Pressemelding

Flott at NHO deler kunnskapsmål om arbeidslivet
Utdanningsdirektoratet jobber nå med å utvikle nye læreplaner som skal bli klare til
høsten 2020. – Regjeringen har blant annet sagt at demokrati og medborgerskap
skal være blant de tverrfaglige temaene i de nye læreplanene. Negotia mener dette
må inkludere læring i arbeidslivets demokratiske prosesser og deltakelse. Det
samme registrerer jeg den nye NHO-direktøren uttale i romjula, sier Monica A.
Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia.
Utdanningsdirektoratet holder nå på med å utvikle nye læreplaner som skal tre i
kraft høsten 2020. Blant annet er det besluttet at folkehelse og livsmestring,
demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling skal være tverrfaglige
temaer i de nye læreplanene.
-

En stor mangel i norsk skole har vært plan for læring om det organiserte
arbeidslivet knyttet til bedriftsdemokrati, samarbeid og medbestemmelse. I
forbindelse med høringen om de nye læreplanene i høst, sendte vi derfor
konkrete forslag om dette til Utdanningsdirektoratet, forteller Monica A.
Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia: - Det handler om å skape forståelse
for hvilke rettigheter man har i arbeidslivet, hvilke mekanismer som
fungerer for lønnsdannelse i Norge og hvordan trepartssamarbeidet mellom
arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene bidrar med samfunnsansvar i
store reformprosesser.

Glad for at NHO stiller seg bak samme kompetansemål
-

I et portrettintervju i romjula kunne vi lese at den nye NHO-direktøren også
påpeke at trepartssamarbeidet er viktig, men at hverken den eller den
norske modellen er en del av læreplanen, sier Negotia-lederen: - Jeg er
veldig glad for at NHO er like tydelig på at dette er sentral kunnskap som
må inn i skolen. Nå forventer jeg at Utdanningsdirektoratet tar disse
innspillene og signalene på alvor.

-

Mange tror at arbeidstidsbestemmelser, pensjonsreform og
sykefraværsarbeid er kommet av seg selv. Det er feil. Mye er et resultat av
prosesser og medbestemmelse som over tid har skjedd i norsk arbeidsliv.
Dette er det viktig at kommende arbeidstakere får grunnleggende opplæring
om, avslutter Paulsen.
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Fakta – forslag fra Negotia til endring i læreplanen for arbeidslivsfag
I verdigrunnlag (tillegg i dagens tekst i kursiv):
Elevene får anledning til å medvirke i arbeidsfellesskapet slik det er utviklet i vårt
samfunnsliv og forankret i våre demokratiske arbeidslivstradisjoner, samt innføring
i hvordan den sosiale dialogen og det organiserte arbeidslivet fungerer.
Nytt kompetansemål:
Beskrive og forstå hva som ligger i begrepet "den sosiale dialog/partssamarbeidet"
og hvordan det organiserte arbeidslivet har medvirket i utvikling av arbeidslivet i
Norge og større samfunnsreformer.

