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Mer læring - mindre testing 
Å lage god skole er vanskelig. Høyresida roper etter enkle løsninger som mer 
disiplin og karakterer fra 5. klasse. Det som egentlig trengs, er at lærerne skal 
få mer tid til å gjøre jobben sin, slik at elevene får den hjelpen de har behov 
for. 

De siste årene hare det kommet flere og flere standardiserte tester og nasjo
nale prøver som alle må ta. Mer tid på testing betyr mindre tid til læring. Rødt 
vil at lærerne skal få bruke tida si på elevene, ikke på å fylle ut retteskjemaer. 
Elevene skal få bruke tida si på å lære, ikke på å ta tester laget på et kontor 
langt borte av såkalte eksperter. 

Praktisk læring gir bedre skole for alle 
Rødt vil ha tilbake klassedelingstallet, som sikrer at det er nok lærere, ikke 
bare i forhold til antallet elever, men også i forhold til antallet timer elevene 
skal ha. Vi vil ha slutt på at kommunene kan kutte lærerstillinger, og så skjule 
det bak tallmagi og regnestykker om elever og lærere som ingen skjønner. I 
Oslo har lærerne fått mindre tid til å hjelpe hver elev siden klassedelingstallet 
forsvant. Dette vil Rødt forandre på. 

Nok lærere og skikkelig utstyr vil gjøre at skolen igjen kan tilby praktisk 
undervisning. Det trengs i alle fag, fra matte og naturfag til kroppsøving og 
musikk. Både teori og praksis må til for at det skal bli god skole, og i mange år 
har det vært for lite praksis i skolen. Kunnskap bor ikke bare i bøker. Alle lærer 
mer av praksis, ingen blir lege, snekker eller frisør ved å sitte begravd i bøker. 
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En skole for alle 
Elever har ulike behov, og noen har behov for ekstra hjelp. Ifølge opplærings
loven har alle rett på tilpasset opplæring. Pengemangel gjør at mange kom
muner bryter denne loven hele tida. Rødt vil at det skal følge penger med alle 
enkeltvedtak om særskilt opplæring. Foreldre skal vite at barna deres får hjelp 
når de har behov for det. 

Elever som kommer til Norge i løpet av skoletida trenger ordentlig nor
skopplæring. I dag får de 10 måneder i mottaksklasse. Rødt mener at retten til 
å gå i mottaksklasse skal henge sammen med norskferdighetene dine. Ingen 
skal bli overført til vanlig klasse før de er i stand til å følge undervisninga der. 

Språk er nøkkelen til integrering, og all forskning viser at flerspråklige 
elever som har et godt utviklet morsmål gjør det best faglig i det lange løp. 
Rødt er for morsmålopplæring til alle, og ser på det språklige mangfoldet som 
en ressurs for både elevene og for det norske samfunnet. Det er ikke et prob
lem at folk snakker flere språk enn norsk. 

Rødt jobber for: 
» Slutt på nasjonale prøver. Mer testing betyr ikke mer læring. 
» Mer praktisk undervisning. Læring er mer enn å sitte stille. 
» Spesialundervisning til alle som trenger det. 
» Rett til morsmålsundervisning og systematisk norskopplæring. 
» Lovfestet rett til lærlingplass i bedrift. 
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For alle - ingen betaling og ingen profitt 
Rødt jobber for at både barnehage og SFO skal være gratis, akkurat sånn som 
skolen er det. Rødt mener at stat og kommune må sikre alle barn og unge får 
et godt tilbud. 

I dag er det mulig å ta ut privat fortjeneste på barnehagedrift, det betyr at 
private barnehageeiere kan tjene penger på å gi et dårligere tilbud. Rødt vil 
at det skal bli forbudt åta ut fortjeneste på noe så viktig som barns oppvekst. 

Vi vil ha et mangfoldig tilbud både når det gjelder skole og barnehage. Vi 
ønsker ikke at alt skal være likt, men alt skal være gratis og ingen skal tjene 
penger på det! 

RØDT OSLOS KANDIDATER: 
Erling Folkvord, 1. kandidat 
Bjørnar Moxnes, 3. kandidat 
Victoria Rweikiza, 4 kandidat 
Elin Volder Rutle, 2. kandidat 
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