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Kunnskap 714 

Dannelse 715 
Utdanningssystemet er vår viktigste demokratibygger fordi den gir tilgang til kunnskap. 716 
Gjennom skoleløpet dannes vi som mennesker: Vi skaper felles verdier og normer for samfunnet, 717 
dyrker erkjennelsen og mestringen. Den kunnskapen og dannelsen vi har med oss fra skolen, 718 
foredles videre i hele samfunnet. Overalt der folk møtes, fra arbeidsplassen til sosiale medier, 719 
oppstår nye samtaler og kunnskapsutveksling, som kommer oss alle til gode. SV vil sikre alle 720 
muligheten til å få en god utdanning og delta på likefot i samfunnet. 721 

 722 

En heldagsskole med flere lærere 723 
I dag begrenses framtidsmulighetene for mange barn av klassebakgrunn eller hudfarge, og de får 724 
en dårligere skolegang enn de fortjener. SV vil skape en skole der barnas egne evner, drømmer og 725 
talenter avgjør hva slags valg de får i framtiden. Derfor vil vi øke antallet lærere i skolen og 726 
innføre heldagsskolen. Flere lærere vil gi et bedre læringsmiljø og elevene vil få den oppfølgingen 727 
de trenger. Mer praktisk og aktiv læring vil gjøre at flere elever kjenner mestring, bidra til trivsel 728 
og motivasjon, og gjøre barna til lærende mennesker resten av livet. I tillegg vil sunn mat og 729 
fysisk aktivitet i skolen gi både mer effektiv læring og bedre folkehelse.  730 

SV vil:  731 

• Innføre en lærernorm. Flere lærere trengs for at alle elever skal få den oppfølgingen 732 
de trenger. 733 

• At leksene skal gjøres på skolen. SV vil ha skolelekser med lærere til stede, så alle 734 
får gode muligheter til å lære det de skal. 735 

• Innføre fysisk aktivitet i skolen hver dag. 736 
• Innføre gratis skolemat. Det er bra for læring, bra for helsa og bra for trivsel og 737 

samhold. 738 
• Innføre en tillitsreform. SV vil øke det profesjonelle handlingsrommet for lærerne, 739 

med mindre kontroll og rapportering. I skolen skal det oppmuntres til forsøk og 740 
utviklingsarbeid. 741 

• Sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for lærerne og alle andre som arbeider i skolen.  742 
• Ha tidlig innsats slik at elevene får faglig grunnlag og motivasjon til å fullføre 743 

utdanningsløpet.  744 
• Lage en skole som utvikler hele mennesket. Praktisk, teoretisk, sosial og estetisk 745 

kompetanse må vektlegges gjennom hele opplæringen. 746 
• Innføre mer praktisk og variert læring. 747 
• Videreføre en restriktiv privatskolepolitikk for å ta vare på fellesskolen der 748 

elevene møtes, uansett bakgrunn.  749 
• Begrense antallet religiøse private skoler som mottar statsstøtte for å bidra til 750 

integrering og ta vare på felles møteplasser på tvers av religiøs bakgrunn. 751 
• At skolen skal være et flerfaglig fellesskap. Flere yrkesgrupper skal inn i skolen i 752 

tillegg til lærere. 753 
• Lovfeste leirskoletilbud som et tilbud til alle uavhengig av bosted. 754 
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• Øke rekrutteringen til læreryrkene, bedre lærerutdanningen og bedre ordninger for 755 
etter- og videreutdanning. 756 

• Ha et sterkt elevdemokrati som gjør skolene bedre og gir verdifull 757 
demokratiopplæring og -trening. 758 

• Modernisere foreldre-/hjemsamarbeidet slik at det tar høyde for sosiale forskjeller 759 
og integreringsutfordringene, og som ikke utfordrer lærernes faglige autonomi 760 

DISSENS 21: Et mindretall på to ønsker å erstatte «Modernisere» med «Styrke» i punktet over. 761 

  762 

• Videreutvikle valgfag i ungdomsskolen. 763 
• Ha forsøk med å fjerne eksamen i skriftlig sidemål.  764 

