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Når elevene klager på læreren  

Enkeltindividets rettigheter står stadig sterkere i dagens samfunn. Enten man
er pasient, forbruker, klient eller elev, skal man ha en mulighet til å klage på
den  behandling man får gjennom prosedyrer som er allment aksepterte.

Sivilombudsmannen var en norsk nyskaping. Etter hvert er det kommet til stadig
flere profesjonelle ombud, og et tre på stammen er heltids elevombud i fylkene.
I tråd med utviklingen i samfunnet er det riktig at elevenes rettigheter er blitt styrket
i årenes løp. Det skal ikke stikkes under stol at det gjennom tiden  har skjedd over-
tramp mot elever som ikke burde ha skjedd. Vi skal heller ikke se bort fra at det skjer
urett i dag, og da er det viktig å ha prosedyrer som fanger opp det urettmessige.
Når en pendel svinger, har man ingen garanti mot at den kan svinge for langt.
Individualiseringen i samfunnet og vekten på individualisering av undervisningen i
læreplanene gjør at eleven kan få overdrevne forventninger om hvor langt rettighe-
tene går. Skal alt som er nedfelt skriftlig om elevmedvirkning  tas bokstavelig, kan
en lærer få vanskelig for gjennomføre en skoletime. Hvis ikke læreren skal ha til-
nærmet det siste ordet når plan og metode skal fastsettes, er lærerens profesjonelle
pedagogiske yrkesrolle satt til side. Læreplanene forutsetter at elevene er med i et
gruppefellesskap. Dette  innebærer ikke bare rettigheter, men også plikter for eleven
til å fungere i  kollektivet.
Elevenes rettighetsarbeid kan få uheldige konsekvenser. Vi er kjent med eksempler
på at forfjamsede lærere blir hentet ut av klasserommet midt i timen av elevrådsre-
presentanter og bokstavelig talt blir stilt til veggs med uberettigede anklager om
brudd på elevrettigheter.  Hvis en lærer forsøker å irettesette en elev som udisku-
tabelt ikke oppfyller sine plikter som elev, kan eleven klage på læreren slik at det er
læreren, ikke eleven som blir oppfattet som skolens problem.
Når elevenes rettigheter står sterkere i fokus, må også lærernes rettigheter gjøre det.
Det er spesielt viktig at lærere ikke  blir utsatt for helt uberettigede "heksepros-
sesser" satt i scene av profesjonelle elevombud , som også skal fylle sin arbeidsdag.
Elevombudet kan bli et ris bak speilet som gjør at læreren kvier seg for å snakke en
elev til rette. 
Skolenes administrasjon har her et viktig ansvar. Kommer det en klage på en lærer,
synes noen rektorer å oppfatte seg som en megler mellom likeverdige parter. Også
innen det voksne skolemiljøet er lærerens autoritet med årene blitt så svekket at
læreren ofte ikke tilmåles mer troverdighet enn eleven. Læreren må også ha en
beskyttelse slik at han eller hun kan utføre sin yrkesrolle uten å føle angst for klager
over alt som kan oppfattes ubehagelig av en elev.
Et ombud som skal ivareta elevenes rettigheter, vil også måtte rette fokus mot ten-
densen til å tilby lærerløse timer eller "undervisning" med generell veiledning av
lærer uten skikkelig faglig bakgrunn, for å spare penger. I mange saker vil elevenes
ombud og lærernes tillitsvalgte ha felles interesser.
Å finne en god balanse mellom elevens og lærerens rettigheter må være en viktig
oppgave for skolen  i årene som kommer. Fagforeningene må være opptatt av at det
finnes prosedyrer som ivaretar lærerens rettigheter i et system der elevrettighetene
stadig styrkes. Læreren må for all del  ikke miste så mye autoritet at selve yrkesrol-
len blir umulig. 
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Per Thorvald Larsen
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"Mangfold gir muligheter" 
er mottoet for ny storskole
på Hamar
Skolesammenslåinger vekker strid

Harald Hellum er fra 1.1.2004 rektor
ved den sammenslåtte Hamar kate-
dralskole. Nybygget som er planlagt
ferdig i 2008, skal ligge akkurat  der
hvor Hellum står. Foto: P.T.L.
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Bølgene har gått høyt på
Hedmark som skolesammenslå-
ingene de siste månedene med

daglige oppslag i lokale media. Det er
imidlertid fredelig i desembersola når
rektor Harald Hellum ved Ajer videregå-
ende skole tar med Lektorbladet ut på
plassen der det nye skolebygget skal
reise seg. Fra 1.1.2004 er Hellum rektor
ved den sammenslåtte Hamar katedral-
skole. Han har i halvannet år arbeidet
som prosjektleder og brukerkoordinator
for den ny storskolen.

- For å ta den første skolesammenslåingen
først. Hvor stor blir den nye Hamar kate-
dralskole?
- For neste skoleår er det planlagt 810
elevplasser ved skolen med 30 klasser.
Dette fordeler seg på 7 paralleller for
allmenne/økonomiske fag, salg og ser-
vice, påbyggingsår og innføringsklasse
for fremmedspråklige. 

- Er det denne skolen striden har stått om?
- Slett ikke. Men Fylkestinget gjorde i
juni 2001 et prinsippvedtak om å slå den
nye Hamar katedralskole sammen med
Ankerløkken videregående skole i en ny,
kombinert skole som skal ferdigstilles i
2008. Prosjektet ble satt i gang 1.1.2002,
og byggestart er planlagt i 1. halvår
2005. Det har vært holdt arkitektkonkur-
ranse, der endelig vinner blir kåret i april
2004.

- Hvor skal den nye skolen ligge?
- Den "gamle" Hamar katedralskole og
Ajer videregående skole ligger så nær
hverandre at vi kan binde de to byggene
fysisk sammen med et nybygg på den
store plassen mellom.
De gamle byggene blir rehabilitert, så
det blir et nytt, helhetlig skoleanlegg
som forhåpentligvis står ferdig i 2008.

- Hvor stor blir den nye storskolen?
- Byggetrinn 1 er prosjektert for 1335
elever. Ankerløkken videregående skole
har ca.500 elever på yrkesfaglige studie-
retninger.

- Er det planlagt enda et byggetrinn?
- Det har vært snakk om å knytte en fjer-
de videregående skole til det nye skole-
anlegget, nemlig Storhamar videregå-
ende skole. Dette dreier seg om studie-
retningene helse- og sosialfag og hotell-
og næringsmiddelfag. Da ville det til
sammen bli 1759 elever. Men Fylkes-
tinget har foreløpig valgt å stille et 2.
byggetrinn i bero av økonomiske år-
saker. Det er nå 1. byggetrinn prosjektet
gjelder.

- Hvilke argumenter ser du for den nye
storskolen?
- "Mangfold gir muligheter" er slagordet
for prosjektet. Jeg ser for meg samarbeid
mellom studieretningene og integrering
av dem. Dette gjelder for eksempel

media og kommunikasjon. Det vil være
en fordel å kunne ha studieretningsfag
og studieretningen i samme hus. Det
samme gjelder IKT driftsfag, som i dag
er plassert på Ankerskogen. 
Også for formgivingsfag og valgfag i
form  og farge vil man kunne få et bre-
dere og større fagmiljø. Det faglige
mangfoldet vil bli større.

- Hvilke andre argumenter ser du for den
nye skolen?
- Man skal ikke stikke under en stol at
det er et politisk ønske om kombinerte
videregående skoler i Hedmark. Videre
må sammenslåingen av Ajer og Hamar
katedralskole fra 1.1.2004  sees på som
en overgangssituasjon. Det må et
nybygg til for å knytte de to nåværende
skoleanleggene sammen til en fysisk
enhet. Slik de ligger der nå, blir det
tungvint i det daglige. Lokalene på
Ankerløkken er nedslitte, og når det skal
bygges nytt, er det naturlig å gjøre det på
plassen her, slutter rektor  Harald
Hellum og peker på den aktuelle skole-
tomta som er helt skyggelagt i sola, noe
som kanskje kan symbolisere den opp-
hetede debatten som det har vært på
Hamar de siste månedene.

Etter at Hedmark fylkesting den 15. desember 2003 vendte tommelen ned til folkeavstemning om byg-
ging av  ny stor, kombinert videregående skole på Hamar, er det bare dårlig fylkesøkonomi som kan
stoppe planene om ny  storskole. Hamar katedralskole og Ajer videregående skole er alt slått sammen
til en skole med navnet Hamar katedralskole fra 1.januar 2004. Nybygget som også skal huse
Ankerløkken videregående skole, skal etter planene stå klart i 2008. Det nye bygget blir liggende på
plassen mellom de to eksisterende skoleanleggene, som skal totalrehabiliteres.
Striden om den nye storskolen synes å være avgjort med fylkestingsvedtaket. Nå seiler navnet på den
nye skolen opp som nytt stridstema for ellers så sindige hedmarkinger: Skal fylkestinget i Hedmark
klare det verken Svartedauden eller reformasjonen klarte, nemlig å la Hamar katedralskole forsvinne
for godt?
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Arvid Jørstad samlet inn 1300
underskrifter for folkeavste-
ming om ny storskole på

Hamar, men Fylkestinget avviste forsla-
get fra den energiske Hamar-lektoren.
Fylkesskolesjefen i Hedmark ba rektor
ved Hamar katedralskole innkalle Arvid
Jørstad på teppet – og på få dager ble
Hamarlektoren rikskjendis. At Jørstad
hadde samlet  underskrifter for folkeav-

stemning om bygging av storskole, gjor-
de at fylkeskommunen mente han var
illojal. Plutselig vendte saken seg fra å
være en diskusjon om  storskolen  til å
gjelde en fylkesansatts  rett til å enga-
sjere seg politisk mot et fylkestingsved-
tak. Saken fikk stor oppmerksomhet –
også i riksmedia.
På et oppklaringsmøte fikk Jørstad unn-
skyldning fra fylkesskolesjefen – en

unnskyldning han mener ikke var ufor-
beholden. 

- Takket være den enorme folkelige støt-
ten jeg har fått og at lokalpressen støttet
meg på lederplass, har jeg klart å stå
imot presset, sier Arvid Jørstad til
Lektorbladet. – En lokal gallup på
Hamar utført av Norsk gallup viser at et
flertall av  Hamars befolkning støtter
meg både i synet på storskole og folke-
avstemning, sier Jørstad, som både har
fått favnen full av blomster og SMS-
meldinger som takk for engasjementet
sitt.

- Hva var det egentlig som skjedde?
- Jeg ble innkalt på teppet og bedt om  å
reflektere over hvilke signaler som ble
sendt ut overfor omverdenen  når jeg
samlet underskrifter mot storskole, og
om det var forenlig med min stilling ved
Hamar katedralskole.

- Synes du ikke du var illojal?
- Retten til lokale folkeavstemninger er
hjemlet i kommuneloven. Jeg har ope-
rert som privatperson. Ideen om  folke-
avstemning kom  for øvrig fra en politi-
ker, ikke fra meg. Det dreier seg om min
demokratiske rett til å engasjere meg.
Det har også Hamars befolkning skjønt.
Og avisene har støttet meg 100%!

- Føler du at du fikk oppreisning gjennom
oppklaringsmøtet med fylkets representan-
ter?
- Bare delvis. Unnskyldningen fra fyl-
kesdirektøren  var ikke uforbeholden .
Siste ordet er nok ikke sagt ennå, sier en
engasjert Arvid Jørstad til Lektorbladet.

Arvid Jørstad – 
Lektoren fra Hamar som 
reiste opprørsfanen 

Arvid Jørstad kom i riksmedia da han organiserte folkeavstemning mot storskolen som fylkesting-
et i Hedmark hadde vedtatt. Etter hvert kom  selve storskolesaken i bakgrunnen, og retten til å
engasjere seg for en fylkesansatt kom i forgrunnen. Foto: P.T.L.
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Oddmund Mikkelsen i
Hamar Arbeiderblad
gir sin versjon av
saken.
Fra venstre:
Fylkesdirektør Hanne
Varhaug Søberg, fyl-
kesordfører Siri
Austeng, fylkesrådsle-
der Reidar Åsgård.
Hengende i en tråd ser
vi sekretær for fylkes-
rådet, Øyvind
Havstvedt. Arvid
Jørstad riser.
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Tore Nordseth har arbeidet ved
Hamar katedralskole i 28 år, de
16 siste årene som rektor.

