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Innspill til høring - Gjennomføring av eksamen våren 2022 og 

midlertidige tilpasninger i fag- og timefordelingen skoleåret 

2021–2022 

Tekna – Teknisk naturvitenskapelig forening er den største masterforeningen i Norge, og den 

største fagforeningen i Akademikerne med over 93 000 medlemmer. Våre medlemmer har 

mastergrad eller mer fra tekniske og naturvitenskapelige fagområder. Tekna organiserer 

realfagslærere i videregående skole.  

Tekna ønsker å komme med innspill til regjeringens foreliggende forslag.  

Tekna støtter ikke forslaget om at eksamen avlyses. Tekna vil understreke at frykten for at 

læringstrykket til elever blir mindre når eksamen avlyses, er reell. Eksamen er viktig for å 

opprettholde faglig integritet og fokus i skolen. Eksamen sørger også for et mer rettferdig 

opptak til videre utdanning, samtidig som det er viktig å anerkjenne den undervisningen og 

læringen som faktisk er oppnådd dette året på tross av en pandemi.  

Det er hevet over enhver tvil at læringstrykket og motivasjonen til elevene vil forsvinne inn 

mot russetiden nå som de vet at eksamen ikke kommer. Det er beklagelig for skolen, men 

enda større konsekvens for vg3-elevene, som står igjen uten eksamenstrening før de skal 

inn på universitet og høyskoler, med et vitnemål som ikke har vært kalibrert på 3 år.  

Regjeringen foreslår at elevene skal få mer undervisning frem mot sommeren fordi eksamen 

blir avlyst. Det betyr at mange lærere må undervise mer enn planlagt i et normalt skoleår og 

mer enn det som er regulert i deres arbeidstidsavtale. Teknas lektorer har i korona-årene 

hatt en krevende arbeidssituasjon som har ført til mye merarbeid, ofte uten kompensasjon. 

Nå som smittesituasjonen er høy, går staten inn og bidrar økonomisk til at kommunene kan 

kompensere lærerne for merarbeid pga. høyt sykefravær. Dette er regulert i en sentral avtale 

som trådte i kraft rundt årsskiftet og som gjelder ut april måned 2022. Det vil si før skoleåret 

er omme.  

Dersom endringene medfører at våre lektorer må undervise utover de rammene som er lagt i 

deres arbeidsplaner i mai og juni i år, må dette kompenseres. Tekna mener det er viktig at 

merarbeid i mai og juni også blir kompensert. Undervisning som normalt faller bort på grunn 
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av eksamen er ofte trukket ut av lærernes årsverk og må da kompenseres som overtid. 

Dersom lærerne skal undervise utover det som er lagt inn i årsrammene til fagene, så 

forventer Tekna at det blir kompensert som overtid. 

Tekna mener det fortsatt vil være behov for merarbeid på grunn av koronarelatert sykefravær 

frem mot sommeren. Tekna mener staten må ta ansvar for at de kommunale arbeidsgiverne 

har økonomi til å kompensere lærerne for merarbeid og overtidstimer som fortsatt høyt 

sykefravær og beslutningen om å avlyse eksamen medfører i mai og juni 2022.  
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