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Uttalelse vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: 

Stopp angrepet på fellesskolen – Stopp 
KS’ forslag  
Kommunens interesseorganisasjon (KS) går til angrep på fellesskolen gjennom 
sitt forslag til ny arbeidstidsavtale for lærerne. Forslaget får konsekvenser for 
innholdet i skolen og kommer til å føre til langt dårligere opplæring og at mange 
lærere ikke får muligheten til å gjøre jobben sin.  

I dag er det slik at det er grenser for hvor mange undervisningstimer en lærer 
kan ha. Begrensningen sikrer læreren tid til blant annet forberedelse og 
etterarbeid, elev- og foreldresamtaler, journalføring, samarbeid med andre 
ansatte på skolen og faglig oppdatering. Dette taket på undervisningstimer vil 
KS fjerne og det vil være fritt fram for kommunepolitikerne til å skjære ned på 
skolebudsjettet. Med KS sin politikk kan lærerne pålegges flere 
undervisningstimer, uten å få forsvarlig tid til oppfølging av elever.  

KS’ forslag om en ny arbeidstidsavtale må tolkes som mistillit mot lærerne. 
Forslaget sier at lærerne skal jobbe mer for mindre. Om man følger forslaget til 
KS’, innebærer det i praksis at lærerne skal møte uforberedt til timene, rette i 
sommerferien og ellers få mindre tid sammen med elevene. På grunnlag av dette 
mener Oslo SV at KS’ ikke har vist seg som en troverdig forhandlingspart for 
kommunene som skal sørge for en god undervisningshverdag for elevene.  

Ved å kutte i en av de få godene lærerne har i dag, nemlig den lange 
avspaseringen, vil forslaget også ødelegge for muligheten til å rekruttere unge 
mennesker til læreryrket. De lærerne som har mulighet til det, vil finne seg noe 
annet å gjøre. Vi kan få en lærerflukt om KS får det som de vil.  

Forslaget til ny arbeidstidsavtale er en tydelig høyredreining. Ledelsen i KS 
forsøker å tvinge folk til å jobbe uten å få overtidsbetalt. Fremforhandla goder 
som avspasering og medbestemmelse i egen arbeidsdag skal bort. Nok er nok. 
Skal fellesskolen bevares må angrepene slås tilbake på. Norge har ikke råd til 
kutt i skolen og dårligere vilkår for læring. Oslo SV krever at KS’ forslag til ny 
arbeidstidsavtale stoppes. Det er avgjørende at norsk skole har motiverte lærere 
som vi viser tillit til. 