På en av sine siste dager som rektor ved
den "gamle" Hamar katedralskole tar
han imot Lektorbladet på et kontor der
et bildegalleri med 5 tidligere rektorer
pryder veggen. Han innrømmer at det
blir vemodig å forlate rektorkontoret fra
1.1. for å bli assisterende rektor ved den
sammenslåtte Hamar katedralskole.
Dette blir en "foreløpig" skole inntil den
planlagte storskolen står ferdig i 2008.

- Vi kan ikke være så historieløse at vi
fjerner navnet Hamar katedralskole, sier
Nordseth og peker på den lange histori-
en til dette skolenavnet på Hamar.

- Hva synes du om forslaget Hamar videre-
gående skole?

- Det er rett og slett tragisk hvis Hamar
katedralskole blir byttet ut med Hamar
videregående skole. Hvis en by først har
en katedralskole, bør den holde fast ved
det. En katedralskole trenger ikke nød-

vendigvis å være en skole med bare all-
mennfag. Trondheim katedralskole er et
eksempel på det. Denne skolen har både
formgivingsfag og musikk, dans og
drama.  Det er med andre ord ikke noe i
veien for å kalle en skole som også
omfatter mekaniske fag og byggfag, 
for katedralskole, slutter avtroppende
rektor Nordseth og titter opp på veggen
der han vil få det sjette bildet i bilde-
galleriet.

Fem på tolv for Hamar katedralskole

Avtroppende rektor Tore Nordseth:

- Storskolen må 
hete Hamar katedralskole!

Snart opp på veggen: Rektor   Tore Nordseth får plass på
veggen som sjettemann av rektorene ved Hamar katedral-
skole: Fra venstre: rektor Horn (1876-1913), rektor Nilsen
(1913 – 1935), rektor Steen (1935 – 1958), rektor Dørum
(1958 – 1971), rektor Abrahamsen (1971 – 1987).
Foto: P. T. L.



Lektorbladet nr. 1-04    9

- Hvorfor er alle NLL-medlemmene på
Hamar katedralskole imot storskolen, spør
vi Elizabeth Vefald.
- Skolen vil bli for stor. Vi tror at miljøet
på en så stor skole vil bli altfor stort og
uoversiktlig. Slik det er på Hamar nå,
har elevene fire forskjellige miljøer å
velge mellom. Tryggheten i miljøene
kan forsvinne. Det pedagogiske utvik-

lingsarbeidet som er i gang på skolen
vår i dag, kan like godt fortsette på en
liten skole.

- Hva blir den viktigste oppgaven din fram-
over?
- Det blir å kjempe for allmennfagenes
plass i den nye storskolen. Den nye sko-
len er så langt planlagt uten vanlige

klasserom, men med auditorier og grup-
perom. Men klassene våre vil da fortsatt
være på inntil 30 elever. Vi må ha mulig-
het til å samle elevene i fulle grupper.
Søkningen til allmennfag er gått ned,
men Hedmark trenger elever med denne
utdanningen. Derfor er det viktig at den
nye skolen blir en god skole tilrettelagt
for gode pedagogiske metoder.

- Er lærerne tilgodesett i det prosjekterte
nybygget?
- Vi reagerer på at det mangler personal-
rom i prosjektet. Det skal være felles
kantine for lærere og elever. Lærerne må
da ha krav på et eget pauserom, sier
Elizabeth Vefald.

Vi spør Inger Thorstad om hvordan fyl-
keslaget ser på forslaget om storskole.

- Fylkesstyret har ikke tatt stilling i
saken, fordi det er delte meninger blant
medlemmene våre. Men fylkesstyret vil
følge med i saken videre for at medlem-
mene våre skal føle at deres interesser
blir ivaretatt når saken behandles på fyl-
kesplan, sier fylkesleder Inger Thorstad
– som for øvrig kan berette om et aktivt
fylkeslag i vekst.

Lektorbladet veksler noen ord med to sentrale tillitsvalgte i Norsk Lektorlag i Hedmark, nemlig skole-
tillitsvalgt Elizabeth Vefald ved Hamar katedralskole og fylkesleder Inger Thorstad i Hedmark
Lektorlag, som også er fylkestillitsvalgt i Hedmark. Vi sitter i sofaen på det tidligere røkerommet på
Hamar katedralskole.

NLL-tillitsvalgte i Hedmark:

Skolestriden – skjerper interes-
sen for hva som er en god skole!

Inger Thorstad (t.v.) er leder i Hedmark Lektorlag. Elisabeth Vefald er skoletillitsvalgt for NLL ved
Hamar katedralskole. Foto: P.T.L.
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Hamar katedralskole

Dagens skolebygning på Lille Ajer sto
ferdig høsten 1968 – til erstatning for
"Gamle Katta" på Vestre torg.

Hamar katedralskole er som navnet sier,
en gammel skole knyttet opp mot kir-
kens behov for å utdanne prester. I 1153
kom den pavelige utsending Nicolaus
Breakespeare til Norge og opprettet

erkebispesetet i Nidaros og bispeseter i
Oslo, Stavanger, Bergen og Hamar. Ved
bispesetene ble det så etablert katedral-
skoler, og dermed var rikets utdannings-
tilbud kommet inni fastere former. Men
med reformasjonen ble Hamar bispestol
opphevet, men skolen fortsatte fram til
1602 da den ble den flyttet til Oslo og
slått sammen med katedralskolen der.

Det nye Hamars historie ble grunnlagt i

mars 1849, og det ble på ny behov for et
videregående skoletilbud, og i 1861 ble
det opprettet en såkalt borgerskole. Det
var en skole for "vordende menn".
Borgerskolen ble senere til middelskole,
og den ble i 1876 utvidet til gymnas,
Hamar offentlige skole for høyere all-
menndannelse. Skolen hadde reallinje,
språk-historisk linje og latinlinje. Så
sent som i 1936 fikk skolen sitt gamle
navn tilbake, Hamar katedralskole –

Videregående skoler i Hamar
Av Ole Peder Kjeldstadli

Ved utgangen av 2003 driver Hedmark fylkeskommune 4 videregående skoler i Hamar. Ved inngangen
til 2004 vil Hamar få 3 videregående skoler, og fra 2008 vil byen etter all sannsynlighet få 2 videregå-
ende skoler. Kan hende vil Hamar til slutt bare ha en videregående skole. Ole Peder Kjeldstadli gir i
denne artikkelen en historisk oversikt over de 4 videregående skolenes historie. Liknende historiske
oversyn kan lages i mange norske byer, der skolene etter hvert er blitt slått sammen.

Dagens skolebygning på Lille Ajer sto ferdig høsten 1968, til erstatning for «gamle Katta» på Vestre Torg. Foto: Privat
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Scola Cathedralis Hamarensis. Navnet
overlevde skolereformen i 1974, men
synes nå truet ved byggingen av den nye
storskolen. I dag har Hamar katedralsko-
le omtrent 500 elever og i underkant av
50 lærere.

Ajer videregående skole

Hamar handelsnæring viste sterk tiltaks-
lyst i de harde 30-åra. Etter forslag for
handelsstandsforeningen i 1936 ble det
nedsatt en komitè som fikk som mandat
å utarbeide framlegg til en videregående
skole for handelsfag. Komiteen besto av
"et knippe lokale toppfolk i partnerskap"
kan vi lese i ei historiebok om Hamar.
Komiteen var av den mening at behovet
for en slik skole var påtrengende.
Gjennom et samarbeid med Hamar kate-
dralskole ble det finansielt mulig å opp-
rette et kommunalt handelsgymnas i
Hamar, og skolen ble etablert i 1938.
Utgiftene til skolen ble imidlertid så
høye at Hamar kommune søkte å få i
stand et samarbeid med nabokommune-
ne om driften av skolen. Til driften av
Katedralskolen lyktes det å få til et sam-
arbeid, men et slikt samarbeid om drift
av hendelsgymnaset lyktes ikke. Fra
1964 ble handelsgymnaset overtatt av
Hedmark fylke.

Handelsgymnaset fikk eget skolebygg i
den gamle "pikeskolen" i  1952.
Pikeskolen ble bygget rundt 1880 og var
som navnet tilsier en skole for piker som
ville forberede seg til middelskolen. Da
Katedralskolen flyttet inn i nye lokaler
på Ajer i 1968, flyttet handelsgymnaset
inn på "Gamle-Katta". Skolen rakk å
uteksaminere fem kull handelsartianer
her før skolen flyttet til nybygg på Ajer i
1973 og skiftet navn til Ajer videregå-
ende skole. I januar 1974 ble for øvrig
den ærverdige Hamar Katedralskole
revet.

I mai 2004  starter byggingen av et
"Biohus" som skal bygges der den
gamle Pikeskolen nå står, midt i Hamar
by. Hamar kommune mener at det er
svært viktig å samle flest mulig aktører
innen bioteknologi i ett miljø.
Pikeskolen som ikke anses for vernever-
dig til tross for mye skolehistorie i veg-
gene må derfor rives før byggearbeidene
kan begynne.

Tradisjonelt har Ajer videregående skole
derfor vært den skolen i Hamar hvor det
har blitt gitt tilbud innenfor merkantile
fag, og denne tradisjonen er ført videre.
Ajer videregående skole har skoleåret
2003/2004 ca. 350 elever og 44 lærere.

Fra 1. januar 2004 blir Ajer videregå-
ende skole slått sammen med Hamar
katedralskole. Hamar katedralskole blir
navnet på den sammenslåtte skolen, som
får 800 elever. Dette er imidlertid bare
første trinn i en større sammenslåings-
prosess, hvor også Ankerskogen videre-
gående skole, og kanskje også
Storhamar videregående skole blir inn-
lemmet i en ny videregående skole.
Denne skolen skal bygges på Ajer-områ-
det. Rektor er allerede tilsatt for å ivare-
ta den pedagogiske kompetansen og
koordinere brukerinteressene i den
videre planleggingen av skolen, og for å
bygge opp den nye organisasjonen fram
mot driftsstart 1. august 2008.

Ankerskogen videregående skole

I 1940 fikk Norge en lov om yrkessko-
ler. Den bygde på en Stortings-
proposisjon fra 1937, men på grunn av
krigen ble loven ikke iverksatt før
1.7.1945.
Først i 1955 fikk Hamar sin yrkesskole.
Skolen fikk topp-moderne lokaler rundt
midten av 1950-åra. Skolen fikk stadig
nye linjer, og lokalene ble utvidet med
flere nybygg fram til midt på 1960-tal-
let. Da vi fikk ny lov om videregående

Pikeskolen. Foto: Privat

Ajer videregående skole gikk over i historien 1. januar 2004. Foto: Privat
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skole, skiftet skolen navn til Anker-
skogen videregående skole. Yrkesskolen
ble nå samordnet med en rekke andre
skoleslag og lagt inn under den videre-
gående skole som studieretning for
håndverks- opg industrifag.

Tilbudet skolen har i dag, spenner fra
mekaniske fag med sveis, maskinfag,
kjøretøy og arbeidsmaskiner til medier
og kommunikasjon der de fleste elevene
velger varianten som gir studiekompe-
tanse. Det samme gjør mange av elevene
på formgivingsfag. De øvrige på den

linja, som forøvrig har ca. halvparten av
skolens elever, velger frisørfag på VKI,
eller interiør eller reklame som sitt tre-
dje år. Skolen tilbyr også tekniske bygg-
fag med videregående kurs rørfag, samt
elektro med videregående kurs innen
elektronikk og serviceelektroniker. Det
gis også tilbud om VKI i IKT-driftsfag,
et lærefag som ligger til allmennfaglig
studieretning.

