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Behandling:
Trond O. Svenkerud (PP) foreslo:
I pkt. 1 i innstillingen endres ”læringsarbeid” til ”undervisningsarbeid”.
Kenneth T. Kjelsnes (SV) fremmet følgende merknad pva SV, Ap, R, Sp, MDG:
Bystyret har som målsetning å øke lærertettheten i trondheimsskolen ytterligere.
Aage Borrmann (Ap) foreslo pva Ap, SV, V, KrF, Sp, MDG:
1. Bystyret ber Ordføreren gjøre en henvendelse til regjeringen hvor man ber regjeringen gå
igjennom rapporteringer, dokumenteringskrav og statistikkinnhenting fra skolene, med det
mål å kraftig begrense arbeidet ute i kommunene. Spesielt gjelder dette en forenkling av
GSI rapporteringen på skolene.
2. Bystyret ber Rådmannen arbeide videre med de foreslåtte tiltakene med tanke på å frigjøre
tid til læringsarbeid i skolen. Dette betyr å begrense rapporteringer, dokumenteringer og
statistikkinnhenting fra skolene og lærerne til kun det aller nødvendigste. Det skal
utarbeides standardløsninger på referatføring, dokumentering og rapportering slik at dette
forenkler arbeidet og gir læreren mer tid til elev og undervisning. Trondheimsskolen skal
ikke delta i utprøvinger av dataverktøy som piloter i en periode framover, da dette tar stor
del av arbeidstiden på bekostning av elevtiden.
3. Det må være en klar målsetting at medarbeiderundersøkelsene blant lærerne i årene
framover viser en klar bedring i forhold til tidsbruk. Målet må være at opplevelse av
tiltakene innenfor mindre byråkratisering i skolen virker. Rådmannen skal rapportere til
Formannskapet om dette jevnlig.
4. For øvrig tar bystyret saken til orientering og legger den til grunn for prioriteringer i
økonomiplan og enkeltsaker.
Kjetil Utne (H) tok opp Janne Cecilie Guldahls (H) forslag fra oppvekstkomiteen:
Den enkelte skoleleder skal selvsagt ha myndighet til selv å vurdere om det er ønskelig å gå ut
over opplæringslovens minimumskrav i henhold til vurderingsforskriften.
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo endring i Borrmanns forslag:
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Punkt 3 siste setning strykes, og erstattes med følgende: Rådmannen skal rapportere til
Bystyret om dette jevnlig. Rapporteringen skal inngå som en del av Kvalitetsmeldingen for
skolen.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Borrmanns forslag (unntatt pkt 2 og pkt 3 siste
setning) ble Borrmanns forslag enstemmig vedtatt.
Borrmanns forslag pkt 2 ble vedtatt mot 14 stemmer (13H, 1DEM).
Ved alternativ votering mellom Borrmanns forslag pkt 3 siste setning og Baustad Ranums
forslag ble Borrmanns forslag vedtatt med 66 stemmer (37Ap, 11FrP, 6SV, 3V, 3KrF, 3MDG,
2Sp, 1PP) mot 17 stemmer (13H, 3R, 1DEM) avgitt for Baustad Ranums forslag.
Svenkeruds forslag fikk 5 stemmer (3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Utnes forslag fikk 25 stemmer (13H, 11FrP, 1DEM) og falt.
KrF, FrP, V, H sluttet seg til merknaden fra SV, Ap, R, Sp, MDG.

VEDTAK:
1. Bystyret ber Ordføreren gjøre en henvendelse til regjeringen hvor man ber regjeringen gå
igjennom rapporteringer, dokumenteringskrav og statistikkinnhenting fra skolene, med det
mål å kraftig begrense arbeidet ute i kommunene. Spesielt gjelder dette en forenkling av
GSI rapporteringen på skolene.
2. Bystyret ber Rådmannen arbeide videre med de foreslåtte tiltakene med tanke på å frigjøre
tid til læringsarbeid i skolen. Dette betyr å begrense rapporteringer, dokumenteringer og
statistikkinnhenting fra skolene og lærerne til kun det aller nødvendigste. Det skal
utarbeides standardløsninger på referatføring, dokumentering og rapportering slik at dette
forenkler arbeidet og gir læreren mer tid til elev og undervisning. Trondheimsskolen skal
ikke delta i utprøvinger av dataverktøy som piloter i en periode framover, da dette tar stor
del av arbeidstiden på bekostning av elevtiden.
3. Det må være en klar målsetting at medarbeiderundersøkelsene blant lærerne i årene
framover viser en klar bedring i forhold til tidsbruk. Målet må være at opplevelse av
tiltakene innenfor mindre byråkratisering i skolen virker. Rådmannen skal rapportere til
Formannskapet om dette jevnlig.
4. For øvrig tar bystyret saken til orientering og legger den til grunn for prioriteringer i
økonomiplan og enkeltsaker.
FLERTALLSMERKNAD – SV, Ap, R, Sp, MDG, KrF, FrP, V, H:
Bystyret har som målsetning å øke lærertettheten i trondheimsskolen ytterligere.
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