
Stortingsmelding 28 «Fag – fordypning – forståelse – En fornyelse av kunnskapsløftet» gir flere gode føringer i retning av å gjøre skolen mer 
praktisk. Det vi er spente på, er i hvilken grad politik-erne evner å følge det opp. I Oslo ser det ut til at de prøver. I høst startet et prosjekt kalt 
«Vi bygger småhus» som et tilbud i «Den praktiske skolesekken» hvor skoleetaten samarbeider med Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, 
PEAB AS og Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk (ByggOpp). Det er Arbeiderpartiet som har tatt initiativ til dette opplegget, og det 
dukker opp på flere steder i landet. Rett før jul ble det lagt frem et forslag i stortinget – fra fire AP-politikere – om å pålegge alle kommuner å 
innføre «Den praktiske skolesekken» etter modell av «Den kulturelle skolesekken (DKS)». 

Vi støtter – selvfølgelig – tanken om å gjøre skolen mer praktisk. Og det er helt utmerket hvis det skjer i samarbeid med arbeidslivets organisas-
joner og næringslivet. Men å lage enda en «skolesekk» med alt hva det kan innebære av byråkrati og fordyrende ledd har vi liten tro på. 

Det som virkelig gjør vei i vellinga, også når det gjelder målet om å gjøre skolen mer praktisk, er å legge til rette for dette i det daglige arbeidet i 
skolen. Det er i skolen, i skoletida, vi kan nå alle barn. Kompetente lærere, gode verksteder, delte grupper, tilstrekkelige budsjetter til materialer 
og utstyr er det som skal til. Her ligger også store muligheter for å gi de tre tverrfaglige temaene i den nye overordna delen av læreplanen et 
praktisk innhold.

Det kan også være mye å vinne på å utvikle faget arbeidslivsfag videre, og sørge for at det blir innført i alle kommuner. I læreplanen for arbeid-
slivsfag ligger det til rette for samarbeid med lokalt næringsliv – innen alle samfunnsområder. Kanskje det hadde vært en ide å innføre faget 
også på barne- og mellomtrinnet? 

Lennart Johansson,
daglig leder
Kunst og design i skolen. 
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