Landsorganisasjonen i Norge
Barnehager og grunnopplæring
LO etterlyser en tydelig koronakompensasjon for å unngå kutt i skolen og i barnehagene. De
foreslåtte bevilgningene på 170 mill. kroner til oppfølging av sårbare elevar som har fått tapt
progresjon som følge av skolestenginga våren 2020 og 80 mill. kroner til skoler som har
utfordringar med overgangen til digital undervisning i forbindelse med pandemien framstår som
uklare. Vi er fortsatt på gult nivå og skolene situasjonen er krevende.
LO støtter forslaget om å redusere påslaget for pensjon til de private barnehagene. Utviklingen
de siste årene understreker at offentlig støtte til private barnehager har blitt en kilde til
superprofitt. Samtidig er det en utfordring at det offentlige har gjort seg så avhengige av private
leverandører.
Erfaringen tilsier at politiske forslag som kan redusere superprofitt blir møtt med advarsler om at
private barnehager vil legge ned. . LO oppfordrer Stortinget til å ikke gi etter for eventuelt press
mot forslaget.
LO ser med bekymring på at budsjettforslaget om å nok en gang øke maksimalprisen for
barnehagehageplass, denne gangen fra 3 135 per måned til 3 230 per måned. LO er ikke enig i
regjeringens politikk, der det er innført to delvis overlappende ordninger som reduserer
foreldrebetalingen til en liten gruppe familier med lav samlet inntekt, mens barnehageprisen for
alle andre stadig økes. LO vil heller ha lav foreldrebetaling for alle, som et universelt
veferdsgode. En minste ambisjon bør være å «fryse» maksprisen på dagens nivå.
Ut fra samme argumentasjon, er ikke LO enig i forslaget om å videreføre og utvide ordningen
med inntektsbasert redusert foreldrebetaling i SFO. LO mener heller SFO-prisen bør reduseres
for alle, samtidig som kvaliteten styrkes.
LO mener det er på høy tid med en SFO-reform som styrker kvaliteten, reduserer prisen og
lovfester retten til skolefritidsordning. SFO må ha tilstrekkelig med resurser slik at de kan
tilrettelegge for de mest sårbare barna, som i større grad faller utenfor om de ikke får en særskilt
oppfølging. LO mener det er positivt at det skal innføres en ny rammeplan for SFO. Men hvis
kvaliteten skal heves og SFO skal videreutvikles, trengs det ressurser og satsning på
kompetanseheving. For eksempel bør ansatte i SFO inkluderes i satsninger på kompetanseheving
i utdanningssektoren. LO er bekymret for at en ny rammeplan uten økte ressurser, blir lite
forpliktende for kommunene og de private skoleeierne.
LO etterlyser en sterkere oppfølging av Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, ut over 50 mill. kroner til kompetanseløft i
spesialpedagogikk og inkluderende praksis. LO er enig i at lærerne spiller en avgjørende rolle,
også i skolens sosiale oppdrag. Samtidig er vi opptatt av å styrke hele laget rundt eleven. Det
gjelder blant annet om lag 3000 miljøterapeuter med ulik fag- og profesonsbakgrunn som jobber
i skolen i dag. I en situasjon der mange skoler har fått ekstra utgifter knyttet til korona, er vi
bekymret for at slike ressurser kuttes. Kutt i slike ressurser vil særlig ramme sårbare barn.
LO ser med bekymring på utviklingen i retning av flere private grunnskoler. LO er opptatt av å
bevare fellesskolen som en av samfunnets aller viktigste inkluderingsarenaer.
Kulturskolene er viktig for utviklingen av et levende og skapende kulturliv i hele landet. Det er
likevel svært store forskjeller på hvordan kommunene ivaretar sin lovpålagte plikt til å ha et

kulturskoletilbud til barn og unge. Det må bygges ut tilbud om relevante PPU-utdanninger for
kulturskolelærere, utdanninger som gjør dem kvalifisert til å undervise i grunnskolen.

