørreundersøkelse om norsklæreres arbeidssituasjon og syn på faget i januar
2015. I oktober 2015 blir det igjen gjennomført en
omfattende spørreundersøkelse blant medlemmer
i undervisningsstillinger, med temaer som veiledning, ytringsfrihet, arbeidstid og vurdering. Samtidig gjennomføres det en spørreundersøkelse blant
studentmedlemmene om synet på kvalitet i studiet
og forventninger til yrkeslivet, som opptakt til Lektorkonferansen 2015.
Vervearbeid og studentrekruttering
I handlingsplanen står det at Norsk Lektorlag skal arbeide for å verve nye medlemmer, med vekt på lektorer i undervisningsstilling og studenter i lektorutdanningene. Norsk Lektorlag har i løpet av perioden vært
til stede på stand og møter ved flere universiteter og
høgskoler: Universitet i Oslo, Universitetet i Bergen,
NTNU, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Hedmark og
Universitetet i Tromsø. Dette har resultert i mange
nye studentmedlemmer, og det har gitt et bedre
innblikk i studentenes hverdag. Lektorstudentene har
også vært synlige i Lektorbladet.
Landsmøtet 2013 vedtok et tillegg i vedtektene som
åpner for lokale studentlag ved studiestedene, kalt
Lektorstudentene. Sommeren 2015 utkom første
nummer av Lektorstudentene med studentrelevante
artikler. Bladet ble sendt eksisterende studentmedlemmer, og det er blitt brukt i verveøyemed. Det tas
sikte på at dette blir en årlig utgivelse.

Medlemsfordeler
Norsk Lektorlag inngikk en ny avtale med Kunnskapsforlaget om rabatt til medlemmene på Ordnetts
tjenester (ordbøker) i oktober 2015.
Lektorstipendet
Lektorstipendet ble innført etter forrige landsmøte
som en ny medlemsfordel. Det er blitt satt av 100
000 kroner per år til fordeling, og hver søker kan få
opptil 10 000 kroner i støtte. Tiltakene det søkes om
må være relevante for søkerens arbeidssituasjon. Det
gis ikke støtte til ordinære studieforløp. Både i 2014
og 2015 kom det inn mange interessante søknader.
Retorikk-kurs i regi av det norske instituttet i Roma,
mastergrad i spesialpedagogikk og studiepoeng i matematikk er eksempler på tiltak som har fått støtte.
Til sammen har 34 medlemmer blitt tildelt Lektorstipendet i 2014 og 2015.
Bank og forsikring
Bank- og forsikringstilbudet er blant våre viktigste
medlemsfordeler. Etter flere års avtale med DNB
valgte Norsk Lektorlag og de fleste andre Akademiker-foreningene å skifte til Storebrand og Danske
Bank ved årsskiftet 2014/2015. Valget av nye leverandører ble gjort etter en omfattende anbudsrunde der
vi endte opp med dem som ga oss det beste tilbudet
økonomisk sett. Viktig var det også at Storebrand var
villig til å gi flest mulig kollektive forsikringsordninger
og muligheten for samlet flytterett av øvrige forsikringer. Dette betyr i praksis at medlemmene tegner
forsikringene frivillig og individuelt, men ved en ny
anbudsrunde og eventuelt nytt skifte av leverandører, har Norsk Lektorlag muligheten til å flytte porteføljen for de ulike forsikringene samlet. Det gir oss
mye større forhandlingsmakt.
Overgangen fra gammel til nye leverandører viste
seg å bli krevende høsten 2014, og utålmodigheten
hos medlemmene når det gjaldt informasjon om de
nye tilbudene, var forståelig. Men i overgangsfasen
var vi bundet av eksisterende avtale og kunne ikke
markedsføre de nye med detaljert informasjon. Da
de nye tilbudene ble offentliggjort og iverksatt like
over nyttår 2015, ble trykket mot Danske Bank og
Storebrand svært stort. Flere medlemmer opplevde
venting og forsinkelser i en periode. Det store trykket vitnet om stor interesse for de nye tilbudene, og
det er positivt. Mange av medlemmene opplever de
nye tilbudene som svært gode. Blant annet har Danske Bank vært helt i front når det gjelder å tilby den
laveste renten på markedet.
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Fylkeslagene
Utviklingen i fylkeslagene har vært positiv, og alle
har opplevd medlemsvekst. Flere fylkeslag har tatt
initiativ til egne kurs ut over de som Norsk Lektorlag
arrangerer sentralt. Noen har også arrangert egne
debattmøter. Norsk Lektorlag sentralt bestreber seg
på å være representert på årsmøter i fylkeslagene
der det er ønskelig.
Fylkeslederne er en sentral del av Norsk Lektorlag
som organisasjon, og de har blitt fulgt spesielt opp
med egne samlinger hvert år. Her har fylkeslederrollen blitt grundig belyst. Andre temaer har blant annet
vært: Praktisering av delegatordningen til å stimulere
til lokal aktivitet, kommunikasjonsarbeid, studentrekruttering, og forholdet mellom stat og kommune
når det gjelder styring av skolen – med utgangspunkt
i utviklingen i Sverige. I forbindelse med at det skulle
gjennomføres skolering av alle lokale tillitsvalgte i
den nye arbeidstidsavtalen våren 2015, ble fylkeslederne presentert for Norsk Lektorlags undervisningsopplegg på en samling i februar samme år. Responsen fra fylkeslederne bidro positivt til nødvendige
justeringer før kursene for de lokale tillitsvalgte ble
gjennomført.
Medlemstall i fylkeslagene (per 15.10.2015)
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Totalt

