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Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO) til utdannings- og 
forskningskomiteen 

Fellesorganisasjonen(FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for 28 000 

barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere . 

Programkategori 07.20, kapittel 225 og 226 – Grunnopplæring 
 
Vi registrerer at i tillegg til allerede øremerkede midler på 1,4 mrd. kroner til økt lærertetthet, 
foreslås at bevilgningen på 200 mill av veksten i de frie inntektene til kommunen som skal 
brukes til tidlig innsats, også knyttes til økt lærertetthet. FO er enig at det må satses på lærere, 
men vi er opptatt av at skolen også trenger andre støttesystem. Vi savner derfor en større 
satsing på tiltak som skaper gode og trygge læringsmiljø og voksne med annen 
utdanningsbakgrunn enn lærere.  Summen på 200 mill burde derfor i sin helhet øremerkes 
dette formålet. Det trengs økt satsning på tiltak for å bedre det psykososiale miljøet for alle 
elever. Det vil også gi bedre læring. 
 
Forskningssatsingen «Et lag rundt eleven» foreslås videreført også i dette budsjettet, hvor 
satsingen handler om å evaluere effekten av to tiltak - ett om økt bruk av helsesøstre og ett 
om å styrke skoleledelse. FO mener det også må forskes på bruk av sosial-, miljø- og 
sosialpedagogisk kompetanse og faggrupper som barnevernspedagoger, sosionomer og 
vernepleiere i skolen.  
 
FO er glad for at arbeidet mot mobbing styrkes og at alle fylker nå får et mobbeombud. FO er 
imidlertid bekymret for at foreslåtte tiltak som bla beredskapsteam er tiltak som kommer inn 
for sent. Igjen hadde vi ønsket at regjeringen i større grad hadde fokusert på forebygging og i å 
bygge gode psykososiale skolemiljø. Til det trengs de ansatte i skolen med tid og kompetanse 
til å gjøre det. Gjennom å ansette miljøterapeuter på alle skoler sikrer man i større grad at 
barn som av ulike grunner har det vanskelig- enten i skolen eller i hjemmesituasjon, fanges opp 
og får hjelp. 
 
FO er opptatt av at skolefritidsordningen (SFO) må styrkes. Vi er derfor glad for at det 
gjennomføres en nasjonal evaluering av SFO som skal følges opp i stortingsmeldingen om tidlig 
innsats. 
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Vi er svært bekymret for frafall i videregående skole. Kunnskap om hvorfor elever slutter og 
hvilke tiltak som virker må bli bedre. I dette arbeidet er profesjonene som FO organiserer 
viktige.  Arbeid med psykososialt miljø i videregående skole må også prioriteres 
FO anbefaler: 

• Mer systematisk satsing på arbeid med psykososialt arbeid i hele skoleløpet – 
inkludert barnehage 

• Sats på flerfaglighet og barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere og 
sosionomer i skole og tilskudd til forskning på bruk av sosialfaglig kompetanse i 
skole og barnehage. Anslagsvis 8 millioner på slik forskning –dvs tilsvarende 
summen som i dag er satt av til evaluering av effekten av to tiltak. 

 
Programkategori 07.30 Barnehager 
 
Barnehagen er en svært viktig arena for tidlig innsats. FO mener derfor at den på lik linje med 
skolen bør være gratis. Samtidig som en får barn er en oftest i en krevende økonomisk 
situasjon. Målet for regjeringen er at alle skal ha råd til å sende barn i barnehage.   
 
Kjernen i barnehagen må være barnehagelærere. Men for å lykkes med tidlig innsats trengs 
også her ansatte med god kompetanse i å avdekke og iverksette tiltak overfor barn som 
strever sosialt og/eller har et nedsatt funksjonsnivå. Vi mener det også i barnehagen må satses 
mer på tverrfaglig kompetanse. Barnevernspedagoger og vernepleiere har en god supplerende 
kompetanse til barnehagelærere for å inkludere barn med ulike utfordringer i barnehagen.   
FO anbefaler: 

• Ikke hev maksprisen. Gratis kjernetid for alle barn 

• Sats på flerfaglighet, ansett barnevernspedagoger og vernepleiere i barnehage   
 
Programkategori 07.60, Kapittel 260 - Universitet og høgskoler 
 
Regjeringen skriver i sitt budsjettforslag «Gode lærarar med solid og oppdatert kunnskap 

er nøkkelen til at elevane skal lære meir». De er tydelig på at kvaliteten på læreren har betydning 
for elevens læringsutbytte. FO skulle ønske at regjeringen resonnerte tilsvarende også når det 
gjelder utdanningene FO representerer. Gode profesjonsutøvere, det være seg i kommunalt 
barnevern, i NAV eller tjenester til utviklingshemmede er avhengig av gode 
profesjonsutdanninger for at tjenestene skal bli best mulig. 
 
Utdanningsgruppene FO organiserer er plassert i de laveste finanskategorier. 
Barnevernspedagog- og vernepleierutdanning er i finansieringskategori E, mens 
sosionomutdanning er plassert i F. FO mener at disse utdanningene trenger bedre finansiering 
Særlig må sosionomutdanningen plasseres i finansieringskategori E. Undervisningsform og 
kostnader for sosionomutdanningen er identisk med andre sammenlignbare 
profesjonsutdanninger. Det er derfor uforståelig at de ikke har samme finansiering. 
FO anbefaler 

• Hev finansieringskategori for sosionomutdanningen fra kategori F til E. FO 
har stipulert at kostnaden for av en heving av finansieringskategori for 
sosionomutdanningen vil være om lag 15 millioner kroner. 

 
Med vennlig hilsen 
 
 Sign               sign  
Mimmi Kvisvik Inger Karseth 
Forbundsleder Rådgiver 
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