Ankerskolen videregående skole har i
dag ca 500 elever og ca 120 ansatte.
Skolen er i dag meget slitt, og den er

dessuten beliggende på 3 steder, hoved-
skolen i Ringgata med avdelinger på
Stormyra og Solvang. Skolen trenger
derfor renovering og nybygg for å møte
morgendagens krav til moderne skole-
bygg.

Storhamar videregående skole

Rundt 1880 ble det etablert en privat
husmorskole i Hamar. Under 1. verdens-
krig maktet Hamar kommune å etablere
husmorskolen i kommunal regi, og sko-
len ble lokalisert til en fin bygning på
Ny-Sagatun. I dag ligger den gamle sko-
len forfallen midt i et nytt boligområde,
og dagens eier vil helst rive skolen, men
Hamar kommune har lært noe av tidli-
gere feil og vil ikke gi tillatelse til at nok
en verneverdig skolebygning skal rives.
Med reformen skiftet skolen navn og het
en tid Ny-Sagatun videregående skole.
Da skolen flyttet inn i et nytt flott bygg
som tidligere hadde huset et forsikrings-
selskap, ble de nødvendige nybyggene
bygget i samme stil, og dette er pr dags
dato det flotteste skolebygget i Hamar.
Ved flyttingen skiftet skolen navn til
Storhamar videregående skole.

Skolen har 330 elever fordelt på to stu-
dieretninger, Helse- og sosialfag og
Hotell- og næringsmiddelfag. I tillegg
driver skolen Alternative Lærings-
arenaer og fengselsundervisning.

Ankerskogen videregående skole. Foto: Privat

Den gamle husmorskolen. Foto: Privat Storhamar videregående skole. Foto: Privat
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Reportasjen om den planlagte
storskolen på  Hamar kunne like
gjerne vært laget i Drammen eller
i Bodø: Over hele Norge planlegges
det nå gigantskoler som vil gi
videregående skoler med mellom
1000 og 2000 elever. Mange
lærere har alt opplevd skolesam-
menslåinger – selv har jeg vært
med på to -  og mange lærere
føler framtiden utrygg på grunn
av sammenslåingsplaner som sir-
kulerer i nærmiljøet.
Typisk for skolesammenslåing-
ene er at det så å si aldri er noe
ønske fra lærere eller elever som
driver fram sammenslåingen.
Negative konsekvenser ved
sammenslåingene blir ikke nok
utredet på forhånd, og både
lærere og elever føler seg ofte
overkjørt. 

De første videregående skolene
ble slått sammen alt da Lov om
videregående opplæring kom i
1976, og siden har mange mindre
skoler blitt fusjonert. Men  saken
på Hamar er oppsiktsvekkende på
to måter: For det første har man
for alvor fått satt en offentlig
dagsorden for de negative konse-
kvensene ved  en skolesammen-
slåing. Hamar-samfunnet har tatt
inn over seg hva det vil si å samle

all ungdom mellom 16 og 19 år i
byen under ett tak. Videre er det
et særsyn at en lektor ved en
videregående skole når fram i
offentligheten med sine syns-
punkter slik som Arvid Jørstad
har gjort. I dag er det bare fylkes-
administrasjon og politikere som
mener seg berettiget til offentlige
ytringer i en slik sak. Derfor har
de også gjort iherdige forsøk på å
lukke Jørstads munn.

Er det bare negativt med store
skoler? Sandefjord videregående
skole blir nå tatt fram som et
mønstereksempel på en stor
videregående skole som skal fun-
gere godt. Det finnes imidlertid
også  store, sammenslåtte videre-
gående skoler som fungerer riktig
dårlig. Når lærerne bokstavelig
talt trues med  represalier hvis de
ytrer seg kritisk offentlig om sin
egen arbeidsplass, er det vanskelig
å lage reportasjer om slike 
forhold.

I USA har det vært reist sterk 
kritikk mot mange gigantiske
videregående skoler.  US Dep-
artment of Education ønsker 
derfor nå å splitte opp skolene.
1,66 milliarder kroner er avsatt til
tiltak for å hjelpe skoler med over

1000 elever med  å dele opp 
skolene i mindre enheter.
Amerikansk skoleforskning viser
at mindre læringsmiljøer gir
bedre læringsresultater. Små skoler
har større muligheter til god
pedagogikk gjennom nært samar-
beide mellom lærere og elever,
mener amerikanske skole-
forskere.

Norske skolebyråkrater synes å
ha rause bevilgninger til studie-
reiser for å studere nye skolemo-
deller. Ser man en gruppe skole-
byråkrater på Gardermoen, er
sannsynligheten stor for at de har
flybilletter til Sverige. Kan hende
burde skoleledere fra Fredrikstad,
Sandefjord, Horten, Trondheim,
Bodø osv. ha  mye å lære i USA
om hvorfor man investerer milli-
ardbeløp i å gjøre skoler med
over 1000 elever mindre. Ingen
synes ennå å ha innsett at de
svenske skoleideene med en
skole der lærere og elever er like-
verdige i et åpent skolelandskap,
er lettest   å gjennomføre i 
praksis på en liten skole.
Reformpedagogene bør derfor
kanskje heller bestille flybilletter
for rektorene til New York enn til
Stockholm!

P.T.L.

Store skoler til besvær?
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Denne våren står i for-
handlingenes tegn. Hvis vi
mislikte innholdet i
Skolepakke I og II, og syn-
tes disse førte til uønskede
endringer i vår hverdag,
blir dette småtterier
sammenlignet med de
temaene som nå kommer
til å ligge på forhandlings-
bordet. Vi skal med blanke
ark forhandle fram en ny
hovedtariffavtale. Og hele
arbeidstidsordningen, med
f. eks. bestemmelser om
tilstedeværelse, leseplikt
og vekting av fag, er et
sentralt tema.

Det farvannet vi skal seile
gjennom denne våren,
har mange skjær, sikten

er dårlig, og hai er det nok av. Da
er det viktig at vi minner oss selv
om de tre fyrlyktene for NLLs
arbeid som fagforening:
- Lektorenes lønn må heves 
betydelig slik at det blir klart at
lang utdannelse lønner seg. I alt
for mange år har lektorene vært
lønnstapere sammenlignet med
både andre lærergrupper og
industriarbeidere.
- Vår kompetanse må i størst
mulig grad brukes til å fremme
elevenes faglige læringsutbytte
og ikke kastes bort i byråkratisk
virksomhet.

-  Det faglige læringsutbytte må
stå i sentrum for skolens virk-
somhet. 

Det første av disse tre punktene
er det vanskeligste. Det tradisjo-
nelle lønnssystemet har sin styrke
i det at det er forutsigbart  og
sterkt solidarisk, men det har
gjort lektorene til klare lønnsta-
pere. I følge våre vedtekter er
NLL "solidarisk ansvarlig for
medlemmenes lønnsnivå".
Det kan m.a.o. bli nødvendig å
finne fram til et lønnssystem som
er mer fleksibelt enn det tradisjo-
nelle; et system hvor det kan
fremmes både individuelle krav,
gruppekrav og generelle krav, alt
ut fra hvor mulighetene er best,
og hva som er solidarisk nødven-
dig.
Dette er et lønnspolitisk tenkesett
som sikrer oss full oppbakking av
Akademikerne, som er vår
hovedorganisasjon.

Innholdet i det andre og tredje
punktet er enklere, men har i
mange år stått under sterkt press.
I NLLs høringsrunde høsten
2002 ble det grundig slått fast at
våre medlemmer ikke ser på kon-
tortid som en god løsning dersom
man vil heve den faglige kvalite-
ten i skolen. Men de er åpne for at
noe mer tid avsettes til individu-
elle konferanser med elevene.
Videre foregår det i dag en
sammenblanding av fag og peda-
gogikk som blir galere og galere

jo høyere opp en kommer i klas-
sene. Etter vårt syn er den eta-
blerte kunnskapsarv stort sett sta-
bil og ukontroversiell. Dette gjel-
der ikke mindre hvis vi ser skolen
i internasjonalt lys. Og faglære-
ren er den som best finner en god
undervisningsmetode.

I en kronikk i Aftenposten i 1987
skrev Gudmund Hernes:

- Norsk kunnskapsindustri vil
ikke få nok kunnskap. Konkur-
ranseevnen vil bero på kull som
ikke har fått nok evne til å kon-
kurrere (...) Mine ønsker for sko-
len er derfor:
Mer trening. Mer struktur. Mer
standardisering. Mer arbeidsdisi-
plin. Mer faglig konsentrasjon.
Mer krav til innsats fra elevene.
Mer krav til engasjement fra for-
eldrene.

Her må noe ha gått galt under-
veis, men i NLL er vi ikke i tvil
om at tiden arbeider for vårt sko-
lepolitiske syn. I mange år var det
slik at en knapt nok våget bruke
yrkestittelen lektor.
Den tid er over. I dag opplever vi
at Norsk Lektorlag er en viktig
medspiller i den skolepolitiske
debatt. Våre synspunkter er svært
interessante for skolemyndighe-
tene, og vi representerer et syn på
kunnskap og skole som i stigende
grad vinner gehør rundt om på
skolene.

Helge Bugge Eriksen

Vår i forhandlingenes tegn

Helge Bugge
Eriksen er 1. nestle-
der i Norsk
Lektorlag
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En av de viktige innvendingene
mot eksamensrundskrivene høsten
2003, har dreid seg om 

eksamensordningene kan, skal og bør
utformes for å prøve elevenes helhetlige
kompetanse. Begrepet helhetlig kompe-
tanse inkluderer som kjent målene i den
generelle læreplanen. Motstandere av de
gamle eksamensordningene mener at
disse prøver for snevre deler av elevenes
kompetanse. Tradisjonelt har jo eksamen
rettet oppmerksomheten mot at den
enkelte elev skal dokumentere mestring
av rent faglige mål. Valg av metoder
fram til eksamensdagen forblir relativt
fritt så lenge det er likegyldig når, hvor
og hvordan kunnskapen og ferdighetene
er tilegnet. Det sier seg selv at en slik
sluttprøve får et visst preg av å være en
stikkprøvekontroll, for eksamensoppgaven
kan ikke dekke alle emner i faget.
Likevel vil jeg hevde at dagens eksa-
mensoppgaver stort sett er åpne og gir
rom for å vise både bredde og dybde i
faglige kunnskaper og ferdigheter.
Problemet med mange av dagens svært
åpne oppgaver er neppe at de er for
snevre, men derimot at de ikke markerer
faglige krav, og at vi derfor lett godtar
ganske banale svar som "middels grad
av måloppnåelse". Åpne oppgaver kan
ikke uttrykke forventet faglig progresjon

EKSAMEN I 
HELHETLIG KOMPETANSE?
Skal eksamensoppgaven heretter lyde: "Vis sensor noe du kan"?

Av Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag

Gro Elisabeth Paulsen har ledet Norsk Lektorlag siden 1. mai 2003. Foto: P.T.L.
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eller formulerer spesifikke faglige pro-
blemer, for da er de ikke lenger åpne. I
fremmedspråk kan oppgaven for eksem-
pel gå ut på å skrive et brev til en
bekjent, - og den samme oppgaven kan
gis både i begynneropplæringen og i stu-
dieretningsfaget etter 6 års opplæring.
Eleven gis altså ansvaret for "selv å
bestemme sitt nivå." 

Sammenblanding av mål fra faglig lære-
plan og generell læreplan
På tross av disse vidåpne oppgavene
som i prinsippet gir eleven rom til å
mobilisere alt han har av kunnskaper og
kreativitet og evne til å trekke opp store
linjer, er det fortsatt noen som mener at
eksamen er for snever. Man ønsker sta-
dig mer av "helhetlig kompetanse" truk-
ket inn i eksamensordningen. Dette
"mer" er som oftest at eleven skal prøves
i "samarbeid" og i "innhenting av infor-
masjon". Men skal det virkelig være et
hovedanliggende ved eksamen å prøve
eleven i metoder knyttet til samarbeid? I
følge forskriften til Opplæringslova er
det målene i de enkelte fagplanene som
skal vurderes formelt, og altså med
karakter. Målene i den generelle lære-
planen kan og skal bare vurderes ufor-
melt. Å trekke inn målene fra den gene-
relle læreplanen når karakter skal settes,
er i strid med forskriften.

