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Norsk Lektorlag, Tekna, Naturviterne, Samfunnsøkonomene, Samfunnsviterne, Econa, 
Norges Juristforbund og NITO (heretter kalt Akademiker-foreningene) kan ikke se at den 
eksisterende avtalen har bidratt til å realisere de gode intensjonene som er nedfelt i 
innledningen. En ny avtale må i større grad bidra til at intensjonene realiseres. 
  
Kvalitet i undervisningen 

Læreryrket er blant de mest komplekse yrkene i samfunnet. En god lærer skal være faglig 
dyktig og samtidig anvende et rikholdig tilfang av ulike metoder i undervisningen.  Læreren 
må kjenne elevene godt og tilpasse undervisningen til hver enkelt av dem. Langt flere elever 
enn før får undervisning i store grupper, og dermed får lærerne dårligere muligheter til å gi 
individuell oppfølging. For oss er det derfor viktig at arbeidstidsavtalen sikrer elevene lærere 
som er sterke profesjonsutøvere med tilstrekkelig tid til skolens helt særegne oppdrag: Å gi 
undervisning som bidrar til utvikling av faglig og sosial kompetanse hos hver enkelt elev. 
 
Flere undersøkelser, bl.a. Synovates undersøkelse for  Språkrådet 2010, Tidsbrukutvalgets 
rapport 2009 og nå nylig Statens arbeidsmiljøinstitutts faktabok om arbeid og helse, viser at 
nåværende avtale ikke fungerer etter hensikten, særlig når det gjelder å sikre tilstrekkelig tid 
til for- og etterarbeid. Norsk i Studiespesialiserende program er faget med lavest årsramme, 
og da er det alvorlig når Synovates undersøkelse viser at en tredjedel av norsklærerne svarer 
at de aldri rekker å gjøre det de skal innenfor arbeidstiden. Dette tilsier at det i noen fag vil 
være rimelig å redusere årsrammen. 
 
Tid til kjerneoppgavene 

I dag pålegges lærerne mange tilleggsoppgaver som stjeler verdifull tid fra elevene. Lærerne 
rapporterer at deres tid til forberedelse av undervisningen og egen faglig utvikling er sterkt 
truet: Tidsbruksutvalgets rapport og den påfølgende stortingsmeldingen Tid til læring 
dokumenterte dette og kom med forslag til løsninger i 2009. På tross av dette synes lite å ha 
skjedd siden da – snarere ser utviklingen ut til å ha fortsatt i feil retning: Seks av ti lærere 
rapporterer at de har mindre tid til å skape god undervisning enn de hadde for to år siden, 
ifølge en undersøkelse som Respons Analyse har gjort blant norske lærere.  
 
Rekruttering 

Gnist-kampanjen har en intensjon om å rekruttere flere og flinkere kandidater til læreryrket og 
beholde faglig godt kvalifiserte lærere og lektorer, og i forbindelse med denne kampanjen 
bestilte Kunnskapsdepartementet en undersøkelse fra TNS Gallup om hva som skal til for at 
tidligere lærere skal vende tilbake til yrket. Rapporten summerer opp funnene, og de fire 
første punktene for hva som skal til for at lærerutdannede skal vende tilbake til yrket, peker 
mot arbeidstidsordningen og årsrammene :Den totale belastningen i yrket må reduseres. De 

vil ha mindre klasser og mer tid til den enkelte elev. De må få anledning til å konsentrere seg 

om fag og undervisning. De må tilbys relevante fag og få undervise i det de føler de er gode 

på. 

Som medlem i dette partnerskapet har derfor KS et medansvar for å gjøre jobben som lærer 
mer attraktiv, og da er en god arbeidstidsavtale en viktig forutsetning. 
 
Undervisningsoppdrag 

Akademiker-foreningene mener at dagens arbeidstidsavtale ikke løser de utfordringene skolen 
står overfor når det gjelder rekruttering og å legge til rette for lærernes profesjonelle 
yrkesutøvelse. I en undervisningshverdag med store, ofte lite homogene, elevgrupper, tilsier 
kravet om tilrettelagt opplæring at arbeidsbelastningen i mye større grad enn i dag må sees i 
sammenheng med antall undervisningstimer og antall elever den enkelte har. Vi mener at vår 
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modell basert på undervisningsoppdrag, slik den ble presentert ved tilsvarende forhandlinger i 
2009 og 2011, i større grad kan løse de utfordringer skolen står overfor. En lærers årsverk 
bygges opp av undervisningsoppdrag, og hvert undervisningsoppdrag gis en sentralt fastsatt 
minsteressurs i form av antall arbeidstimer (ikke bare undervisningstimer). Utgangspunktet er 
minimum dagens årsrammer, men den stillingsprosenten et fag/kurs i dag utgjør i henhold til 
årsrammene, skal omfatte den totale arbeidstiden knyttet til faget/kurset. 
 
Vår modell legger nettopp vekt på å sikre ressurser til kjerneoppgaven, som er undervisning i 
fagene. Samtidig mener vi at modellen vil kunne sikre en lokal prosess der man fokuserer på 
ressursdisponering justert etter den aktuelle elevgruppen. Den lokale prosessen er et 
skolelederansvar, og vår modell kan tydeliggjøre ledelsesansvaret på den enkelte skole og 
skape tillit til at ledelsen opptrer ansvarlig når ressurser og oppgaver fordeles. Vi mener at det 
ene elementet i vår modell som sikrer sentralt avtalt minsteressurs i fag, vil gjøre det enklere 
for lokale skoleledere å sikre nødvendige ressurser til skole. Vår modell vil altså bidra til at 
den lokale skoleledelsen faktisk opptrer ansvarlig, også når skolen står under økonomisk 
press. 
 
Det er også viktig at en ny avtale bidrar til å lette inngangen i læreryrket for nyutdannede 
lærere, jf. vårt krav om juniorressurs i forhandlingene i 2011, og at avtalen inneholder 
bestemmelser som gjør det lettere å beregne overtid. 

 


