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Utdanningsforbiindet i Oslo er

urolige for kobliiigen mellom

elevenes prestasjoner, resultatmal,

politiske f©ringer og lonn, sam-

tidig som rektorer har et trangere

profesjonelt handlingsrom.

Byraden i Oslo har som mil a ha landets beste

skole, og stor oppmerksomhet er rettet mot elev

enes resultater. Hoy faglig kompetanse preger bade

latere og ledere i osloskolen, og resullatet av tett

oppfolging er blant annet at flere elever ni bestir

videregiende skole. Elevene trives bra, foreldrene

er stort sett fornoyde. Det er imidlertid uro i sko-

lenes overste ledelse.

Skolens ledelse har ansvar for bade faglige og
sosiale mil og omfatter bade Individ og fellesskap.

Resultatene av en god skole ser man ikke for det

har gatt lang tid. De blir synlige ved at elevene har

gjennomfort utdannelse. fitt jobb, stiftet familie og
bidrar til fellesskapet etter evne og mulighet. Dette
sikrer ogsa et godt samfunn for alle. Politikere vil

likevel se resultater med en gang. Det er enkelt a

male kvalitet pi det som umiddelbart kan males,

som resultater pa prover, karakterer til eksamen

og svar pa brukerundersokelser.

Skolens resultater blir trukket inn i rektors

lederkontrakt. Rektor vurderes pa en skala fra 1-5

der 5 er best. Nir «hensynet til elevers og foresat-
tes interesser ligger til grunn for all virksomhet»,

fir rektor 5. Rektor skal ogsi sette ambisiose. fag

lige mal for sine elever. Hvis elevene nir malene.

fir rektor god bedommelse i kontrakten. Rektor

rapporterer til Utdanningsetaten, og tiltak kan bli

palagt hvis tallene blir for dirlige. Ikke sjelden er

tiltakene felles for hele osloskolen og tar da ikke

hensyn til rektors profesjonelle vurdering. Hvis

overordnede «kan peke pa Here viktige eksem-

pler pi at beslutninger ikke er gjennomfort som

forutsatt, fordi lederen er uenig i beslutningen».
blir dette notert i kontrakten.

Skoleledere far lonn fastsatt etter skolens elev-

tall nir de blir ansatt, og har ellers mulighet til

okt lonn i lokale forhandlinger. Utdanningsetaten

vektlegger mil og resultat i sine tilbud om lonns-

tillegg, og viser blant annet til lederkontrakten.

Da knyttes rektors lonn direkte eller indirekte

til elevenes prestasjoner, noe som reiser viktige
sporsmil i et etisk perspektiv.

Rektors arbeidssituasjon har blitt svasrt van-

skelig i lopet av de siste ti irenc. I desember 2011

hadde Oslo 170 rektorer, 108 av disse tilsatt etter

2009. Det var fi kvalif'iserte sokere til stillingene.

og byridet i Oslo vil ni innfore iremalstilsetting

av rektorer blant annet for i kunne mote «stadig

storre krav til fornying og rotasjon (..) og gjore det

enklere i gjennomfore faglige og administrative

endringer.»

Vi er urolige for koblingen mellom elevenes

prestasjoner, resultatmal, politiske foringer og
lonn, samtidig med et trangere profesjonelt hand

lingsrom for rektor. Det er sjelden rektorer i Oslo

uttaler seg offentlig. og i alle fall ikke kritisk. Are-
mil innebasrer et svekket stillingsvern og fremmer

ikke nodvendigvis god ytringskultur. Det er der-

for fare for at feil og bekymringer ikke blir meldt.

Politikere trenger ledere som kan yte motstand

der det trengs, rektor trenger tillit fra sine over

ordnede. Rektor har stor formell myndighet og

okende ansvar, men har svekket profesjonell auto-

nomi. Hvem vil soke disse stillingcne i fremtiden?



Sprak

Om skandinavisk sprakforstaelse
Da vare barn var i forskolealder pa 1970-tal-
let, hadde de tilgang til svensk barnefjernsyn.
Programserien«Femmyrorar mera ennfyra
elefanter» med komikerne Brasse Brannstrom og
Magnus Harenstam slo spesielt godt an.Gjennom
disse programmene fikkvare forskolebarn lekt
innalfabet og leseferdighet i tillegg til elementaer
tallforstaelse. Varfirearing overrasket oss med
a lese at «ogsa eldre trenger melk»fra en melke-
kartong,og rubrikkannonsene ble saumfart med
lokalavisen utbrettet pa kjakkengulvet.

Evnen til a la=resprak er best utviklet i tidlige
barnear. Vi kunne konstatere at vare barn hadde

minimale problemer med a forsta de svenske pro-
gramlederne. Jeg er overbevist om at det omtalte
programmet,selv omdet ble produsert for snart
40 ar siden. ogsa vil sla an blant norske smabarn
ivar tid. Svensk fjernsyn sendte for fa ar siden
dette programmet i reprise.

Enforutsetning for a presentere «Fem myror

Sammenslaing

...»i NRKs barnefjernsyn matte vaere at det ble
sendt uten dubbing. Dubbing ville adelegge noe
av poenget med a sende programmet for norske
barn. Man ma unnga a gjenta den unadvendige
dubbingen som ble foretatt da «Barna i Bakkeby-
grenda» ble tilrettelagt for norsk barnefjernsyn.

Kanskjekunne svensk fjernsyn til gjengjeld
sende verdifulle norske barneprogram pa origi-
nalspraket? Enregelmessig utveksling av fjern-
synsprogram for barn, gjerne slik at ogsa dansk
fjernsyn ble involvert. ville vaare et effektivt
bidrag til en starre gjensidig sprakforstaelse i
Skandinavia. Det ville pa sikt kunne motvirke den
uheldige praksis med a oversette nabolandenes
voksenlitteratur. Vi var flinkere til a lese skandina-

viske forfattere pa originalspraket for noen gene-
rasjoner siden. Idag ser vi til og med eksempler pa
at svensk lyrikk blir omskrevet til norsk!

VidarMohn

En regelmessig utveksling
av fjernsynsprogram for
barn, gjerne slik at ogsa
dansk fjernsyn ble invol
vert. ville vasre et effektivt

bidrag til en storre
gjensidig sprakforstaelse i
Skandinavia.
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Felles fagskole for Oslo og Akershus
Oslobystyre har na sagtja til etableringav fel
les fagskole for Oslo og Akershus. IVenstre har
vi ivret for dette, da naeringsliv og arbeidsliv i
stor grad er felles i fylkene, og en felles fagskole
vilsikre bedre ivaretakelse av det og styrke det
regionale samarbeidet. Det vilogsa vaere mulig a
utnytte ressursene bedre ved a samordne sakning
ogtilbudi Oslo ogAkershus. Venstre onskerbar-
rierenedbrytning mellom vare fylker velkommen.
Vi mener det er viktig a ha en grundig dialog med
arbeidslivet om relevante behov for okt kvalifi-

sering av arbeidstagere. Det bar ogsa vaere slik
at en relativt stor, felles skole kan bidra til a gjore
fagskoleutdanning mer kjent og attraktiv. Vi ma ha
en fagskole av hoy kvalitet der bransjenaarhet star
sentralt. og vi har som mal et tett samarbeid med
privat og offentlig naeringsliv.Viser frem til posi
tive forhandlinger mellom Oslo og Akershus.

Terje Bjero
Venstres bystyregruppe i Oslo