Når metoden ikke gir forventede faglige
resultater, gjør man metoden til gjenstand
for eksamensprøving.
Da man ved Reform 94 la vinn på å
endre elevrollen, lærerrollen og arbeids-
metodene i skolen, ble det begrunnet
med at disse nye metodene skulle gi
bedre faglige resultater. Man forventet
altså bedre faglige resultater hos selv-
styrte elever som drev med prosjektar-
beid og brukte mange ulike kilder, enn
hos elever som fulgte et mer tradisjonelt
undervisningsopplegg. De nye meto-
dene kom til å gi bedre faglige resultater,
ble det sagt på reform-kursene. Nå viser
det seg at dette slett ikke kan påvises i
alle fag. Skoleforskning viser dessverre
at norske elever neppe har gjort de fagli-
ge fremskritt som man forventet av
reformene på 90-tallet, verken når det
gjelder fagkunnskap eller læringsstrate-
gier. Terrenget viser seg å ikke stemme

med kartet. I stedet for å justere kartet,
kan man så velge å tåkelegge terrenget
og innføre eksamen i selve kartet. Det
vil si at når de nye metodene ikke ser ut
til å gi forventede resultater, må de i seg
selv gjøres til gjenstand for eksamens-
prøving. Da blir metoden mål i seg selv. 

Er atferd som fremmer likestiling et faglig
vurderbart mål? 
Vi bør etter min mening ta en grundig
diskusjon om hvor det fører hen. I den
helhetlige kompetansens navn er det
allerede innført "faglige" mål som det i
praksis er umulig å vurdere ut fra faglige
kriterier. For eksempel
sier læreplanen for 2.
fremmedspråk at eleven
skal "vise en atferd som
fremmer likestilling".
Prinsipielt bør da denne
atferd kunne vurderes til
"over middels grad av
måloppnåelse" dersom
den helhetlige kompe-
tansen i fransk eller tysk
skal fortjene toppkarak-
ter. Universitetsstudier i språk og littera-
tur gir ikke lærere utdannelse i å gradere
hvorvidt en atferd fremmer likestilling,
så systemet forutsetter bidrag av ukvali-
fisert synsing når karakter settes. Å sette
fagkarakterer på elever ut fra deres evne
til "samarbeid" eller til å "fremme like-
stilling" har etiske og filosofiske så vel
som faglige implikasjoner som det er
meget farlig å ta lettvint på. 

Pedagogisk – metafysisk holisme.
I argumentasjonen for å endre eksamen
brukes uttrykket "helhetlig kompetanse"
retorisk som det motsatte av presise fag-
lige kunnskaper og ferdigheter tilegnet
"ved pugg". Begrepet
anvendes om en form
for pedagogisk-metafy-
sisk holisme, ullent,
uhåndgripelig og ufag-
lig. På sammen måte
som "trivsel" har vært
satt opp som motset-
ningen til systematisk
læringsarbeid, settes
"helhetlig kompetanse" som motsetning
til målbare og operasjonaliserbare kunn-
skaper og ferdigheter. I en kronikk i

Aftenposten 25.10.03 omtaler Alfred
Oftedahl Telhaug denne misoppfatning-
en at det er en motsetning mellom inn-
læring av faglige kunnskaper og ferdig-
heter og utviklingen av samarbeidende
og kreative mennesker. Oftedahl
Telhaug skriver at den gode skole også
må fremme elevaktivitet "som består i
det slitsomme arbeidet med å lære seg
noe så godt at en kan reprodusere det og
også bruke det i tenkningen". De tradi-
sjonelle eksamensformene har vært en
viktig stimulans til dette slitsomme
arbeidet. Mange er derfor dypt bekymret
for at den sammenrotingen av den hel-

hetlige kompetansen
i generell læreplan
med fagmålene vil gi
et vurderingssystem
basert på mindre 
faglighet og mer syn-
sing. Blir vi tvunget
til å sette karakter på
"samarbeid" eller
"likestilling", må vi
gjøre det som ufag-
lærte alle sammen. 

Læringssenteret har valgt å ikke utarbei-
de klare vurderingskriterier og eksem-
pelsamlinger når det gjelder ordenska-
rakteren, og det er nok ikke tilfeldig.
Nettopp vanskeligheter og betenkelighe-
ter knyttet til et slikt prosjekt burde tilsi
varsomhet med å innføre momenter av
oppførselskarakter i fagkarakterene.
Samtidig tilsier hensynet til elevenes
rettssikkerhet at vi bør ta en åpen debatt
om kriteriene for ordenskarakterer.
Modernisering av eksamen er ikke det
samme som å omdanne den til et 
prosjektarbeid mot slutten av skoleåret.
En del av forslagene til "å revidere og
modernisere eksamen" innebærer i 

praksis å avskaffe 
eksamen som sådan.
Det sier seg selv 
at dersom eksamen
skal inkludere alle
mål, alt arbeid og
alle metoder og 
hjelpemidler, smelter
den sammen med
det grunnlaget som

standpunktkarakteren skal settes på. 
Å innføre mappevurdering til eksamen
vil være et skritt i denne retningen.

Læringssenteret har valgt
å ikke utarbeide klare
vurderingskriterier og
eksempelsamlinger når
det gjelder ordenskarak-
teren, og det er nok ikke
tilfeldig. 

De nye metodene kom til å
gi bedre faglige resultater,
ble det sagt på reform-
kursene. Nå viser det seg
at dette slett ikke kan
påvises i alle fag.
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Muligheten for at en ekstern sensor skal får tilstrekkelig tid til
å sette seg inn i og vurdere eleven på så bredt grunnlag, er fik-
tiv. Dagens sensorsats på 24 minutter per besvarelse må tjue-
dobles dersom sensor skal lese mange elevarbeider, sjekke kil-
debruk og forberede faglige innfallsvinkler som kan kontrol-
lere at eleven selv har produsert og tilegnet seg det faglige
stoffet som legges fram. Vi ønsker jo ikke en eksamensord-
ning som premierer, og dermed gir opplæring i, at plagiat eller
opportunisme lønner seg. Derfor bør vi diskutere hvordan
eksamen kan prøve elevenes ferdigheter i bruk av IKT til
informasjonsinnhenting. Mye av det som har vært gjort til nå,
bærer preg av at informasjonsinnhentingen vurderes ut fra
kvantitet og ikke faglig kvalitet. Det bør være mulig å 
utarbeide eksamensoppgaver som inkluderer faglig begrunnet
kildekritikk.     
Da kan vi sikre at
informasjonen ele-
vene oppmuntres
til "å hente inn",
også brukes i tenk-
ningen på en mer
avansert måte enn
"klipp og lim". 
På den måten kan
vi unngå at "modernisering av eksamen" ikke blir en 
eufemisme for "avvikling av eksamen."

Bedre faglige vurderingsordninger
Arbeidet med de nye nasjonale prøvene kan stimulere til ny
debatt om det faglige vurderingsarbeidet. Vi bør kunne hente
ny kunnskap og inspirasjon i internasjonalt arbeid med faglig
vurdering. I fremmedspråk vil vi kunne dra nytte av det euro-
peiske samarbeidet om å finne holdbare kriterier for språkfer-
digheter på ulike nivå.    Dette arbeidet bør også kunne stimu-
lere til en diskusjon om hvordan bruk av nettbaserte tester kan
brukes i vurderingsarbeidet. Blant annet bør vi diskutere hvor
langt vi kan gå i å bruke moderne teknologi til å sjekke basis-
kunnskaper og ferdigheter på nederste trinn i taksonomiskala-
en og på den måten frigjøre kvalifiserte lærerressurser til å
vurdere elevene faglig på et mer avansert nivå. Her er det vik-
tig at den faglige debatten får løpe fritt på alle nivåer i skole-
systemet. De store skillelinjene vil gå mellom dem som i prin-
sippet er imot karakterer og all faglig vurdering som synlig-
gjør forskjellene i prestasjoner, og dem som mener slike sys-
temer er nødvendige. Skillelinjene vil også gå mellom dem
som ønsker lokal autonomi med intern, lokal egenvurdering,
og dem som mener at vurdering av uavhengige, eksterne sen-
sorer er nødvendig for den faglige kvaliteten og for elevenes
rettssikkerhet. Dessuten vil det være skillelinjer mellom fagli-
ge tradisjoner, først og fremst mellom praktiske og teoretiske
fag, men også mellom ulike teoretiske fag. Ønsket om likhet kan
lett føre til en ensretting som blir en tvangstrøye for alle fag.

Skolens generelle læreplan må aldri operasjonaliseres og gjøres til
gjenstand for målstyrt eksamensprøving.
Skolens helhetlige dannelsesprosjekt er for stort til å rommes
i rundskriv og for stort til å kunne prøves av eksamenssyste-
met. Det bæres oppe av tradisjonene innenfor det idealistiske
fellesskapet som norsk skole fortsatt er. Det styres ikke av sen-
tralistisk metodevalg eller målstyrt vurderingsmetodikk, og
må ikke tvinges inn i eksamenssystemet for å overleve. Den
dagen vi må begrunne overfor elevene at de må være hjelp-
somme, humane og samarbeidsvillige fordi dette lønner seg til
eksamen, er vi ille ute. Da tar målstyringsfilosofien kvelertak
på både humanitet og faglighet.

De store skillelinjene vil gå mellom dem som i prinsippet er
imot karakterer og all faglig vurdering som synliggjør for-
skjellene i prestasjoner, og dem som mener slike systemer er
nødvendige.

Katastrofe

Notisen fra NTB er kort:

Hvert femte norske barn
vil ikke kunne fungere
i et fremtidig voksenliv
deres verden består av 
små biter
løsrevet fra fortid og fremtid
Noen har ikke hatt tid
eller ork
til å vise dem 
sammenhengene

Notisen legges til side
Her er ikke plass for agurknytt
En av Våre har skadet kneet
ære og fremtid står på spill
Rydd plass i spaltene!
Rydd plass for Katastrofen!

toby-
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Det ringer ut. Det er klart for
lunsj ved Lycee Edouard
Herriot i Lyon, en av de lokale

videregående skolene i millionbyen.
Blant de ca. 1230 elevene finnes 21 
norske jenter som er kommet for å være
- i utgangspunktet i alle fall, for et 3-årig
opphold i Frankrike. Blant alle de andre
elevene ved skolen er kanskje ikke de i
alt 21 norske elevene særlig synlige,
men de føler likevel at de blir sett. I
Lyon er det bare norske jenter, slik det er
ved skolen i Bayeux. Norske gutter med
samme opplegg holder til i Rouen.

Utvidet kulturforståelse
Jentene, som kommer fra Harstad i nord
til Kristiansand i sør, fra Sarpsborg i øst
til Bergen i vest, sier det var en ren til-
feldighet at de ble kjent med tilbudet, et
tilbud som gis til alle elever i Norge som

er ferdig med ungdomsskolen eller før-
ste år på videregående.

- Grunnen til at i hvert fall jeg valgte å
gå på skole her i Frankrike, er nok først
og fremst at jeg  ikke ønsket mer av det
samme etter ungdomsskolen, sier Mari
Hauge Matisen (16) fra Kristiansand. 

- Ja, jeg tror nok flere av oss ønsket en
utfordring, og dem har vi fått mange av,
smiler June Snemyr, andreårselev, såkalt
"premiere" ved Lycee Edouard Herriot.
– Likevel, det gode er jo at vi får så mye
på kjøpet, særlig i forhold til språk og
kultur. Dessuten lærer du mye fag, sier
hun, og får støtte av de andre. For Maris
og de andre førsteårselevenes vedkom-
mende, er det nok slik at tilegninga av
fransken er det som står i høysetet 
foreløpig.  

- Man får ikke nettopp de beste resulta-
tene på de første prøvene når alt skal
være på fransk, sier Mari om sine første
møter for å teste kunnskapen. 

