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Innspill til regjeringens fornyingsarbeid 
 
Elevorganisasjonen viser til brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet 6. 
juli 2006, der vi blir bedt om å komme med innspill til regjeringens fonyingsarbeid. 
Elevorganisasjonen har valgt å kommentere det som er av høyest interesse for elever 
og lærlinger under videregående opplæring, og vi presenterer tiltak vi mener må 
iverksettes i forbindelse med fornyingsarbeidet. 
 
Kommentarer 
 
Lærlinger 
 
Situasjonen i dag er utrygg for flere tusen elever. Tall fra Utdanningsdirektoratet 
viser at det vil bli et akutt behov for minst 3 000 læreplasser de første to årene. Vi 
frykter dessuten at søkningen til yrkesfaglige utdanningsprogram vil gå kraftig ned de 
neste årene, dersom ikke alle tilbys lærlingplass. I så tilfelle står Norge overfor en 
dramatisk situasjon med stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. Vi ønsker en stor 
satsning på lærlinger i årene fremover. 
 
Per i dag er det slik at om en elev ikke får lærlingplass, kan vedkommende ta 
allmennfaglig påbygning, et svært krevende og teoritungt år, eller – i noen fylker - 
fullføre opplæringen med to ekstra år på skolebenken. Elevorganisasjonen er kritisk 
til at et til to år i skole kan erstatte to år som lærling i bedrift. Praksis er en 
uerstattelig del av fagopplæringen. 
 
Myndighetene kan ikke pålegge private bedrifter å ta inn lærlinger, men situasjonen 
med det offentlige er en annen. I dag er det slik at det er de private bedriftene som er 
flinkest til å holde lærlinger. Om offentlig sektor pålegges å ta inn lærlinger, vil 
mange flere læreplasser være tilgjengelige. 
 
Elevorganisasjonen ønsker at: 
 
Retten til læreplass lovfestes 
Det offentlige skal ha en bevisst og inkluderende holdning til lærlinger. 
Offentlige virksomheter skal pålegges å ta inn lærlinger. 
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Det offentlige iverksetter insentivordninger for å gjøre lærlinger mer attraktive i det 
private næringslivet. Arbeidsgiveravgiften på lærlinger må fjernes. 
Det blir et krav til private bedrifter at de skal ha en aktiv og positiv holdning til 
lærlinger for å kunne få delta på offentlige anbud. 
 
 
Lærerutdanning 
 
Den faglige kompetansen til en mengde lærerne er utilstrekkelig. Elevene blir 
umotiverte og dette gir dem et negativt syn på skole og utdanning. Det finnes i dag 
ingen formelle krav til etterutdanning av lærere. Etterutdanning av lærere og en 
satsning på kvalitetsheving av lærerutdanningen er tiltak som burde iverksettes. 
 
Elevene må opplæres i kritisk tenkning og åpen refleksjon rundt egen og andres 
prestasjoner. Dette vil være en gevinst ved systemet. Elevene vil bli bedre rustet til å 
takle den hverdagen som de vil møte ute i resten av samfunnet. Da må lærernes 
kompetanse, særlig innenfor pedagogikk, utvikles og forbedres, i og med at skolen og 
læreplanmålene stadig forandres og oppdateres.  
 
Elevorganisasjonen ønsker at: 
 
Etterutdanning av lærere må bli et formelt krav, og etterutdanningen skal 
fullfinansieres av staten. 
Lærernes yrkesrolle og arbeidstid tilpasses utviklingen i skolen. 
Lærerutdanningen må gjøres bedre og mer samordnet med elevers rettigheter og 
ønsker. 
 
Rådgivning 
 
Vi vet at norske elever ikke er fornøyd med det tilbudet de får fra 
rådgivningstjenesten. Det er ikke slik at mye og omfattende informasjon om ulike 
utdanninger gir elevene et bedre bilde av egne ønsker og forutsetninger. Det mangler 
skikkelig veiledning og oppfølging av hver enkelt elev. 
 