DISSENS 22: Et mindretall på tre vil beholde punktet over.  765 

 766 

Barnehage 767 
Gode barnehager er et fundament ikke bare for barns utvikling, men også for et stabilt familieliv 768 
med større valgfrihet og et integrert og rettferdig samfunn. Vi må sikre kvaliteten i barnehagene, 769 
slik at alle barn har det trygt i gode miljø. I de siste årene har store, kommersielle 770 
barnehagekjeder vokst fram i Norge, og vi risikerer at stadig flere av barnehagepengene ender 771 
opp som profitt for private selskaper i stedet for å brukes på barna. SV vil at barnehager 772 
hovedsakelig skal være kommunalt eid og drevet, men med rom for barnehagedrift i regi av 773 
frivillig/ikke-kommersiell sektor.  774 

DISSENS 23: Et mindretall på to ønsker å fjerne siste setning over. 775 

 776 

SV vil:  777 

• Lekens verdi skal ivaretas i barnehagen. Lek bidrar til helhetlig læring og 778 
utvikling. En snever oppmerksomhet på læring forstyrrer barns naturlige og gode 779 
utvikling.  780 

• En lovfestet bemanningsnorm der det skal være minimum én voksen per tredje barn 781 
under tre år, og én voksen per sjette barn over tre år. Barn skal bli sett. 782 

• Barnehagelovens leke-, oppholds- og uteareal skal sikres. Dette er viktig for 783 
både helse og trivsel og det pedagogiske innholdet i barnehagen.  784 

• Gradvis innføring av gratis heltidsbarnehage for alle barn fra ettårs-alderen. Slik 785 
som grunnskole skal barnehage være en gratis rettighet for alle.  786 

DISSENS 24: Et mindretall på to vil stryke punktet over. 787 

 788 

• Ha løpende barnehageopptak for ettåringer. 789 

 790 

OBS: DISSENS 22 har blitt 
endret, da det var en 
trykkfeil i første utgave. 



 

Sosialistisk Venstreparti                                                                                             sv.no   
Hagegata 22, 0653 Oslo                                                                                  post@sv.no    27 

Videregående skole 791 
Norske sekstenåringer tar et viktig livsvalg når de søker videregående opplæring. SV vil sørge for 792 
at flere har tilgang på skole i nærheten av der de bor, at de gjennomfører utdanninga og at 793 
yrkesfagelever skal få den læreplassen de trenger. Den videregående skolen skal være helt gratis, 794 
både for studiespesialiserende og yrkesfaglige programmer, og opplæringen må være relevant og 795 
praksisnær. SV vil gjøre videregående skole obligatorisk frem til elevene fyller 18 år.  796 

DISSENS 25: Et mindretall på to vil stryke siste setning i avsnittet over. 797 

 798 

SV vil:  799 

• Opprettholde et mangfoldig skoletilbud over hele landet. Opptaket til 800 
videregående opplæring skal balansere geografi og karakterer slik at flest mulig får gå på 801 
videregående skole uten å måtte flytte. 802 

• Øke gjennomføringen og læringsutbyttet gjennom en mer praktisk, variert, 803 
fleksibel og relevant opplæring i alle fag. 804 

 805 

DISSENS 26: Et mindretall på to ønsker å legge til følgende punkt: 806 
• Videreutvikle en god vurderingskultur som er rettferdig og læringsfremmende, og 807 

gjennomføre forsøk med nye eksamensformer.  808 

 809 

• Styrke rådgivertjenesten. Dårlige valg koster mye både for den enkelte og samfunnet. 810 
• Gi elevdemokratiet i videregående gode rammevilkår. Sikre at elevenes 811 

tillitsvalgte får informasjon, muligheter for deltakelse og innflytelse. 812 
• Videreutvikle alternative modeller til dagens ordning med to år i skole og to 813 

år som lærling, slik at eleven tidligere kommer i kontakt med arbeidslivet.  814 
• Lovfeste retten til læreplass. Alle offentlige aktører, kommuner og virksomheter 815 

pålegges å fastsette klare og forpliktende mål for antall læreplasser i deres regi, slik at 816 
alle får gjennomført utdanningen sin og samfunnet får nok kvalifisert arbeidskraft. 817 

• Ordningen med opplæringskontor videreutvikles for å gi bedre oppfølging av både 818 
lærlinger og lærebedrifter. 819 

• Utstyrsparken ved skolene må være moderne og attraktiv for å gjøre 820 
utdanningene attraktive og nyttige for både elever og arbeidslivet. 821 

• Lovfeste russetida og etablere en russesamskipnad som selger russeutstyr. 822 
Overskuddet skal forvaltes av russesamskipnaden. 823 

