Vi trenger en tillitsreform
Tromsø SV mener regjerningas poltikk for å heve nivået i norsk skole er feilslått. Torbjørn
Røe Isaksen har gjennomgående valgt de enkleste løsningen for å kvalitetssikre
lærerutdanninga. Dette går utover 38 000 lærer. Tromsø SV er lei av at Røe Isaksen trang til å
måle alt mulig. Det er ikke antall produserte studiepoeng som avgjør om læreren er dyktig.
SV etterlyser en kompetanseheving, denne gangen hos kunnskapsministeren.
Da Røe Isaksen krevde at lærerstudenten skulle ha karakter fire eller bedre i matematikk fra
VGS, var dette først og fremst et angrep på utdanningsinstitusjonene. Det et slik forslag
egentlig sier, er at i Norge er vi ikke i stand til å utdanne lærere, med mindre søkeren har
karakter fire eller bedre i matematikk fra VGS. Dette fører til at mange drømmer går i tusen
knas.
Kravet om at man skal ha 60 studiepoeng for å undervise i matematikk, engelsk og norsk på
ungdomstrinnet, hos lærere som allerede underviser i disse fagene, vitner om en mangel på
tillit til læreren SV ikke kan la stå uimotsagt. I følge utdanningsforbundet er rundt 38 000
lærere som ikke lenger har høy nok kompetanse for kunnskapsministeren. Det er sjokkerende
at de som allerede har bevist at de er i stand til å undervise, nå blir stemplet som ikke gode
nok. SV mener dette er absurd politikk som sender helt feil signaler. At dette ikke gjelder
nyutdannede lærere er en mager trøst, når ministeren helt klart har fått studiepoeng på
hjernen. Hva skjer neste gang Røe Isaksen finner ut at norske elever ikke gjør det godt nok?
SV mener at det er mange måter å måle kompetanse på. Å tro at en god lærer er en lærer med
60 poeng innenfor fanget som det undervises i er snevert. Det er viktigere å ha en lærer som er
god til å formidler. Det viktigste er at læreren er rustet til å lære bort faget. SV kjempe for at
lærer skal få lov til å være lærere. Fremfor 60 studiepoeng in matte og norsk er det andre
hensyn som må tas. Det handler om evnen til å motivere elevene, slik at de pugger til den
prøven, lære seg de glosene og strikke de tøflene. En god lærer er en god lærer, selv om
vedkommende ikke har 60 studiepoeng inne for faget det undervises i.
Derfor har SV liten forståelse for at Røe Isaksen synes det er vanskelig å forholde seg til noe
annet en studiepoeng og karakterskalaer. Dette vitner om manglene forståelse og respekt for at
det finnes ulike måter å skaffe seg kunnskap. Dagens lærere innehar en kompetanse som er
helt nødvendig for elevene. At kunnskapsministrene sår tvil om lærerne kompetanse er både
frekt og respektløst. SV mener det vitner om en manglene forståelse av hva kunnskap er og
hvordan den måles. At kunnskap er makt, har de fleste elver fått høre fra læreren sin. Det er
både provoserende, og ikke minst ironisk at det nettopp er kunnskapsministerens mangle på
kunnskap som setter jobbene til 38 000 lærere i fare.