- Men det går fort over, trøster Tøri
Vigeland Lerum. Språket kommer fort,
og omtrent ved juletider er det ingen
problemer. 

- Man får et ytre perspektiv på norsk
kultur, sier de. – Vi ser jo også at der er
forhold i Norge som ikke er så gode,
eller at alternativet i Norge er det beste.
Samtidig oppdager vi klare fordeler med
det norske. For eksempel er det nok slik
at de norske elevene er mer sjølstendige
enn de franske, for de blir ikke oppmun-
tra til å tenke sjøl, men til å notere det
som læreren sier (le cours), sier Amie
Eliasson fra Bærum.

- Vi trives kjempegodt, og Lyon er en alle tiders by å bo i, sier June Snemyr (17) fra Kristiansand, Amie
Eliasson (16) fra Bærum og Ingeborg Simonsen (17) fra Harstad. Sammen med atten andre jenter er
de elever ved den videregående skolen, Lycee Edouard Herriot i Lyon, Frankrikes nest største by ved
elven Rhonen, like ved inngangen til Provence.

Fornøyde norske elever tar videregående i Frankrike:

- Vi ville ha inter
Av Gabriel F. Knudsen
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rnasjonal erfaring

Mari Hauge Matisen (t.h.) sammen med norsklæreren Mette Sørensen og de andre førsteårselevene ved Lycee Edouard Herriot i Lyon, Frankrike.
F.v. Amie Eliassen, Cecilie Valestrand, Ingeborg Simonsen, Elise Menin, Liv Andrea Falk-Ytter Pedersen og Marte Prestegard. Foto: G.K.
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- Men det er ingen tvil om at lærerne her
kan det de holder på med, skyter June
inn, og blir sekundert av Amie. – De har
jo bare ett fag som de skal undervise i,
mens de i Norge har flere. Så uansett får
vi svar på det vi spør om, sier June, som
går på den vitenskapelige linja. 

- Men progresjonen er annerledes. Fordi
vi går sammen med dem som ennå ikke
har lært annengradslikninger, så får hel-
ler ikke vi lov til å bruke det. Det må vi
vente med, det er bare noe læreren har
bestemt, forteller Amie, som ennå ikke
har valgt linje. Det skjer først en gang
utpå våren. Da kan hun velge mellom
økonomisk/sosialøkonomisk linje, vit-
enskapelig eller litterær linje.

- De fleste snakker om å få gjennomført

"bac’en" (baccalaureat international), og
dersom man ikke henger med, så kan det
fort hende at man må "redouble", altså
gå om igjen, sier June.

Internatliv
- Førsteårselevene – de som omtales
som seconde – bor to og to på et internat
like borte i gata her, og det er veldig
greit, sier Ingeborg Simonsen fra
Harstad, som gjerne går dit i den ene
timen lunsjen varer. 

- Men det er jo ikke sånn at man plutse-
lig får 20 nye bestevenninner fra Norge
fordi om man går på skole her, sier Mari
Hauge Matisen fra Kristiansand.

- Jeg synes også det er godt å få lov til å

bo alene, sier Amie.

Likevel holder nok de norske nokså godt
sammen, mener elevene. 
- I helgene bor vi dessuten sammen med
en vertsfamilie det første året, og sjøl
om en elev endte opp med en kinesisk
familie den første tida, så er det et unn-
tak. Snart får hun en fransk familie. 

- Jeg fikk etter hvert lov til å bo hos min
franske onkel og tante, og det trives jeg
kjempegodt med, sier Elise Menin, som
har altså har fått ny kontakt med sin
franske familiegren.  

- For noen av elevene er nok forskjel-
lene store mellom hjemme og her. Noen
av dem vi bor hos, har et svært tett fami-
lieliv, mens jeg nok er havnet i en fami-
lie, sammen med husets datter, der det er
viktigst å være sammen med venner, kan
Cecilie Valestrand fra Årnes fortelle.

- Uansett, det er ikke et liv i sus og dus,
det er mye arbeid med skolen og det å
lære seg til kulturen her. Noen ganger
hadde det vært godt å kunne slenge seg i
sofaen, sier de. – Men bac’en fra en
fransk videregående skole henger høyt i
utdanningssystemet.

Framtidsplaner
- Foreløpig har vi ikke lyst til å reise
hjem igjen. Det blir nok først til jul, sier
Ingeborg Simonsen som har lengst rei-
sevei.

- Kanskje vi seinere kommer til å bli i
utlandet. Bare det å skulle reise hjem
igjen etterpå ville bli litt av en nedtur,
sier Mari Hauge Matisen, trass i at hun
bare har vært ute i noen få uker.

- Jeg har vært på skole i England fordi
jeg har en onkel der, og hvis jeg skal
være ute, er det kanskje England eller
USA, sier Tøri Vigeland Lerum.
Elevene er skjønt enige om at det de hol-
der på med, er helt topp.  

- Dette kan vi anbefale. Ingen vi veit om,
har hatt skumle eller dårlige opplevelser
sjøl om dette i norsk målstokk er en
storby, avslutter de smilende mens sola

Sørlandstrioen Tøri Vigeland Lerum, June Snemyr og Mari Hauge Matisen ved inngangen til sin
videregående skole, Lycee Edouard Herriot, i Lyon, Frankrike. Foto: G.K.
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henger høyt på himmelen sjøl nå tidlig i
oktober. Det er godt klima her også. Å
komme hjem på ferie innimellom er som
å komme til et annet liv, sier fornøyde
norske jenter ved Lycee Edouard Herriot
på skoletrappa i Lyon. De aller fleste
gleder seg til neste time og neste skole-
dag, sjøl om den kanskje varer til 6 eller
7 på kvelden. - Det merker vi liksom
ikke. 

Hønemor og støtte
Mette Sørensen, 53, opprinnelig fra
Moss, har permisjon fra sin stilling som
lektor ved Møglestu videregående skole
i Lillesand, og er nå leder for den norske
avdelingen ved Lycee Edouard Herriot.

- Først og fremst skal jeg være norsklæ-
reren deres, men så skal jeg også ivareta
elevene i en ny hverdag i et fremmed
land, og ikke minst deres interesser i det
franske byråkratiet. Det fører bl.a. til at
jeg må skrive under både her og der, i og
med at i alle fall førsteårselevene ikke er
over 18. 

- Og så er hun litt hønemor, sier elevene
med glimt i øyet. Og så er hun den ele-
vene ringer til eller kommer til om
hjemlengselen skulle bli for påtreng-
ende, sier de.

Populært tilbud med jevn søkertilgang
Et slikt tilbud som det som gis i Lyon,
ble opprettet – for gutter – allerede i
1918 ved Lycee Pierre Corneille i
Rouen, og i 1979 kom tilbudet til jenter
i Bayeux før tilbudet i Lyon. Et tilbud
som også bare gjelder for jenter. 

- Dette har nok noe å gjøre med at det er
flere jenter enn gutter som søker, sier
Tor Audun Danielsen på Utdannings-
kontoret hos Fylkesmannen i Vest-
Agder, som dette internasjonaliserings-
tilbudet sorterer under. – Vi har en rela-
tivt jevn tilstrømning av søkere til disse
internasjonaliseringstilbudene. I 1999
var det totalt 92 søkere fordelt på 29 gut-
ter og 63 jenter, mens det for innevæ-
rende skoleår var det samme antall jen-
ter, men bare 19 gutter. I alt ble 45 ele-
ver innkalt til intervju, og etter forkurset

i Oslo reiste 22 elever nedover til de tre
skolene i Frankrike. 

- Så vidt jeg kan se ut i fra tallene, er der
ingen klare tendenser når det gjelder
hvem som søker, men inneværende år
hadde vi eksempelvis 12 søkere fra
Akershus og 4 søkere fra Vest-Agder, og
fra Nordland var det 2, sier Danielsen. –
Når noen elever hevder at det var tilfel-
dig at de fikk vite om tilbudet, er jo det
et kjempedilemma for oss fordi vi forsø-
ker å spre informasjonen til alle og del-
tar på utdanningsmesser rundt om i lan-
det. Men det kan godt være at tilbudet
drukner blant andre tilbud.

- I utgangspunktet er dette fullfinansier-
te tilbud, og stipendandelen utgjør opp-
til 30.000 kr, sier Danielsen, og viser

ellers til fylkesmannens egen hjemmesi-
de på internett (www.suva.no).

Tett samhold – også etterpå
Også etter at elevene er ferdig med de
tre årene ved franske lyceer, holder de
sammen og har sågar etablert sin egen
organisasjon – både for å rekruttere nye
studenter og for å holde kontakten
mellom dem som har tilbrakt en avgjø-
rende ungdomstid i Frankrike. Gjennom
Les Anciens (de gamle) sender de ut
medlemsbrev og har hvert år i januar
årsmøte og årsfest.

Ingeborg Simonsen fra Harstad trives godt i millionbyen Lyon, men innrømmer også at overgang-
en var stor. Foto: G.K.
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Kompetanseberetningen viser  at
det å ansette mange medarbei-
dere med lang utdanning ikke

er noen garanti for læring på jobben, og
at kvinner kommer dårligere ut enn
menn. I deler av norsk arbeidsliv, både i
offentlige og private virksomheter, er
det et stort potensiale for å skape mer
lærerike jobber.
Undersøkelsen viser at nordmenn har en
relativt lunken holdning til livslang
læring. Ikke i noen av EU-landene
finner vi en befolkning som er mindre
entusiastisk i forhold til livslang læring.
Blant arbeidstakerne er læringsintensite-
ten høyest midt i livet, mens den er

lavere for de yngste og de eldste. Et
annet funn i undersøkelsen er at den vik-
tigste faktoren i forhold til å fremme
læring synes å være formell kompetan-
se. Høy formell kompetanse synes også
å gi mest motivasjon for å lære mer. 
Statsråd Clemet pekte på at undervis-
ningssektoren sammen med helse- og
sosialsektoren skiller seg ut på en nega-
tiv måte ved at de, på tross av et høyt
utdanningsnivå, ikke har spesielt
læringsintensivt arbeid. Hun pekte på at
hundrevis av forsøksskoler med alterna-
tiv organisering av arbeidsdagen og nye
arbeidstidsordninger synes å ha høy
læringsintensivitet.

På direkte spørsmål fra Lektorbladet om
den nye kompetanseberetningen skal
brukes som argument for forsert reform-
pedagogikk og nye arbeidstidsordninger
for lærerne, svarte en engasjert statsråd
at det ikke var noen hemmelighet at hun
ønsker ny arbeidstidsmodell i skolever-
ket. – Men jeg har en trøst til
Lektorlagets medlemmer, sa Kristin
Clemet . – Jeg er ikke tatt av reformpe-
dagogene!
Kompetanseberetningen er å finne på
www.kompetanseberetningen.no

For første gang i Norge er det utarbeidet en nasjonal beretning om
bruk av kompetanse.
Kompetanseberetningen ble lagt fram av statsråd Kristin Clemet på
et seminar i UFDs regi torsdag 11. desember.

Kompetanseberetningen for Norge  2003 lagt fram.

Kristin Clemet: - Jeg er ikke
tatt av reformpedagogene!

Statsråd Kristin Clemet. Foto: P.T.L.

Per Thorvald Larsen

lektorbladet@norsklektorlag.no
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Riksmeklingsmannen har fastslått
at klassestyrertillegget skal bli
fordelt på kontaktlærerne med

virkning fra 1.august i fjor. Den 18.
desember forelå kjennelsen i nemnda
om hvordan tidsressursen og lønna for
kontaktlærerne fordeles.
Nemnda sier om kontaktlærertjenesten
at " Ved den enkelte skole i grunnskolen,
i den videregående skolen, i teknisk fag-
skole og i voksenopplæringen avsettes
en lønnspott til godtgjøring av kontakt-
lærertjeneste for elever.  Lønnstillegg
for kontaktlærertjeneste for elevene for-
deles til lærere som pålegges en slik tje-
neste. Fordelingen av lønnstilleggene på
den enkelte skole skal skje på grunnlag

av forhandlinger. Den samlede lønns-
potten til kontaktlærere ved den enkelte
skole beregnes etter de avtaler som
gjaldt for funksjonstillegg til klassesty-
rere pr. 31.07.03.

