Tvangskollektivisering eller samarbeid etter behov?
Hva står i den mye omtalte rapporten fra 2002?
Tid til en kollektiv og attraktiv skole. Evaluering av sentralt initierte forsøk
med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket. Sintef, desember 2002
http://www.sintef.no/upload/Teknologi_og_samfunn/GSU/En%20kollektiv%20og%20
attraktiv%20skole.pdf
Her er noen smakebiter klippet inn (se rammer) sammen med noen kommentarer.

1: Ulike modeller ble utprøvd
Modell 1 omtales som den mest radikale varianten. Ved tariffoppgjøret våren 2004
ble tilstedeværelsen i denne modellen lagt inn som bunden tid i den sentrale avtalen.
Forsøksordningen la riktignok opp til mindre tilstedeværelse på allmennfaglig
studieretning ( 1075 timer) mens den nye tariffavtalen fastsatte 1150 for både
yrkesfag og allmennfag.
KS fikk med andre ord gjennomslag for en radikal økning av tilstedeværelsen
allerede i 2004. Timetallet for tilstedeværelse i modell 1 ble innført.
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2: Hva sier rapporten om videregående skole?
At den allmennfaglige siden av videregående utdanning var svakt representert.
Likevel brukte KS – og fortsetter å bruke forsøkene og rapporten til endre
arbeidsforholdene i en retning lærerne i videregående skole ikke ønsker. Motstanden
mot mer binding av tid i allmennfaglig / studiespesialiserende program har blitt avfeid
som ”manglende endringsvilje”, som gammeldags, og som uttrykk for en
individualistisk kultur det skal ”tas grep om” for å utrydde. Rapporten sier tydelig at
nettopp frivilligheten ved forsøksordningene, sammen med garantier om at
forsøksskolene ikke skulle få strammere økonomi, var en viktig forutsetning for å
lykkes. Dette gjaldt alle skoleslag.
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3: Hva skjedde med undervisningen?
De nye arbeidstidsordningene ble prøvd ut med det formål å endre undervisningen
for å oppfylle idealene i R94 og L97. Denne pedagogikken er forlatt i og med
Kunnskapsløftet. Stikkord er ansvar for egen læring og den abdiserte lærer.
Det går også fram at lærerne måtte få mer bundet tid for at elevene skulle få mer
elevstyrt tid (til ansvar for egen læring).

Om elevstyrt tid
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