• Forsøksordning med mappevurdering i stedet for eksamen. I dag avgjør en 824 
tilfeldig dag i et tilfeldig fag en hel karakter på vitnemålet. Vi vil ha forsøksordninger 825 
med mappevurdering, der hele året og hele pensum teller på en eksternt satt karakter. 826 

 827 

DISSENS 27: Et mindretall på to vil legge til følgende punkt: 828 
• Elever skal være med på ansettelsen av lærere. Elevene vet best selv hva de 829 

trenger for å lære mer. Derfor bør de involveres når nye lærere skal ansettes.  830 
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 831 

• Gi elevene rett til anonym retting av prøver. Noen elever har ikke tillit til at de 832 
får riktig karakter for arbeidet de har gjort. Om klassen sammen ønsker anonym retting 833 
skal de få forsøke det.  834 

DISSENS 28: Et mindretall på en vil stryke dette punktet. 835 

 836 

Høyere utdanning 837 
I Norge skal alle ha lik rett til høyere utdanning, men slik er det fortsatt ikke. Økonomi, 838 
bakgrunn og kjønn spiller inn både på tilgangen til og valg av utdanning. SV vil gi flere 839 
mennesker råd og mulighet til å ta høyere utdanning, gjennom bedre studiestøtte samt flere 840 
studieplasser og studentboliger. 841 

SV vil:  842 

• Likebehandle all høyere utdanning: akademiske utdanninger, 843 
profesjonsutdanninger, kunstutdanninger og fagskole- og mesterbrev. Det gjelder 844 
finansiering, studentrettigheter, studiepoeng og innpassing i kvalifikasjonsrammeverket.  845 

DISSENS 29: et mindretall på to vil stryke punktet over. 846 

 847 

• Sikre gratis, offentlig eide og drevne universiteter, høgskoler og fagskoler, 848 
men med muligheter for private tilbydere innenfor rammen av et lovverk som sikrer 849 
kvalitet og umuliggjør utbyttemisbruk. 850 

• At dimensjonering og lokalisering av utdanninger i hovedsak skal være et 851 
politisk, statlig ansvar. Utdanningssteder skal ikke kunne nedlegges av 852 
institusjonsstyrer. Dimensjonering og plassering bør også ta hensyn til voksne studenters, 853 
næringslivets og offentlig sektors behov for utdanninger i distriktene. 854 

DISSENS 30: Et mindretall på to vil stryke punktet over. 855 

 856 

• Legge større vekt på realkompetansevurderinger og muligheter til Y-veien. 857 
Det vil si opptak basert på relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra 858 
videregående skole. SV vil ha smidigere overganger mellom akademiske og yrkesfaglige 859 
utdanninger.  860 

DISSENS 31: Et mindretall på én vil stryke siste setning i punktet over. 861 

 862 

• Utvikle en nasjonal strategi for tilgang og mangfold i høyere utdanning. 863 
Innvandrere må raskt få vurdert sin real- og formalkompetanse for å kunne 864 
påbegynne/fullføre en høyere utdanning. 865 
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• Gjeninnføre demokratisk styring. Rektor skal velges, ikke ansettes. Valg av ledere 866 
på lavere nivå og partssammensatte organer skal gjeninnføres. Eksterne styremedlemmer 867 
skal velges fra et langt bredere sjikt av samfunnet enn i dag og de ansatte skal ha 868 
styreflertall. 869 

• At forsknings- og utviklingsresultater i størst mulig grad skal publiseres i 870 
gratis publikasjoner.  871 

• Innføre et nytt opptakssystem. Høyere utdanningsinstitusjoner skal hjelpes til å 872 
innføre mer rettferdige opptakssystemer der relevante karakterer teller mer og hvor de 873 
har med et større mangfold av kriterier. 874 

 875 

Forskning 876 
Forskning øker forståelsen for hvem vi er, hvor vi kommer fra og om våre omgivelser. I tillegg 877 
ruster den oss til å møte utfordringene i vår tid og løse framtidens problemer. SV vil trappe opp 878 
norsk forskning, fordi både klimaet, næringslivet og velferden avhenger av ny vitenskapelig 879 
innsikt og løsninger. Vi skal være sterke i bredden og verdensledende på noen felt. 880 

SV vil: 881 

• Øke den samlede norske forskningsinnsatsen som andel av BNP til det samme 882 
som andre industriland.  883 

• Ha forskerstyrt og mindre konkurransebasert forskning. Økt basis-884 
/grunnbevilgning til universitet, høgskoler og forskningsinstitutt. 885 