Ressurs til tid
Videre heter det i kjennelsen at "ved den
enkelte skole i grunnskolen, i den
videregående skolen, i teknisk fagskole,
og i voksenopplæringen avsettes en tids-
ressurs til kontaktlærertjeneste for ele-
vene. Tidsressursen fordeles til lærere
som pålegges en slik tjeneste.
Fordelingen av tidsressursen på den
enkelte skoles drøftes etter bestem-
melsene i hovedavtalen. Den samlede
tidsressursen til kontaktlærere ved den
enkelte skole beregnes etter de avtaler
som gjaldt for tidsressurs til klassesty-
rere pr. 31.07.03."

Det skal altså forhandles på den enkelte
skole om lønn – drøftes om tid, sier
nemnda. 
Nemnda pålegger lokale forhandlinger
om fordeling av kontaktlærertillegg på
den enkelte skole – noe som er nytt i
skoleverket. Avtalen gjelder fram til 1.5,
når KS overtar arbeidsgiveransvaret.

Staten fikk mehold
Lektorbladet spør lederen i Norsk
Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, om
hva kjennelsen innebærer.
- Kjennelsen betyr at staten har fått
mehold i sin påstand hva gjelder tidsres-
surs og beregningsreglene for lønn. På
ett prinsippielt viktig punkt har oppman-
nen ikke tatt statens påstand til følge:
Fordelingen av lønnstilleggene som skal
gis til de lærerne som pålegges kontakt-
lærertjeneste, skal skje ved forhandling-
er og ikke etter drøftinger slik staten
ønsket. Kjennelsen er forpliktende og
gjøres gjeldende fra 1.08.2003 til
30.04.2004. Fra 01.05.2004 er som kjent
forhandlingsansvaret for skoleverket
overført til fylkeskommunene og kom-
munene, sier Gro Elisabeth Paulsen.

- Ser du noen langsiktige konsekvenser av
kjennelsen?

- Jeg håper at lokale drøftinger om tids-
ressurs og lokale forhandlinger om for-
deling av lønn for kontaktlærerfunksjo-
nen etter hvert vil føre til en mer rettfer-
dig ressursfordeling slik at kontaktlærer
gis samme ressurs per elev uavhengig av
hvilken studieretning eleven tilhører,
sier Gro Elisabeth Paulsen til slutt.

KJENNELSE FRA NEMNDA OM KONTAKTLÆRERNE

Lokale forhandlinger om lønn
til kontaktlærere

Gro Elisabeth Paulsen. Foto: P.T.L.
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Søndag den 19.1.2004 endte
drøftingene i arbeidsgruppene
med Utdanningsforbundet og
KS/Oslo kommune med brudd.
Arbeidsgruppene ble opprettet
våren 2003 og skulle forberede
overføringen av forhandlingsan-
svaret fra Staten til KS/Oslo
kommune. Lærernes arbeidstid
ser nå ut til å bli en del av tarif-
forhandlingene ved årets lønns-
oppgjør.

Generalsekretær Otto

Kristiansen i Norsk Lektorlag

sier i en kommentar til

Lektorbladet at Utdanningsforbundet

skal ha anerkjennelse for å ha stått

hardt på prinsippet om skjermet tid til

for- og etterarbeid av undervisningsti-

mer slik det kommer til uttrykk i lese-

pliktsystemet. Også for NLL vil det

være viktig å ta vare på en vekting av

undervisningstimene som tar hensyn til

undervisningsbyrde og sikrer tid til fag-

lig forberedelse, etterarbeid og oppdate-

ring. Vi ser likevel at det er behov for

en forenkling av dagens avtaleverk, og

det bør åpnes for visse lokale tilpas-

ninger, men en forutsetning for lykkes

med dette er at vi får på plass en sentral

avtale som sikrer den form for vekting

som er nevnt ovenfor. 

Det ligger an til å bli en meget spen-
nende vår, og vi skal gjøre vårt for å
sikre lektorene gode arbeidsforhold, sier
Kristiansen.

Brudd mellom Utdanningsforbundet og
KS/Oslo kommune

"Ekspertvurdererne" er, enkelt sagt,
utvalgte lærere som vil få spesiell opp-
læring i vurdering av de nasjonale prø-
vene og ansvar for skolering av de fag-
lærerne som selv skal gjennomføre og
vurdere prøvene for egne elever. Til
dette arbeidet vil det normalt bli avsatt
inntil 8 dager pr. år.

Forhandlingene fant sted 7. og 8. januar,
og resultatet ble at "ekspertvurdererne",
foruten selvfølgelig å få kompensasjon
for tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse
med egen skolering og skolering av
andre lærere, vil få kr. 16 800,- (21 B-

trinn) for vurdering av inntil 200 prøver.
For prøver utover dette antall gis kr. 50,-
pr prøve.

Når det gjelder faglærere og skoleledere,
ble det fremmet krav om godtgjøring for
det merarbeid gjennomføringen av prø-
vene medfører fra Skolenes Lands-
forbund, Musikernes Fellesorgan-
isasjon, Lærernes Yrkesforbund, Norsk
Skolelederforbund og Norsk Lektorlag,
men ikke fra Utdanningsforbundet.
Dessverre nådde ikke organisasjonene
frem med sine krav.

Fra Læringssenteret har det blitt hevdet
at de nasjonale prøvene ikke kan erstat-
te ordinære prøver i berørte fag, og såle-
des vil de komme i tillegg til de prøver
en lærer gjennomfører i løpet av et sko-
leår. Dette merarbeidet mente de nevnte
organisasjonene burde kompenseres.
Departementet hevdet at gjennomfø-
ringen av prøvene ikke medførte til-
strekkelig endringer til å rettferdiggjøre
et krav innenfor den aktuelle tariffbe-
stemmelsen (2.3.4), og at et eventuelt
merarbeid kunne kompenseres ved å
bruke eksisterende arbeidstidsavtale,  

Forhandlinger om 
nasjonale prøver fullført
Av generalsekretær Otto Kristiansen, Norsk Lektorlag

Som kjent skal det gjennomføres nasjonale prøver i lesing, skriving, matematikk og engelsk for alle
elever på 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen og1. trinn i videregående skole. De første prøvene skal
avvikles våren 2004, og omfatter lesing og matematikk på 4. og 10 trinn, pluss engelsk på 10. trinn.
I forbindelse med gjennomføringen av de nasjonale prøvene, har det vært gjennomført forhandlinger
mellom UFD og organisasjonene om arbeidsvilkår for og godtgjøring av de såkalte "ekspertvurderer-
ne" og berørte faglærere og skoleledere.
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STOR INTERESSE FOR LANDSMØTET
Norsk Lektorlag holder landsmøte på Radisson SAS Lillehammer Hotell fredag 26. mars og lørdag 27.mars 2004. Det er
et omfattende program med lands-
møtesaker, foredrag og festmiddag.
Landsmøtet er åpent for alle med-
lemmer. 
Informasjon og påmeldingsskjema
er sendt ut – fristen er 3.februar.

Generalsekretær Otto Kristiansen
forteller til Lektorbladet at antallet
påmeldinger så langt tyder på at
dette kan bli det best besøkte lands-
møtet til Norsk Lektorlag så langt.
Men det er fortsatt plass til flere del-
takere, hvis man melder seg til
sekretariatet så snart som mulig. 
– Vi har valgt et større landsmøte-
hotell enn tidligere og det skolepoli-
tiske programmet vil ikke skuffe
noen, sier en optimistisk Kristiansen
som ser fram landsmøtehelgen på
Lillehammer i mars.

Media Bergen selger 
annonser for Lektorbladet
Media Bergen Tidsskrift har fra 1. januar tatt over salg av annonser for Lektorbladet.
Media Bergen Tidsskrift er en del av Media Bergen Gruppen, som også omfatter
reklamebyråer og trykkeri. Firmaet startet i 1990 og har siden vokst til et av landets
største innen publisering. Tidsskriftavdelingen i Bergen tilbyr redaksjonelle tje-
nester, design, grafisk produksjon og annonsesalg. 

Gunnlaug Nilsen vil ha det daglige ansvaret for salg av annonser til
Lektorbladet. Hun har arbeidet i firmaet siden 1994 og har tidligere bl.a. solgt
annonser for fagbladet Skolelederen.
Hun har e-post: gunnlaug@mediabergen.no, telefon 55 54 00 (09), 
mobil 920 46 071, faks 55 54 08 40. Postadressen er Media Bergen AS,
Logemannsgården, C.Sundts gate 51, 5004 Bergen. 

G  unnlaug Nilsen selger annonser for Lektorbladet. Foto: Priv.

Radisson SAS Lillehammer Hotell er landsmøtehotell for NLL i 2004. Foto: Privat
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Det er Arne Finborud, han som
var i Dagbladet før, vet du, som
i kronikkform har forfattet

denne ypperlige skildring av hvordan
skolen var da han var ung. Som gjeste-
skribent, antar jeg, i Kommunal Rapport
nr 42/03, heldigvis gjengitt på Norsk
lektorlags nettsider (ikke nøl! Les dem!).
Finboruds egne lærere og lektorer, som
vi forstår var ektefødte barn av Johan
Sverdrups Venstre-stat, er kronvitner på
at det er sant, det han forteller. Og for at
ingen skal være i tvil om budskapet
hans, formulerer han det velsignet utve-
tydig: Dagens lærere har ikke noe full-
verdig arbeidsår. "Helt ned til 16 timers
leseplikt i uka er det snakk om. Når vi
tar med potetferien, vinter- og påskeu-
kene og alle andre fridager oppå en him-
melsk lang sommerferie", bør derfor
"skamrødmen" bre seg over de sleipe
lærerfjesene."

Ja, er det ikke som jeg skulle ha sagt det
selv! 16 timer i uka, 38 skoleuker, det
blir - utregnet av en skarve filolog med
realartium fra den tiden da det var gym-

naslektorer til - ynkelige 608 timer i
året, og det er attpåtil korte juksetimer.
For egen regning vil jeg legge til: Det er
noe som er enda forferdeligere, og det er
at det ikke bare er lærerne som er så usi-
gelig late nå for tiden. Det gjelder flere
andre yrkesgrupper også, ja, mange! Ta
nå naboen min, for eksempel, han er
politimann. Hvor mange har han arres-
tert i året som gikk? Et par snes, kan-
skje! Hvis vi er litt rause og regner en
time per arrestasjon, blir arbeidsåret
hans omtrent en ukes tid. Nok til en ny,
flott kronikk av Finborud, med andre
ord. 

Men det ville jo være aldeles galt av
meg om jeg unnlot å peke på den diame-
tralt motsatte yrkesgruppe, der en lett
finner fram til de gode forbildene: den
gule presses utrettelige åndsarbeidere,
de arbeidssomme, flittige maur. Jeg vet
om en som, tro det eller ei, har levd av å
skrive en hel liten artikkel nesten hver
dag, eller i hvert fall rett som det er. Det
kaller jeg arbeidsinnsats! Politiske arti-
kler, for eksempel, om at nå går alt så
mye bedre for Stoltenberg, men Hagen
derimot, eller omvendt, ja, det kan ta
både halvtimen og mer til å formulere
slike dypt originale tanker. Er en da i til-
legg dårlig i touchmetoden,  så skal fan-
den ha takk!

Nei, journalistene er det ingen fare med,
så hardt som de arbeider. Men for nabo-
en min, politimannen, er det lite håp,
han kan jo ikke arrestere gud og hver
mann heller, bare for å komme opp i et
arbeidsår. Den eneste muligheten jeg ser
for ham, er at han begynner å gjøre noe
annet enn bare å arrestere folk. Kanskje
han kunne snakke litt med foreldrene til

de kriminelle ungdommene? Komme på
skolen vår og planlegge en trygg russe-
feiring? Hjelpe til med trafikken i rush-
tiden? Stoppe slåsskampene på lørdags-
kveldene? Skrive attester om edruelig-
het? Vitne i retten? Registrere tyvegods?
Bringe politibilen til verksted for etter-
syn? (Den bør jo ikke stoppe når han
skal arrestere biltyver, for eksempel, da
blir jo arbeidsåret hans enda kortere.)
Og hva med å ta en planleggingsstund
med sjefen og med kollegene? Og rap-
portskriving, kunne det ha noe for seg? 

