
Informasjonsmøte for Vg1-
foreldre ved Molde vgs, 

25. okt. 2022

Velkommen!



Gjensidig 
kontaktinformasjon

Det kommer snart en sms om 
info knyttet til navneliste på 
foreldre i de ulike klassene. Her 
vil det bli gitt en frist for å 
reservere seg. Etter det vil vi gi 
foreldrene i de ulike Vg1-
klassene tilgang på kontakt-
informasjon til de andre 
foreldrene.



Hva vi skal 
snakke om i 
dag

Streikens omfang ved Molde vgs.

Hvilke områder som ble rammet

Avklaringer fra fylkeskommunen og 
sentrale myndigheter

Kompenserende tiltak



Hovedavtalen

De grunnleggende spillereglene i 
arbeidslivet – kalles gjerne
arbeidslivets grunnlov

Sikrer oss forutsigbarhet og klare
regler



Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen (HTA) er den 
viktigste tariffavtalen i KS-området 
med bestemmelser blant annet om 

lønn og godtgjøringer, lokale 
forhandlinger, arbeidstid og 

pensjon.



Streikens bakgrunn – aktørene 

Kommunesektorens interesse- og 
arbeidsgiverorganisasjon. KS 
organiserer alle landets kommuner 
og fylkeskommuner.



Streikens bakgrunn – aktørene 

Kommunesektorens interesse- og 
arbeidsgiverorganisasjon. KS 
organiserer alle landets kommuner 
og fylkeskommuner.



Streikens bakgrunn – aktørene 

Kommunesektorens interesse- og 
arbeidsgiverorganisasjon. KS 
organiserer alle landets kommuner 
og fylkeskommuner.



Lønnsforhandlingene

• Sentrale forhandlinger i HTAs
kap. 4 (bl.a. lærere)

• Lokale forhandlinger

• SFS 2213 – Særavtale for 
arbeidstid i skolen

• SGS 1010 – Særavtale for 
arbeidstid og godtgjøring på 
reise med elever



Streikens bakgrunn

✓I vår var det forhandlinger mellom partene

✓Der ble det ikke enighet mellom lærerorganisasjonene 
og KS

✓Riksmekleren forsøkte å få til enighet, men lyktes ikke

✓Ble sendt melding om kollektiv plassoppsigelse

✓Alle de tre lærerorganisasjonene var i konflikt

✓Fortsatt var det usikkert om streiken ville ramme oss 
direkte



Streiken beveger seg til Molde

✓Onsdag 17. august: Melding om plassfratredelse iht. 
HA § 5-1

✓Rektor fikk navneliste som fylkeskommunen hadde 
fått fra UDF

✓Gjøres noen endringer knyttet til sykdom, AFP, etc.

✓Fellesmøte med alle lærere fredag 19. august: Fokus 
på rolleforståelse og at vi etter streiken igjen skal være 
kollegaer



Streik ved Molde vgs.

Mandag 22. 
august: Streik 
ved Molde vgs.



Hovedkonsekvenser

✓De aller fleste klassene fikk ikke normal 
oppstart med kontaktlærer

✓Måtte avlyse felles aktivitetsdag

✓Mer enn halvparten av de planlagte 
242 undervisningsgruppene ble ikke 
satt i gang

✓Rådgivningstjenesten ble redusert

✓Skolemiljøet fikk ikke etablert og 
utviklet seg slik vi hadde planlagt



Hovedkonsekvenser

✓Stor variasjon blant elevreaksjonene

✓Stor variasjon i hvordan elevene ble 
rammet

✓Svært krevende for mange lærere å stå 
i streik så lenge

✓Godt samarbeid med Romsdal vgs!



Streiken i Vg1 ved Molde vgs

Klasse Kontaktlærere Ikke undervisning (+ ev. fremmedspråk og matematikk)

1A 1 av 2 k-lærer i streik Engelsk, kroppsøving, norsk og geografi

1B 1 av 2 k-lærer i streik Kroppsøving, norsk og samfunnskunnskap

1C Begge i streik Engelsk, kroppsøving, norsk og samfunnskunnskap

1D Begge i streik Kroppsøving, norsk, naturfag, geografi og samfunnskunnskap

1E Ingen i streik Kroppsøving og naturfag

1I 1 av 2 k-lærer i streik Engelsk, naturfag, norsk

1IL K-lærer ikke i streik Forretningsdrift og kultur og samhandling

1KD Begge i streik Kroppsøving, norsk, naturfag, kunstfag 

1M Begge i streik Norsk, engelsk, naturfag og ergonomi og bevegelse



Kommunikasjon 
under streiken

✓Rektor hadde hyppig kontakt 
med streikeleder

✓Faste møter internt i 
fylkesledelsen med HR, KON og 
rektorene

✓Møter sammen med Molde 
kommune

✓Møter med KS

✓Besøkte ofte de streikende ute i 
streiketeltet



Dispensasjoner

Hovedavtalens § 5-1-2 b) gir rom for unntak 
fra streiken:

«Arbeidsgiver kan søke om dispensasjon for 
navngitte arbeidstakere som er tatt ut i streik 
og som på grunn av fare for liv og helse eller 
andre vitale hensyn må være til stede eller tas 
inn igjen i arbeid.»