• At en større del av de statlige forskningsmidlene går direkte til 886 
institusjonene, ikke via Forskningsrådet. NFRs midler må i større grad brukes til frie 887 
og forskerinitierte prosjekter enn til programmer. 888 

• Ha gode rammevilkår for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning. 889 
Samfunnet lokalt – nasjonalt – globalt trenger bredde og mangfold i valg av temaer og 890 
perspektiver. 891 

• Øke samarbeidet mellom samfunnet, utdanningen og forskningen. Høyere 892 
utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter, arbeidslivet og de folkelige bevegelsene 893 
må i sterkere grad utveksle ønsker og melde inn behov. 894 

• At utviklingsarbeid statusmessig og økonomisk likestilles med forskning. 895 
Begge er viktige for utdanningene, for arbeidslivet og for samfunnet. 896 

• Styrke arbeidsplassen som forsknings-, utviklings- og innovasjonsarena. Det 897 
gir økt relevans, økt nytte og trekker flere med.  898 

  899 
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Studenter 900 
Det skal være både fint og godt mulig å være student – på heltid og på deltid, gjennom hele livet, 901 
også når du står i arbeidslivet. Det forutsetter gode arbeids- og læringsmiljø og ei god nok 902 
finansiering til å kunne sette studiene i første rekke.  903 

SV vil: 904 

• Ha økt vekt på kvalitet i all utdanning, inkludert praksisplasser, veiledning, 905 
mentorordning og sensurering.  906 

• Innføre elleve måneders studiefinansiering knyttet til grunnbeløpet i folketrygden 907 
på minimum 1,5 G, og gradvis hevet stipendandel.  908 

 909 

DISSENS 32: Et mindretall på én vil legge til følgende punkt:   910 

• At utdanning skal gi pensjonspoeng. 911 

 912 

• Bygge flere og billigere studentboliger uten å fire på kvaliteten. Det skal bygges 913 
fem tusen nye studentboliger i året. 914 

   915 

Livslang læring – en etterutdanningsreform 916 
Dagens arbeidsliv er i konstant endring og for å være oppdatert trenger folk påfyll av kunnskap 917 
og kompetanse gjennom hele yrkeslivet. SV vil gi alle muligheten til å utvikle sine evner gjennom 918 
hele livet, både fordi det gjør individene lykkeligere, og fordi det gir samfunnet mer kvalifisert 919 
arbeidskraft og bedre kvalitet på tjenestene som utføres. Vi skal ikke tillate arbeidsgiverne å 920 
presse kompetansen og lønna ned, for da taper vi alle i det lange løp. 921 

SV går inn for en etterutdanningsreform der partene i arbeidslivet, i samarbeid med staten, 922 
innfører rett til etterutdanning for alle arbeidstakere i Norge. Det bør settes av midler i 923 
lønnsoppgjørene til finansiering av reformen. Staten bør bidra med midler slik at reformen kan 924 
innføres raskt. Når midlene tas ut skal bestemmes av den enkelte arbeidstaker i samarbeid med 925 
arbeidsgiver.  926 

SV vil: 927 

• Ha en etter- og videreutdanningsreform der arbeidstakerne får rettigheter til 928 
betalt permisjon for etter- og videreutdanning. 929 

• Utvide ordningen med Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og 930 
Basiskompetanse i frivilligheten (BKF), opplæring på arbeidsplassen og i 931 
frivilligheten i grunnleggende ferdigheter for voksne, slik som lesing, skriving, regning, 932 
digitale og muntlige ferdigheter. 933 

• Stimulere universiteter, høgskoler, fagskoler og studieforbund til å skape 934 
mer fleksible studiemuligheter. Studier bør kunne gjøres på internett, via regionale 935 
studiesentre eller andre «utenfor campus»-løsninger samtidig som man er i arbeid. 936 
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• Sikre studieforbundenes finansiering og rolle, både som tilbydere av formelt 937 
kompetansegivende studier og av kurs til allmenn nytte. 938 

• At kurs og annen ikke-formell kompetanse enklere skal kunne 939 
sammenliknes med formell kompetanse gjennom et system for innplassering i det 940 
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.  941 

• Gi NAV-støtte til å ta høyere utdanning til folk som av ulike grunner står utenfor 942 
arbeidslivet – «utdanningslinja» skal ha likeverdig oppmerksomhet som «arbeidslinja». 943 

  944 


