
I løpet av noen uker vil årets kull med faglærere være klare for å begynne sitt arbeid i norsk skole. Vi hører dessverre at det ikke 
er uvanlig å slite med å få jobb etter endt studie. Ofte blir det stilt krav om kompetanse i minst et annet fag, og har du ikke det, er 
du ikke aktuell for jobben. Noen av de som blir ansatt må undervise i andre fag, samtidig som lærere uten kompetanse i kunst og 
håndverk har undervisning i faget – ved den samme skolen.

Vi blir fortalt at måten mange skoler organiserer sine team på kan være en årsak til at skolelederne stiller krav til kompetanse i 
flere fag. Teamene blir knyttet til årskull – og det sier seg selv at det blir få timer i hvert fag hvis det skal gjennomføres for alle 
lærere i teamet. Vi kan kalle dette horisontal organisering. En annen måte å ordne dette på er å sørge for vertikal organisering i 
stedet, det vil si at læreren i for eksempel kunst og håndverk følger elevene fra årstrinn til årstrinn. Læreren blir likevel kjent med 
elevene over tid, har kontroll på utvikling og progresjon, og elevene er sikret høy lærerkompetanse gjennom hele skoleløpet. Ved 
å innføre en slik løsning, vil også skoler med få paralleller kunne tilby fulle stillinger for faglærere i kunst og håndverk.

En utfordring for oss som interesseorganisasjon er at vi har for lite kunnskap om hvordan det egentlig ligger an med ansettelser 
etter endt utdanning. Vi starter derfor opp et arbeid med å undersøke hvor lærerne tar veien – hvor mange får jobb i skolen, 
får de fulle stillinger, tar de et ekstra fag, og, hvor mange gir opp og finner seg noe annet å drive med. Vi håper å ha klare tall på 
nyåret 2019.  

Lennart Johansson
daglig leder,
Kunst og design i skolen
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Hvor blir det av lærerne?