For å forråde en hemmelighet: Jeg har i
stille stunder vært inne på den mulighe-
ten at det også i andre yrker enn politi-
yrket kunne være en del å gjøre utenom
det bladskrivere og andre kan telle opp
og multiplisere ut sånn direkte. Jeg skal
ikke trette noen med det her, og ikke er
det mange som tror på denne teorien
heller, men hvis Finboruds nybrottstenk-
ning fra Johan Sverdrup-tiden slår igjen-
nom hos Kommunenes Sentralforbund
når de nye arbeidsavtalene for lærerne
tar form utover våren, vil heller ikke
lærerne få problemer med å fylle et
arbeidsår. Det tar jo tid å lage juletrefes-
ter for hele bygda, og så mye grønnsaks-
hager og potetjorder som det finnes i
vårt langstrakte land, vil en grundig
inspeksjon med tilhørende pedagogisk
velfundert veiledning føre til lange
dager i sommerhalvåret, ja helt til pote-
tene er i hus som følge av en aktiv lærer-
potetferie.

Da skal det i hvert fall bli deilig å føle at
en endelig gjør en fullverdig jobb!

Hans Olaf Nøklestad

Endelig et forslag å glede seg over!
I gamle dager var det som kjent bra. Den gangen plukket ungdommen poteter i potetferien, og de res-
terende snaue 51 ukene av året, altså når det ikke var potetferie, ble de passet på av lærerne, som i
tillegg til å undervise 36 timer i uka laget juletrefester for bygdefolket i romjula og veiledet i potetdyr-
king og hagearbeid om sommeren.

Hans Olaf Nøklestad er lektor, lærebokforfatter
og spaltist i Lektorbladet. Foto: P.T.L.
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Mange av de pedagogiske tren-
dene som preger norsk skole,
har sine forløpere og parallel-

ler i Sverige. Det sies ofte, med mer eller
mindre rett, at vi ligger litt etter sven-
skene og innfører nye ting litt på etter-
skudd. Inger Enkvist, som er professor i
spansk og dosent ved universitetet i
Lund, har lang erfaring som pedagog på
ulike nivåer i språkopplæringen og har
bidratt med  selvstendige og kritiske
innspill i den svenske skoledebatten.
Mange kjenner hennes bok "Feltänkt"
som kom for fire år siden. Nå er hun
redaktør for en ny bok som reiser vikti-
ge skolepolitiske spørsmål. Bokas tittel
er "Skolan – et svensk högriskprojekt".
Innholdet i de 9 artiklene har relevans
for den norske pedagogiske debatten. 
Følgende stikkord kan beskrive innhol-
det: Da utdanning for alle ble utviklet
gjennom skolesystemet, representerte
dette framtidshåp og optimisme, mens
dagens uformaliserte skole heller fører
til lede. Dagens skoleeksperiment er
ikke til hjelp for elever fra hjem som
ikke er studievante, og ivaretar derfor
ikke de såkalte "LO-barnen". Medisinsk
forskning på hormonelle stressreaksjo-
ner og skadevirkninger på barn gir
grunn til å advare mot den urolige sko-
len basert på mye egenaktivitet. Skolens
problem ligger i styringsdokumentene
og lederskapet. Læreren har  avgjørende
betydning for undervisning i matema-

tikk og naturvitenskap. Den nye svenske
lærerutdannelsen bidrar ikke til kvali-
tetsheving. Ungdom tørster etter mening
og sammenheng, men utdannelsestilbu-
det er verken skikkelig akademisk eller
skikkelig yrkesrettet. Det er mangel  på
effektivitet i utdanningssystemet, - blant
annet  viser en rapport at i OECD-lan-
dene brukes gjennomsnittlig 69% av
utdanningskostnadene til lærerlønning-
er, mens i Sverige brukes kun 44%, - og
det antas derfor at uforholdsmessig mye
av utgiftene går til byråkrati.
Universitetene er utarmet  gjennom en
langvarig underfinansiering av utbyg-
gingen til masseinstitusjoner der likhet
og gjennomstrømning, ikke kvalitet, er
viktigst.
Artikkelen om universitetenes utvikling
fra 1970-tallet til nå er dagsaktuell på
vår side av Kjølen. Om utviklingen
innen svensk utdanning sies det: "Et tra-
gikomisk innslag i denne rent politiske
demokratiseringskampanjen blir at sam-
tidig som man hevder at teoretisk basert
sak- og ekspertkunnskap ikke er finere
enn annen ervervet kunnskap, insisterer
man likevel på at stort sett all yrkesut-
dannelse bør ha en selvsagt rett til å få
høyskolestatus og være forskningsba-
sert. Følgen er at den tradisjonelle høy-
ere utdannelsen og forskningen uthules
samtidig som velfungerende ikke-aka-
demiske utdannelser plasseres inn i en
akademisk sammenheng som ikke 

sjelden skader og trivialiserer deres egen
verdifulle og unike kunnskapstradisjon.
I rettferdighetens og likhetens navn øde-
legger man dermed samtlige utdannel-
sesveier." Parallellen til norske forhold,
både i videregående skole og høyskole-
systemet, er slående.
I flere norske fylker bygges og innføres
det for tida en skolemodell basert på
Skola 2000. I boka finnes et sammen-
drag av rapporten som forskeren Lars
Naeslund har skrevet etter å ha studert
en 9. klasse som arbeidet etter disse 
prinsippene: et åpent skolelandskap der
alle har bærbar pc og bruker mye inter-
nett som kilde, lengre arbeidsbolker,
ikke 40-minutters skoletimer, høy grad
av elevautonomi der eleven arbeider på
egen hånd, og lærer er veileder, og et
vurderingssystem basert på innlevering
av arbeidsoppgaver. Forskeren stiller
seg kritisk til kvaliteten på læringsutbyt-
tet, og er særlig bekymret for den trede-
len av elevene som ikke har de kunnska-
per og den selvdisiplin som de elevauto-
nome arbeidsmåtene forutsetter. For
dem går ofte skoledagen kort og godt ut
på å få tida til å gå. Näslund konkluderer
med at den Skola 2000-baserte pedago-
gikken blir svært monoton. Han slår
med undring fast at både lærere og 
elever på forsøksskolen virker konforme
og lite kritiske.
Boka anbefales hermed til Lektorbladets
lesere.

Skolen er et høyrisikoprosjekt!
Inger Enkvist: Skolan – ett svensk högriskprojekt. 
Gidlunds förlag, 2003. ISBN 9178446430

Anmeldt av Gro Elisabeth Paulsen
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Jeg planlegger en Dublin-tur for
tiden, og i den anledning har jeg
funnet fram noen tekster av Samuel

Beckett (1906-1989) for å komme i den
rette stemningen. Beckett er irlenderen
som gjorde franskmann av seg, som vant
Nobelprisen i litteratur i 1969, og som
vel er mest kjent for det tragikomiske
skuespillet Mens vi venter på Godot.

I Becketts verden finner vi en absurd og
forvrengt fiksjon. Han ser mørkt på
livet, og hovedpersonene hans er ambas-
sadører for erkjennelsen av at livet er
tomt og meningsløst. "Vi gråt da vi ble
født, fordi vi kom til denne store narre-
scenen," lyder et av de mange kjente
Beckett-sitatene.

Irland er mer enn Beckett. Den grønne
øya med de rødhårede innbyggerne kan
skryte på seg hele to verdenskjente
modernister, der den ene var læremester
for den andre. Beckett beundret James
Joyce, og det fins mange spor etter
Joyce i Becketts forfatterskap. Likevel
er Becketts bøker unike. Den verden han
introduserer sine lesere for, er ikke som
andre verdener, og de leserforventninger
en måtte ha, forrykkes og utfordres
ustanselig. Samtidig har historiene han
forteller, tydelige episke handlingstråder,
og de er lette å følge. Becketts forfatter-
skap dreier seg om eksistensielle grunn-
spørsmål i livet. Han undersøker vår til-
feldige opptreden i en verden vi forgje-
ves forsøker å fatte, der vi prøver å gripe

vår livssituasjon og fylle den med
mening.

Mørkt og dystert? Ja, svært. Det kan
være ubehagelig å møte Becketts hoved-
personer. De har ofte en eller annen lyte.
De er krøplinger, syke, innesperret, kan-
skje utsatt for tortur. Likevel skaper
Beckett, midt i elendigheten, situasjoner
som påkaller latteren. For det er vel en
gang slik at humor er det beste våpen
mot tragedien?

Et annet lyspunkt (og paradoks) er at til
tross for den dominerende tomhetsopp-
levelsen hos Beckett, så søker hans
karakterer hele tiden en mening ved til-
værelsen. Ikke sjelden er de skrivende
mennesker, akkurat som Beckett selv, og
gjennom dem blir tekster til som formid-
ler sin egen meningsfylte logikk.
Likeledes aner vi gjennom lag av absur-
de og merkelige scener i tekstene en
slags drift etter å se sammenhenger –
søkingen etter mening skaper sin egen
mening.

Første kjærlighet
Jeg fant blant annet fram langnovellen
Første kjærlighet, en mindre kjent tekst
Beckett skrev i 1945, men som først ble
publisert i 1970. Tittelen er appetittelig
nok, men det tar ikke lang tid før du
skjønner at du må legge bort vante fore-
stillinger, både om litteratur og det du
forbinder med den første kjærligheten.
Allerede åpningen gir forvarsler: "Jeg

Mens vi venter

Samuel Beckett
Første Kjærlighet
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forbinder, med rette eller urette, mitt
ekteskap med min fars død, i tid."
Hovedpersonen er 25 år, og en underlig
skrue. Han er svært lærd og refererer
den ene og den andre av poeter og filo-
sofer, men vet samtidig ikke forskjellen
på forstoppelse og diaré. Høyst ufrivillig
forelsker han seg i den prostituerte Lulu,
men på grunn av sin forvirring herser
han med og fornærmer henne, tar seg til
rette i leiligheten hennes, kommanderer
og sjikanerer henne, for så, etter å ha fått
høre at hun bærer hans barn, å rømme
fra situasjonen, med etterklangen av
hennes fortvilte skrik durende i seg
mange år etter: "I årevis har jeg trodd at
de ville gi seg. Nå tror jeg ikke det lenger.
Jeg skulle kanskje hatt andre kjærlig-
hetsforhold. Men kjærligheten, den rår
man ikke med."

Det er ikke umiddelbart lett å tolke
Første kjærlighet. Er det en parodi på
ekteskapet Beckett formidler? Er det et
forsøk på å skrive av seg en vond erfa-
ring? Teksten er både grotesk (kroppens
behov og ulumskheter blir pinlig detal-
jert gjort rede for) og komisk, og faller
slik naturlig inn i de øvrige tragikomis-
ke bøkene til Beckett. Han skrev om
ekstreme situasjoner for å nærme seg en
forståelse av menneskets eksistensielle
vilkår. Generelt føler man raskt et behov
for å tolke Beckets tekster, lete etter det
underliggende og egentlige budskapet i
det absurde tekstuniverset. Problemet er
bare at Beckett fort forlater de rare
sekvensene sine for å skape nye, slik at
du blir sittende igjen med en følelse av å
ha blitt drevet gjøn med. Provoserende?
Ja, absolutt, akkurat så provoserende –

eller utfordrende – som god litteratur
skal være. Poenget er kanskje å slutte å
tolke enhver uklarhet i Becketts tekster,
og heller la seg forføre av det absurde
spillet som foregår der. Slik sett er
Beckett en klar utfordring for de leserne
som fremdeles føler seg fremmed for
sentrale strøminger i europeisk moder-
nisme, selv femti år etter at de ble 
introdusert. Ikke vær flau, du er ikke alene.