734
59
146
34
143
499
192
125
136
172
1 058
496
53
534
63
194
147
199
187
5 171

Tariffpolitisk utvalg
Tariffpolitisk utvalg er rådgivende for sentralstyret
og bistår med å følge opp og utvikle tariffpolitikken
i samarbeid med Norsk Lektorlags representanter i
Akademikernes ulike forhandlingsutvalg. Utvalget har
i perioden bl.a. evaluert streiken i 2014, utarbeidet
strategi for lokale forhandlinger om arbeidstid i 2015,
diskutert utvalgets rolle i organisasjonen og utarbeidet en strategiplan for tariffpolitikken i Norsk Lektorlag fram mot 2018.
Fagpolitisk utvalg
Fagpolitisk utvalg er rådgivende for sentralstyret og
bistår med å følge opp og utvikle Norsk Lektorlags utdannings-, forsknings- og kulturpolitikk, og bidrar med
administrasjonen av fagutvalgenes arbeid.
Fagutvalgene
Norsk Lektorlag er opptatt av å styrke den faglige
kvaliteten i skolen og i utdanningsinstitusjonene, og
fagutvalgene, som sitter på spisskompetanse innenfor sine felt, er viktige bidragsytere i dette arbeidet.
Norsk Lektorlag har 16 fagutvalg. Fagutvalgene har
årlige samlinger der vekselvis lederne og alle utvalgsmedlemmene deltar sammen med Fagpolitisk utvalg.
På samlingene i 2014 og 2015 har blant annet IKT og
læringsutbytte, sensor som karrierevei, alternative
eksamensformer, fraværsgrense og endringer i vurderingsforskriften vært drøftet. Fagutvalgene har også
sett nærmere på sin rolle og sitt mandat. I tillegg har
fagutvalgene vært involvert i forbindelse med høringsuttalelser (les mer i kapittelet om utdanningspolitikk).
Sekretariatet
Sekretariatet har ni ansatte, tilsvarende 8,8 årsverk.
I tillegg er leder frikjøpt hundre prosent. Den store
medlemsveksten fører naturlig nok til flere henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte og generelt høyere
aktivitet på sekretariatet. Derfor ble det ansatt en ny
rådgiver i 2014. Mye av rådgivningen vi gir, dreier seg
om de klassiske problemstillingene knyttet til ansettelser, nedbemanning, advarsler, oppsigelse, arbeidsmiljø og konflikter. Vi har dessuten hatt mange henvendelser om timekutt og overtidsrettigheter. Mange
medlemmer ønsker svar på spørsmål om lønn og arbeidsforhold, noe gjelder karriereveiledning og ønske
om bistand i konflikter med arbeidsgiver. I forbindelse
med streiken høsten 2014 var det naturlig nok mange
henvendelser som dreide seg om dette. Antall personalsaker har også økt de siste to årene. Forhandlingene om ny arbeidstidsavtale med påfølgende konflikt
ble også arbeidskrevende for sekretariatet.
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Vedlegg

Sentralstyret 2013 - 2015:
Gro Elisabeth Paulsen (leder), Morten Trudeng (1. nestleder), Vemund Venn (2. nestleder), Knut A. G. Hauge, Rita
Helgesen, Linda Methi, Olav S. Myklebust, Live Landfald Nielsen og Geir Åge Svenning.
Varamedlemmer: Silje Moen (møtende vara), Knut Arild Knutsen og Kristin Beate Auestad.