Kravet til ressurser til rådgivningstjenesten er også uendret fra midten av 1970-årene: 
en halv rådgiverstilling per 275. elev. Rådgivningstjenesten må forbedres, både med 
tanke på tidsressursser og kvalitet. 
 
Elevorganisasjonen ønsker at: 
 
Det må innføres formelle kompetansekrav for de som ønsker å jobbe som rådgivere. 
Ressursene til rådgivning må økes til minst en rådgiverstilling per 200 elev. 
 
 
 
 
Skolemiljø 
 
Loven, kapittel 9a i Opplæringslova, sier: ”Alle elevar i grunnskolar og videregående 
skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som fremjar helse, 
trivsel og læring.”  
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Elevorganisasjonen har vært opptatt av å kartlegge hvordan forholdene er i de 
offentlige skolebyggene. Det er viktig for oss som interesseorganisasjon å påse at 
elevene opplever det arbeidsmiljøet de har krav på. 
 
Selv etter at loven har virket i over to år, er det tydelig at skoleeierne ikke har satt seg 
inn i lovverket eller satt i gang tiltak for oppfølgning. Det er et enormt sprik mellom 
rettighetene beskrevet i lovteksten og den faktiske tilstanden på et stort antall skoler. 
Pengemangel blir ofte brukt som argument for at skolene ikke fyller kravene i kapittel 
9a. Og med tiden vil dette gå hardt utover elevenes læring, trivsel og helse. 
 
Staten har gitt statlige skoleeiere mulighet til å søke på rentefrie lån til opprusting av 
skolebygg, gjennom rentekompensasjonsordningen. Dette er en ordning som går over 
8 år hvor det er lagt av 15 milliarder kroner som skoleeierne kan søke på. Statens 
utgift hvert år beregnes på være på 2-300 millioner. Tall fra Multiconsult viser at det 
vil koste ca. 75 milliarder å sette alle skolebygg i Norge i forskriftsmessig stand. 
 
Elevorganisasjonen ønsker at: 
 
Den rentefrie låneordningen for skoleeiere forlenges. 
Rentekompensasjonsordningen for opprustning av skolebygg skal utvides med 4 
milliarder kroner for 2007, samtidig som alternative ordninger for fylkeskommuner 
som ikke ta opp lån utredes og etableres. 
De økonomiske rammene til fylkeskommunene økes. 
Det skal utredes alternativer til utlånsordningen. 
 
Medvirkning 
 
Brukermedvirkning er et viktig satsningspunkt. Vi ønsker høyt fokus på 
elevmedbestemmelse. Aktive elever og godt skolerte elevråd er avgjørende for om 
skoledemokratiet fungerer eller ikke. Formålet med faget klasse- og elevrådsarbeid er 
å stimulere utviklingen av elevenes evne til demokratiforståelse og demokratisk 
medvirkning. 
 
Det burde legges til rette for at initiativ fra elever blir godt mottatt og behandlet på lik 
linje med forslag og idéer fra ansatte i skolen og utdanningssystemet. 
 
Elevorganisasjonen ønsker at: 
 
Den enkelte elev skal være med på å planlegge, gjennomføre og evaluere sin egen 
opplæring. 
 
Ved skolestart skal elevene få en grundig opplæring i hvordan de kan påvirke både 
administrative og pedagogiske avgjørelser. 
Klasserådet skal gjennomføres en time hver uke, og elevene skal få godgjort denne 
timen på vitnemålet. 
Elevrådet skal ha en kontaktlærer som skal bistå med hjelp ved valg og i starten av 
hver periode. 
Det offentlige skal i større grad øremerke økonomiske midler til elevråd. 
 
Globale forhold 
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Vi lever i en verden som i høy grad preges av globalisering, og internasjonale 
strømninger påvirker Norge sterkt. Den norske skole har et ansvar for å skape 
bevissthet, forståelse og engasjement for de utfordringene verden står overfor i dag. 
 