Les Første kjærlighet, det er en god
start. Eller les et av dramaene hans, for
eksempel Sluttspill (Endgame) fra 1958.
Det settes om kort tid opp på
Torshovteatret i Oslo. Det handler om to
mennesker som lever livet sitt i hver sin
søppelbøtte. Vi sees.

Verk av Beckett

Skuespill:
Waiting for Godot, 1953 
Krapp’s last tape, 1959 
Endgame, 1958 
Happy days, 1962 
All that fall, 1957 
Embers, 1960 
Play, 1964 
Breath, 1969 
Film, 1969 
Not I, 1973 
Footfalls, 1976 
Rockaby, 1982 
What where, 1984 
Eleutheria, 1996 

Romaner:
Murphy, 1938 
Watt, 1959 
Molloy, 1951 
Malone dies, 1951 
The unnamable, 1953 
How it is, 1964 
Dream of fair to middling women (skre-
vet 1932) 1993 

Korttekster:
More pricks than kicks, 1934 
Stories and texts for nothing, 1967 
Imagination dead imagine, 1965 

No’s knife. Collected shorter prose
1945-1966, 1967 
Lessness, 1970 
Mercier and Camier, 1974 
First love and other stories, 1974 
The lost ones, 1972 
All strange away, 1976 
Fizzles, 1976 
Company, 1980 
I’ll seen ill said, 1981 
Worstward ho, 1983 
As the story was told, 1990 
Stirrings still, 1988 

Poesi:
Whoroscope, 1930 
Echo’s bones and other precipitates,
1935 
Poems in English, 1961 
Collected poems 1930-78, 1984 
Norske oversettelser:
Alle dem som faller: hørespill (1971), 
Gyngestol; Steg (1999), 
Krapps siste spole (1998)
Sluttspill (1969) 
Mens vi venter på Godot; Spill;
Sluttspill (1993) 
Molloy (1964),
Becketts ring: samlede dikt av Samuel
Beckett; spredte dikt av Rimbaud,
Apollinaire, Éluard (1987), gjendikt-
ninger ved Jan Erik Vold; tolv tegninger

av Geza Toth. 
Om Proust (1998)
Første kjærlighet (1998)
Den unevnelige (1967)
Malone dør (1994)
Drøm om mer eller mindre fagre
kvinner (1996)
Watt, noveller, tekster (1969)
Vagt sett vagt sagt (1995)
Til slutt nok en gang og annet søl.
Berenikes hår/Claude Simon (1991)
Hvordan det er (1999 
Selskap (1994)
Murphy (1991)
Videre verstover (1993)
Liv lell (1996) 
Verden og buksene; Tre dialoger (2000)

Les mer om Beckett
John Fletcher, The Novels of Samuel
Beckett London 1964 
John Pilling, The Cambridge
Companion to Beckett Cambridge 1994 
Anthony Cronin, Samuel Beckett: The
Last Modernist London 1996 
James Knowlson, Damned to fame: the
life of Samuel Beckett London 1996 
Bell Gale Chevigny, Twentieth century
interpretations of Endgame: a collection
of critical essays New York 1996 
David Pattie, The Complete Critical
Guide to Samuel Beckett London 2000 
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– er et betjeningskonsept spesielt

utviklet for deg som er medlem,

og som del av samarbeidsavtalen

mellom din forening og

DnB NOR-konsernet, med noen

av sine leverandører: 

Den norske Bank, Postbanken,

Vital Skade og Vital Forsikring

(livsforsikring).

Ringer du 04700 
– får du vite mer 

Se også hjemmesiden til din forening

under Medlemsrådgiveren.

www.medlemsradgiveren.no

Bank og forsikringstjenester levert av DnB NOR-konsernet

søker medarbeider som 

Undervisningskonsulent
I et engasjement på 2 dager i uken skal Texas Instruments
ansette en medarbeider som kan informere lærere om 
TI-produkter, og hvordan disse kan brukes i undervisningen. 

Hvem har det  nødvendige pågangsmot? 
Ja, for du trenger pågangsmot for å gjøre denne jobben, da
erfaring viser at dine kolleger vil være "elever" som må 
motiveres og gis informasjon !

Hvis du …
-  er lærer i videregående skole
- har erfaring fra arbeid med TI’s grafiske kalkulatorer, 
eller er kjent med bruken av grafiske kalkulatorer og er villig
til å lære mer om bruken av disse - ønsker å bruke denne
kunnskapen til å overbevise dine kolleger til å ta i bruk 
produktene. Da er du personen vi leter etter!

Hva forventer vi av deg?
- kommunikasjon med lærere på videregående skoler 
- avtale, forberede og holde workshops, kurs og 
demonstrasjoner
- delta på relevante messer og utstillinger

Da dette er en spennende  jobb, og hvis det er av interesse 
for deg, kan du kontakte lektor Tor Jan Aarstad på 
telefon 51 74 79 01 (etter kl. 17.00) og få nærmere 
informasjon og beskrivelse av denne utfordringen.

Det vil være en fordel om du  bor i Oslo området, 
men absolutt ingen betingelse.
Du skal rapportere til Texas Instruments, København, 
men i det daglige vil du være i tett dialog med TI´s norske 
distributør, EMO AS.

Er du interessert og har du informasjoner nok, 
så send en søknad til

Texas Instruments, Denmark
Naverland 2 
2600 Glostrup 
Danmark

Texas Instruments, Denmark
Naverland 2, 2600 Glostrup, Danmark
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Sentralstyret

Fylkeslagene:

Inge Johnsen, Asker.
Tlf. 66907240 (a), 66901850 (p),
e-post: inge.johnsen@asker.vgs.no
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2. nestleder:
Sigrid Skogan, Steinkjer.
Tlf. 74121700 (a), 74161431 (p),
92810979 (m)
e-post: Sigrid.Skogan@c2i.net

Sekretariat:
Norsk Lektorlag, Keysers gate 5,
0165 Oslo.
Telefon: 23327994,
telefax: 23327990,
Nettsider: www.norsklektorlag.no
E-post: sekretariatet@norsklektorlag.no
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Generalsekretær:
Otto Kristiansen 
Tlf. 23327994 (a),
48171611 (m),
e-post:
otto.kristiansen@norsklektorlag.no
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Leder:
Gro Elisabeth Paulsen, Gjøvik.
Tlf. 23327994 (a), 91327691 (m),
e-post:
gro.elisabeth.paulsen@norsklektorlag.no

1. nestleder:
Helge Bugge Eriksen, Skien
Tlf. 35905850 (a), 35545630 (p),
e-post: buggeriksen@hotmail.com

Else Alvik, Ås, forsikringsansvarlig.
Tlf. 64975765 (a), 64940825 (p),
91583351 (m),
e-post: else.alvik@norsklektorlag.no

Just Almås, Lillehammer, sekretær.
Tlf. 61224216 (a), 61257261 (p),
e-post: justalmas@hotmail.com

Fred O. Slutaas, Elnesvågen, nettredaktør.
Tlf. 71266400 (a), 71262942 (p), 95833858 (m)
e-post: fred.olav.slutaas@norsklektorlag.no

Else Wigen Berner, Stavanger.
Tlf. 51529560 (a), 51581473 (p),
90940113 (m)
e-post: eberner@c2i.net

Geir Haagensen, Steinkjer.
Tlf. 74160170 (a), 41200323 (m)
e-post:
geir.hagensen@steinkjer.kommune.no

Akershus Lektorlag Leder Rudy Wolff 95 10 36 80 rudy.wolff@sensewave.com
Aust Agder Lektorlag Leder Terje Repstad Møglestu vgs. 37 27 29 25 terje.repstad@moglestu.vgs.no
Buskerud Lektorlag Leder Niels Petter Vardøen Strømsø vgs. 66 98 04 72 niels.vardoen@skole.bfk.no
Finnmark Lektorlag Leder Roald Johansen Vadsø vgs. 78 95 38 95 roald.johansen@ffk.vgs.no
Hedmark Lektorlag Leder Inger Kristin Thorstad Ringsaker vgs. 62 34 22 65 ingkrith@online.no
Hordaland Lektorlag Leder Svein Einar Bolstad Sotra vgs. 55 26 64 39 svein.einar@bolstad.to
Møre og Romsdal Lektorlag Leder Kjell Skorgevik Fagerlia vgs. 70 12 16 27 kjell.skorgevik@mr-fylke.org
Nord Trøndelag Lektorlag Leder Bjørn Frosthammer Olav Duun vgs. 74 27 37 99 bjoern@kvalito.no
Nordland Lektorlag Leder Jørund Eldevik Bodø vgs. 75 51 54 94 Jorund.Eldevik@bodo.vgs.no
Oppland Lektorlag Leder Just Almås Gausdal vgs. 61 25 72 61 justalmas@hotmail.com
Oslo Lektorlag Leder Jon Hybert Sand Nordstrand vgs. 66 80 70 78 jonsand20@hotmail.com
Rogaland Lektorlag Leder Else Wigen Berner Bergeland vgs. 51 58 14 73 eberner@c2i.net
Sogn og Fjordane Lektorlag Leder Svein M. Sirnes Hafstad vgs. 57 82 71 63 sognogfjordanelektorlag@hotmail.com
Sør Trøndelag Lektorlag Leder Anne Kath. Meese Malvik kommune 73 91 25 71 ac-meese@online.no
Telemark Lektorlag Leder Tor Henning Olssen Bamble vgs. 35 96 09 21 tholssen@hotmail.com
Troms Lektorlag Leder Solveig Ryeng Kvaløya vgs. 77 69 53 44 fjaera@hotmail.com
Vest Agder Lektorlag Leder Sten Aunevik Tangen vgs. 38 03 04 18 StAu1@lsyd.no
Vestfold Lektorlag Leder Odd A. Frydenberg Sande vgs. 33 05 16 78 oddfr@vfk.no
Østfold Lektorlag Leder Hroar Gravning St. Olav vgs. 69 34 69 39 hr_gravn@stolav.vgs.no

Administra-
sjonssekretær:
Hildegunn
Kreppene
Tlf. 23327994
e-post: sekretari-
atet@norsklek-
torlag.no

Regnskaps-
ansvarlig:
Tove
Johannessen
Tlf. 23327994
e-post: sekre-
tariatet@norskle
ktorlag.no
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A-BLAD
Returadresse:

Lektorbladet
Keysers gt. 5, 0165 OSLO
Vennligst meld fra ved adresseendring

Stilling ledig i Frankrike for lektor/ adjunkt

Internett: suva.no  eller fylkesmannen.no/va

Stillingene ved de norske seksjonene ved lycéer i Bayeux og
Rouen blir ledig fra 1. september 2004

(Stillingen i Bayeux lyses ut med forbehold om at den blir ledig)

Se fullstendig utlysing i Norsk Lysingsblad nr 3, 
mandag 5. januar 2004 - eller våre internettsider

Nærmere opplysninger ved Tor Audun Danielsen, 
tlf. 38 17 68 15  e-post: tada@fm-va.stat.no

Søknadsfrist: 7. februar 2004

Søknaden sendes til:

Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanningskontoret
Serviceboks 513, 4605 Kristiansand

20. januar

I dag ble jeg i så godt humør.
Jeg leste kronikken som Kristin har skrevet i Aftenposten i dag – ledsa-
get av fargeportrett foran to blå vegger. Mørkeblå.  Hun skriver: " Mitt grunn-
syn er at vi bør sette klare mål for læringen, men samtidig vise stor tillit til læreren
som profesjonell yrkesutøver og la det være stor grad av metodefrihet i skolen". Tenk det
skriver hun! Da vet jeg grunnen til at rektor på skolen min foreslår å utvide skoledagen med 30 minutter net-
topp for å påtvinge meg undervisningsmetoder som jeg ikke ønsker: Han leser ikke Aftenposten. Hva Statsråden mener,
kommer rett og slett ikke fram til småfyrstene rundt i det ganske land. Så enkelt er det!

- pertlars -

redaktørens


