
Tillitsreformen i skolen 

Skolen og hele den offentlige sektor er i dag styrt etter prinsippene fra New Public Management. 

Dette har ført til en ensretting av undervisninga med fokus på kunnskap som kan testes, veies og 

måles og det stjeler både tillit og motivasjon fra de ansatte. Denne styringsformen har ført til at 

lærerne blir detaljstyrt og fokus flyttes bort fra elevens utvikling. Det blir tatt kvelertak på lærernes 

profesjonelle virke.  

Elevene i skolen er redusert til et produkt. De kan aldri bli et produkt slik NPM-tankegangen er hentet 

fra samlebåndsindustrien og fabrikktenkingen, der effektivitet og målstyring på endelig produkt er 

viktigst. Elevene har egne tanker, erfaringer og ulike interesser, og de lærer i ulikt tempo. Identiteten 

til elevene og de ansatte i skolen er fjernet i denne tenkemåten. Dermed forsvinner også 

kreativiteten og den kritiske refleksjonen som skolen skal fremme. 

Utdanning må være et samarbeidsprosjekt, og ikke et konkurranseprosjekt. Når lokalpolitikere og 

byråkrater konkurrerer om å ha de beste skolene, ser de på resultatene på ulike prøver. I et slikt 

system utvikles tapere. Spesielt gjelder dette nasjonale prøver. Måten å snakke på gjenkjennes i ord 

som læringsutbytte; et målt resultat på et visst tema i løpet av en periode. Elevene kalles human 

kapital.  

Skal skolen bli bedre, må man se på elevsammensetningen i klasserommet. Den varierer, og de 

eneste som ser dette er de som er i klasserommet. Lærerne trenger derfor den friheten som må til 

for å fremme den kreative og kritiske tenkingen, og bruke tiden sin på den gode undervisningen som 

er spesialtilpasset hver elev og mangfoldet i elevgruppen.  

Skolen bør kun styres etter opplæringsloven, nasjonale læreplaner og andre forskrifter i et kollegialt 

samarbeid.  

Innstilling til vedtak: Lærerne gis tillit til å gi opplæring etter de nasjonale læreplaner. Det gis tillit til 

at lærerne vet best hvilke valg av arbeidsmetoder i opplæringen som passer best.  

 

Forslag til vedtak: Vedtas.  

 


