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Hver lærer har krav på seks m2 kontorplass
Lærere må ha seks kvadratmeter kontorplass hver dersom de skal være på skolen fra klokken 08.00 til 15.30, ifølge fylkeshovedverneombudene.

Hovedverneombudene i landets fylker har et overordnet ansvar for arbeidsmiljø- og vernespørsmål i fylkeskommunene. Det innebærer
også ansvar for lærernes arbeidssituasjon i alle de videregående skolene.

Relaterte saker


02. junKlager på for dårlig plass

Lærere og arbeidstid



Lærerorganisasjonene og arbeidsgiveren KS har hatt langvarig tvist om arbeidstidsordningen.



KS krevde tidlig mer makt over tidsbruk til lokale rektorer, mer tid bundet til å være på skolen og mulighet for kortere ferie.



Lærerne raste – og separate forhandlinger om arbeidstid ble trukket inn i årets lønnsoppgjør



Denne forhandlingen endte med 7,5 timers tilstedeværelsesplikt dersom kontorvilkår er tilfredsstillende.



Undervisningsforbundets forhandlere anbefalte avtalen. Medlemmene tar stilling i uravstemning 18. juni



De langt mindre Skolenes Landsforbund (LO) og Norsk Lektorlag aviser avtalen med KS.

I et brev gjør verneombudene fylkesrådmennene oppmerksomme på at minstestandard for kontorplasser er seks kvadratmeter per ansatt
og dette må også gjelde lærerne.

Et viktig punkt i de nylig avsluttede lønnsforhandlingene mellom lærerorganisasjonene var som kjent at lærernes plikt til å være på
skolen skulle økes til 7,5 timer per dag, forutsatt at de fysiske arbeidsforholdene er tilfredsstillende. I dag er gode kontorplasser sjelden
vare på skolene. Som DN fortalte igår mener halvparten av lærerne at de har for dårlige plass- og kontorforhold til å være 7,5 timer på
skolen hver dag. På Bolteløkka skole i Oslo må fire lærere sitte sammen på hvert seks kvadratmeter store kontor.

– For trangt og for dårlig luft, innrømmer rektor Dag H Gomnæs.

Samme krav
På et møte i Stavanger nylig gikk hovedverneombudene gjennom de nye avtalepunktene om arbeidstid for undervisningspersonalet.

Ifølge ombudene har Arbeidstilsynet i tidligere tider godtatt mindre kontorplass for lærere enn for andre grupper – fordi lærerne delvis
har arbeidet hjemme. Men med større arbeidstid bundet til skolen, mener de tilsynets krav til arbeidsplassenes utforming og utstyr må
være de samme for lærerne som for andre grupper.

– Vi har gått gjennom lov, forskrift og Direktoratet for Arbeidstilsynets uttalelser og praksis. Det er ikke omstridt hva som skal legges til
grunn etter disse, sier Tor Ola Slagsvold, leder av fylkeshovedverneombudenes arbeidsutvalg.

Ifølge Slagsvold er dette kravet at lærerne må ha kontorarbeidsplasser på «minimum 6 m² per ansatt, regnet ut fra det største tallet
lærere som oppholder seg i rommet samtidig». Møterom og tilstøtende lokaler skal ikke regnes med. Verneombudene tolker
arbeidsplassforskriftens paragrafer og tilhørende kommentarer slik at det stilles bestemte krav til luft, lys og utsyn, til bord – og
hylleplass, stolenes ergonomi og flere andre forhold.

Arbeidstilsynet bekrefter reglene. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Heidi Mehli har imidlertid Arbeidstilsynet lagt størst vekt på
byggesaker for nye skolelokaler i sitt arbeid for å få oppfylt de aktuelle kravene. Tilsynet har de siste årene også gjennomført flere hundre
kontrollbesøk i skoler – men særlig konsentrert om innemiljø og arbeidsmiljø i bredere forstand.

Langt igjen
Tross sikkerhet om hvilke formelle krav som stilles, mener Slagsvold det er langt igjen før lærernes kontorforhold er tilfredsstillende.

– Respekten for kravene er heller laber. I Hedmark, hvor jeg holder til, er det bygd mye nye skoler de siste årene. Der ligger normeringen
mer opp til lov og forskrift. De eldre er annerledes. Jeg vet at tilstanden varierer sterkt rundt i fylkene. Så det er en svært stor jobb å få
rustet opp lærerarbeidsplassene slik at minimumsnormene i lov og forskrift tilfredsstilles, sier han.

Ifølge Slagsvold har verneombudene selv ikke sanksjonsmuligheter i sakene om arbeidsplass for lærerne.

– Unntaket er om forholdene går ut over liv og helse. Da kan vi stenge. Ansvaret har Arbeidstilsynet, som nå burde interessere seg for
lærernes arbeidsforhold, sier han.