Våre prinsipper for dispensasjonsøknader

Ha respekt for 
streikens hensikt

Søke dispensasjon i 
tråd med 

Hovedavtalen

Søke på 
enkeltindivid etter 

konkrete 
vurderinger

Søke dispensasjon 
for konkrete 

oppgaver knyttet til 
enkeltelever

Ikke utlevere 
taushetsbelagte 

vurderinger

Kontinuerlig foreta 
nye vurderinger



Avslutning av 
streiken

Melding om tvungen lønnsnemnd i media om 
kvelden tirsdag 27. september: «fører til alvorlige 
samfunnsmessige konsekvenser for barn og unge»

Samme kveld møttes ledergruppa ved Molde vgs
og senere HR/KON/rektorene og avklarer hva som 
skal skje videre

Bestemte at vi brukte onsdag formiddag til 
lærerforberedelser, kontaktlærertime i 5.time, 
deretter normal timeplan



Tvungen lønnsnemnd

• Den gamle HTA gjelder inntil nemndas kjennelse er 
klar

• Tvungen lønnsnemnd er et tvangstiltak som myndig-
hetene kan iverksette for å stoppe en pågående 
arbeidskonflikt. Iverksettelse av tvungen lønns-
nemnd forutsetter at tvisten ikke har blitt løst ved 
forhandlinger eller mekling hos riksmekleren. 

• Regjeringen fremmer en proposisjon for Stortinget 
om en særlov som forbyr fortsatt arbeidskamp og 
overlater til Rikslønnsnemnda å behandle 
interessetvisten.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).



Skolehverdagen etter streiken
Veldig mye er vanlig, og det skal jeg ikke si noe særlig om, men sende en stor takk 
til suverene elever og ansatte for at de hele tiden står på!



Veien videre

✓Undervisning

✓Psykososiale tiltak

✓Skolemiljø



Avklaringer sentralt

✓Eksamen går som normalt

✓Vurderingsgrunnlag til 
standpunkt blir som vanlig

✓Ekstraundervisning kan 
ikke gjøres obligatorisk



Avklaringer lokalt

UDK-39/22: Bruk av sparte lønsmidlar som følgje av streiken



Krav til tiltakene

✓Målrettede

✓Hensiktsmessige

✓Bærekraftige

✓Gjennomførbare for elevene



Prioriteringer

✓Tilbud gis kun til de under-
visningsgruppene som ble 
rammet av streiken

✓Sentralgitte eksamensfag med 
størst fokus på rammede 
avgangselever

✓Se på enkeltelevenes helhet i 
eventuelt ekstratilbud

✓Lærere er i dialog med avdelings-
leder om behov/løsninger



Tidshorisont

• Faste, ukentlige opplegg ut 
skoleåret

• Kortere og tidsavgrensede tiltak 
på ulike tidspunkter

• Fokus på eksamensforberedende 
samlinger i april/mai

• Vurdere underveis



Medvirkning

✓Viktig å ha tett dialog med de 
elevene som tiltakene er til for

✓Godt samarbeid med 
elevrådet

✓De tillitsvalgte gjennom OD-
møtet



Mulige ekstratiltak

✓Styrking av leksehjelp både mht. 
tidsomfang og fagområder

✓Bruke «hulltimer» på timeplanen til ekstra 
undervisning i fag

✓Utvide faste planlagte timer inn i midttime



Mulige ekstratiltak

✓Bruke tolærersystem enten som to lærere i 
samme undervisningsgruppe eller splitte 
gruppa i to – hele eller deler av uka for 
kortere eller lengre tidsrom

✓Tilby lengre økter ekstraundervisning i fag 
på kveld, lørdager eller i vinterferien

✓Rene eksamensforberedende samlinger



Elevtjenester

✓Vi har styrket elevtjenesten 
med økt frikjøp til psykososial 
rådgiverfunksjon

✓Arrangerer workshops med 
skolerådgivere og lærere for å 
ta igjen etterslep

✓Er i ferd med å gjennomføre 
organisasjonsendringer 
knyttet til elevtjenester 
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Tilretteleggingstiltak er igangsatt

Ligger noe etter på 
formaliseringsprosessene

Må avvente med å justere tiltak til 
alle fag har fått gå litt

Samarbeidet med PPT går svært godt



Skolemiljø

• Stor aktivitet fra miljøteam

• Vi har bygd opp et 
aktivitetsrom i gymsalen

• Arrangerer FIFA-turnering

• Vil ha ulike sosiale tiltak 
utover skoleåret



Oppsummering

Streiken fikk store konsekvenser for skolen

Vi ser slitasje og frustrasjon hos både elever og ansatte

Vi setter inn tiltak for å forberede elevene til eksamen

Vi har styrket rådgivningstjenesten og gitt fokus på skolemiljø

Vi er opptatt av å ha reell medvirkning fra elever og lærere