Elevorganisasjonen ønsker at: 
 
Den norske skolen skal ha en helhetlig plan for for satsning på undervisning med et 
globalt fokus. 
 
Lokale forhold 
 
Fylkeskommunene må sikres tilstrekkelig statlig tilskudd til å drive en god skole. EO 
er svært kritisk til at den stadig dårligere kommuneøkonomien har gått på bekostning 
av utdanningen til elevene – gjennom skolenedleggelser, svak lærerdekning, større 
klasser, store etterslep i vedlikehold og økt egenbetaling. 
 
Det har tidligere vært vanlig å øremerke midler slik at staten kunne tvinge frem en 
endring i velferdstilbudene. Elevorganisasjonen krever at det lokale demokratiet skal 
få styre over også disse midlene, og at statlig initierte reformer skal så langt det er 
mulig rammefinansieres. Elevorganisasjonen mener at fylkeskommunene er best 
egnet til å ivareta videregående opplæring. Dette sikrer lokal forankring og nærhet 
mellom elever og skoleeiere. 
 
Tilgjengelighet 
 
I møtet med det offentlige må brukerne føle at de blir vel mottatt, og offentlige 
aktører må være tilgjengelig for alle, med tanke på åpningstider og åpenhet. Det 
største problemet synes å være i at flere skoler stenges etter skoletid, og elevene i liten 
grad kan benytte seg av de hjelpemidlene skolen har å tilby. 
 
Elevorgaisasjonen ønsker at departementet ser på muligheten for å integrere søking 
til videregående opplæring (VIGO) i ”Min Side”, hvor alle offentlige tjenestetilbud 
skal være samlet i en tilpasset nettportal. 
 
Elevorganisasjonen ønsker at: 
 
Elevene skal ha tilgang til skolens utstyr og rom på ettermiddags- og kveldstid. 
Det skal være enkelt for elevene å kontakte fylkeskommunen. 
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Effektivisering 
 
Elevorganisasjonen er svært negativ til skolesammenslåinger som blir gjennomført 
som innsparingstiltak i fylkeskommunene. Resultatet av større skoler kan være at det 
hindrer tilpasset opplæring og slår uheldig ut på skoledemokratiet og skolemiljøet. 
 
Frafall 
 
Så mange som en av fire faller fra opplæringsløpet etter fullført grunnskole. Det store 
frafallet er det største problemet i norsk skole i dag. 40 prosent av elevene på yrkesfag 
som søker lærlingplass, får ikke plass. Konsekvensen blir at mange elever slutter på 
skolen. 
 
Elever i hele grunnopplæringen sliter med motivasjonen. Elever opplever skolen som 
kjedelig og lite relevant. De er passive og får ikke nok utfordringer, og det er tydelig at 
skolenes lite varierte undervisning, manglende oppfølging og dårlige 
tilbakemeldinger til elevene får utslag. Her har lærerne et stort ansvar, men også 
myndighetene som ikke har tilrettelagt for at lærerne kan gi elevene den tilpassete 
opplæringen elevene har rett på. 
 
Vi utnytter ikke potensialet som rådgivningstjenesten har. Dagens rådgivning bidrar 
til frafall ved at tjenesten ikke gir elevene tilstrekkelig oppfølging og veiledning. 
Mange elever søker feil utdanning, og mange elever som sliter fanges ikke opp av 
skolen. 
  
Elevorganisasjonen ønsker at: 
 
Retten til læreplass lovfestes. 
Det blir en formell rådgiverutdannelse pålagt å ta for de som ønsker å jobbe som 
rådgivere. 
 
Avslutning 
 
Dette året innføres det lærerevaluering i skolen. Elevorganisasjonen er svært fornøyd 
med denne ordningen. Deling av rådgivningstjenesten er også et godt tiltak som er 
igangsatt. Når det kommer til lærlinger, stiller vi oss positive til holdningsarbeid som 
det offentlige har fått i gang i det siste. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan Christian Vestre      
leder         
Natalie Helen Knutli 
        kampanjeutvalgsmedlem 
 