Bak fra v: Olav S. Myklebust,
Knut A. G. Hauge, Silje Moen,
Live Landfald Nielsen, Geir Åge
Svenning og Morten Trudeng.
Foran fra v: Rita Helgesen, Gro
Elisabeth Paulsen og Linda Methi.
(Vemund Venn var ikke til stede da
bildet ble tatt.)
Sentralstyret har hatt følgende møter i perioden (noen av dem har vært kombinert med seminarer):
2013: 11. desember.
2014: 30. januar, 12. mars, 26. mars, 28. april, 21. – 22. mai, 5. juni, 24. juni, 14. - 15. august,
28. august, 9. september, 15. oktober, 11. desember.
2015: 5. februar, 23. mars, 7. april, 3. juni, 31. august, 19.- 20. oktober.
Arbeidsutvalget 2013 – 2015:
Gro Elisabeth Paulsen (leder), Morten Trudeng og Vemund Venn.
Fagpolitisk utvalg 2013 – 2015:
Vemund Venn (leder), Erlend Vinje, Sissel Schøyen, Øystein Hageberg og Marit Eivindson.
Fagpolitisk utvalg har ansvar for å følge opp og utvikle Norsk Lektorlags utdannings-, forsknings- og kulturpolitikk. I
samarbeid med Arbeidsutvalget administrerer det fagutvalgenes arbeid. Fagpolitisk utvalg er underlagt sentralstyret
og ledes av et av sentralstyremedlemmene.
Tariffpolitisk utvalg 2013 – 2015:
Morten Trudeng (leder), Arvid Evjen Andersen, Knut Arild Knutsen, Roar Johnsen og Henning Wold.
Tariffpolitisk utvalg har ansvar for å følge opp og utvikle Norsk Lektorlags tariffpolitikk. Utvalget er underlagt Sentralstyret og ledes av et av sentralstyremedlemmene.
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Fylkesledere:
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Siv Paus Brovold
Mangler per d.d.
Elisabeth Lea
Tone Mauritzsen (Rønnaug Evjen Solsvik til våren 2014)
Jorunn Tangen (Knut A. G. Hauge til høsten 2014)
Erik Andreas Holth (Svein Einar Bolstad til våren 2014)
Olav S. Myklebust
Roar Johnsen
Åse Jektvik
Ellen Johanne Narum Fodnestøl (Silje Moen til våren 2015)
Arvid Evjen Andersen
Kristin Beate Auestad (Stian Are Tvete Zachrisen til våren 2014)
Aud Sissel Hestenes
Vemund Venn
Bjørn Jon Fjeld
Gudleiv Solbø
Olav Eivindson
Henning Wold
Gro Joanna Morthaugen

Fagutvalgene (sammensetning per 15.10)
Fagutvalg for norsk:
Fagutvalg for engelsk:
Fagutvalg for matematikk:
Fagutvalg for fysikk:
Fagutvalg for kjemi:
Fagutvalg for fremmedspråk:
Fagutvalg for kroppsøving:
Fagutvalg for historie/samfunnsfag:
Fagutvalg for religion og etikk:
Fagutvalg for musikk og estetiske fag:
Fagutvalg for kunst, arkitektur og design:
Fagutvalg for pedagogikk og pedagogisk/
psykologisk rådgivning:
Fagutvalg for rettslære:
Fagutvalg for skoleledere:
Fagutvalg for biologi:

Astrid Weel Sannrud (leder), Geir Olav Kinn, Pia Skøien, Linn
Fuglestveit og Jonas Øksnes.
Harald Setsaas (leder), Tone Stuler Myhre og Karin Hals
Hans Foosnæs (leder), Lars Eric Sæther, Tore Langlete og
Rikard Stokke
Peter Kjepso (leder), Åge-Johan Thoresen og Atle Rasmussen
Øyvind Andresen og Inger-Mari Kirknes
Gudleiv Solbø og Åse Jektvik
Erlend Vinje (leder), Ellen Dahl og Dag Jønsberg
Knut Kasbo (leder), Ellen Arnesen, Morten Brattbakk og Ellen
Skjold Kvåle
Arnstein Hjelle (leder), Anita Sævik og Eirik Holmen
Egil Åslid (leder), Espen Langvik og Ingrid Brekke
Kristin Enger (leder), Isabella Sveinsen, Ellen Johnsrud og Bård
Holten
Carl Otto Christiansen (leder), Anne Amundsen og Tiina
Gether-Rønning
Ruth Sevaldson (leder), Ida Waldjac og Reidun Skoge
Inge Johnsen (leder), Kari Handeland og Svein Magne Sirnes
Kristin Glørstad Tsigaridas og Ellen Margrethe Tytlandsvik
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Representasjon
• Politisk leder Gro Elisabeth Paulsen representerer Norsk Lektorlag i GNIST-samarbeidet.
• Politisk leder Gro Elisabeth Paulsen er medlem av Utdanningsdirektoratets referansegruppe for internasjonale
undersøkelser, referansegruppen for kartlegging av undervisningstimetall i fag i videregående skole og referansegruppen for ekspertgruppen om lærerrollen.
• Politisk leder Gro Elisabeth Paulsen er medlem av partssammensatt utvalg ifølge protokoll med KS 01.09.14.
• Politisk nestleder Morten Trudeng representerer Norsk Lektorlag i en arbeidsgruppe innenfor GNIST-samarbeidet som har sett på undervisningsvurdering.
• Rådgiver Jon Sand representerer Norsk Lektorlag i Utdanningsdirektoratets samarbeidsgruppe for etter- og
videreutdanning for lærere (Kompetanse for kvalitet).
• Rådgiver Jon Sand representerer Norsk Lektorlag i partnerskapet for økt gjennomføring i videregående opplæring (Ny GIV).
• Politisk leder Gro Elisabeth Paulsen er varamedlem til styret i Akademikerne og medlem av juryen for Akademikerprisen.
• Rådgiver Jon Sand er Norsk Lektorlags forhandlingsansvarlig i Akademikerne K og Akademikerne Oslo kommune
(vara: rådgiver Tonje Leborg).
• Juridisk rådgiver Marianne Lindmark er Norsk Lektorlags forhandlingsansvarlig i Akademikerne stat og Akademikerne helse (vara: Nina Sandborg)
• Leder for juridisk kontor Nina Sandborg er forhandlingsansvarlig for Norsk Lektorlags medlemmer i kultursektoren.
• Leder for juridisk kontor Nina Sandborg sitter i SANs råd (vara: Otto Kristiansen) og i SANs arbeidsutvalg.
• Redaktør Inger Johanne Rein (Marit Kleppe Egge til høsten 2015) er informasjonsansvarlig for Norsk Lektorlag/
SAN i forbindelse med pensjonsforhandlingene i kultursektoren.
• Generalsekretær Otto Kristiansen er leder for Akademikernes bank- og forsikringsutvalg.
• Leder for juridisk kontor Nina Sandborg er Norsk Lektorlags representant i Akademikernes juristnettverk og i
Akademikerne Virkes nettverk.
• Kommunikasjonsrådgiver Wenche Bakkebråten Rasen er Norsk Lektorlags representant i Akademikernes informasjonsnettverk.
Lokalt Akademiker-samarbeid
Flere tillitsvalgte i Norsk Lektorlag har i perioden vært fellestillitsvalgte for Akademikerne lokalt i fylkeskommuner og
kommuner: Knut A. G. Hauge (Hedmark), Roar Johnsen (Nord-Trøndelag), Henning Wold (Vestfold), Knut Knutsen
(Kristiansand). Dessuten forekommer det lokalt akademikersamarbeid ved noen skoler der vår tillitsvalgt opptrer
som en «fellestillitsvalgt».
Øvrig møtevirksomhet
Den politiske ledelsen i Norsk Lektorlag har representert, holdt innlegg og deltatt i debatter på en rekke konferanser,
seminarer og andre arrangementer der ulike skolepolitiske, tariffpolitiske og samfunnspolitiske temaer har stått på
programmet. Norsk Lektorlag har også jevnlig vært i møter og hatt samtaler med statsråder og utdanningspolitikere
fra ulike politiske partier.
Høringsuttalelser november 2013 til oktober 2015:
•
Høringsuttalelse om påbygging til generell studiekompetanse (20.12.2013).
•
Høringsuttalelse om endringer i opplæringsloven (leksehjelp, frukt og grønt etc.) (21.1.14).
•
Høringsuttalelse om fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring (08.08.14).
•
Høringsuttalelse om formgivningsfag som utdanningsprogram (5.9.14).
•
Høringsuttalelse om endringer i forskrift om inntak i høyere utdanning (17.11.14).
•
Høringsuttalelse om relevant kompetanse i undervisningsfag (19.12.14).
•
Høringsuttalelse om endringer i privatskolelov - “ny friskolelov” (13.01.15).
•
Høringsuttalelse om endringer i utdanningsvalg (20.01.15).
•
Høringsuttalelse om nasjonale deleksamener GRLU (22.04.15).
•
Høringsuttalelse om fraværsgrense og vurdering (24.04.15).
•
Høringsuttalelse til NOU 2015:2 Å høre til - virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø (19.06.15).
•
Høringsuttalelse til NOU 2015:8 Fremtidens skole - fornyelse av fag og kompetanser (08.10.15).
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