
Veiledning for lokallag som drar på besøk 
 

LÆRERIKT – Venstre leter etter skoleeksempler 
 

Kampanjeperiode: 
1. september til 7. desember 

 
 
Hva skjer? 
I perioden fra 1. september til 7. desember besøker Venstrefolk skoler i hele landet for å finne de 
gode løsningene som kan skape en skole for kunnskap og like muligheter. 
 
Vi trenger hjelp fra alle Venstrelag og alle Venstreaktive! Kampanjer er å løfte partiet i fellesskap. 
Skal vi gjøre et godt resultat i 2013, må vi sette i gang arbeidet med det samme! 
 
 
Hva vil vi ha svar på? 
Opplærer elevene at de får tilstrekkelig oppfølging? Hva med foreldrene? Fører mer frihet til skolen 
og skoleledelsen til mer eller mindre sosial rettferdighet? Hvordan bør fremtidens skole se ut? Hva 
trenger vi av lokale og nasjonale grep for at skolen skal utvikle seg? Hvor tar tiden veien i skolen? 
Hva bør fjernes av pålegg og krav? Hvilke pålegg og krav er avgjørende for god læring? Hva mener 
lærerne selv om sin egen hverdag og hvilket rom har de for å gi eleven tilpasset opplæring? 
Hvordan skaper vi en skole som setter folk først? 
 
Hvem besøker vi? 
Venstre skal besøke skoler. Vi prioriterer barne- og ungdomsskoler. Vi bør snakke med alle mulige 
berørte; lærere, elever, skoleledelse, skoleadministrasjon og foreldre.  
 
Forslag til prioritering 
• Barne- og ungdomsskoler 
• Videregående skoler 
• Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU/ KFU) 
• Utdanningsforbundet, Lektorlaget 
 
Det er ønsket at alle lag besøker minst 1 skole og har minst 1 skolerelatert besøk på gruppe-/ 
styremøte i løpet av kampanjeperioden.  
 
Men det er ikke nødvendig at alle som reiser på besøk er folkevalgte eller tillitsvalgte. Bruk 
medlemmene i lokallaget. Alle har noen de kan besøke, og alle lærer av slike besøk!



Mål: 
• Å synliggjøre Venstre i skolepolitikken, lokalt og nasjonalt 
• Å få støre innsikt i, hente erfaringer fra og lære mer om hverdagen i skole-Norge 
• Å få et bedre grunnlag for å utvikle politikk om skole, skolebyråkrati og tilpasset opplæring 
• Å opplyse om Venstres skolepolitikk 
• Å treffe velgere og fagfolk på deres egne premisser 
• Å ta ombudsrollen på alvor! 
 
Vi skal kartlegge situasjonen i skole-Norge, skape nettverk blant fagfolk, og hente erfaringer og 
innspill. Politikken må konkretiseres i politiske utspill i Stortinget, i kommunestyrer og fylkesting, 
og i avisspaltene. 
 
Oppdragsbeskrivelse: 
 
Før besøket 
- Avtal møtene i forkant. Ta en telefon eller send et brev eller en epost til en skole, eller FAU/ 

Utdanningsforbundet eller lignende. I enkelte kommuner må du ta kontakt med rådmannen 
eller hans stab for å besøke enkeltskoler.  

- Forklar hensikten: At du ønsker å få en innføring og innsikt i hvordan hverdagen er i skolen, og 
at dette er en del av et nasjonalt arbeid Venstre gjør for å skape grunnlag for bedre politikk. På 
www.venstre.no/kampanje (og vedlagt) ligger et forslag til brev du kan bruke. 

- Dette er en lytte- og lærekampanje. Vent med media til etter at alle besøk er ferdige. 
 
Under besøket 
- Ta imot innspill på konkrete problemer og forslag til tiltak. Husk at tiltakene kan være både 

lokale og nasjonale. Er det ikke noe kommunestyret kan gjøre, kan det hende at 
stortingsgruppa kan følge opp problemstillingen. 

- Skjema med forslag til spørsmål som du kan stille, ligger på www.venstre.no/kampanje (og 
vedlagt). Bruk dette til å notere underveis. 

- Informér om at dette møtet danner grunnlag for ny politikk, og at vi kan foreslå tiltak både i 
Stortinget og i kommunestyret. 

- Ved interesse: La den du besøker få et eksemplar av informasjonsflyeren om Venstres 
skolepolitikk, som ligger på www.venstre.no/kampanje (og vedlagt). 

 
Etter besøket 
- Gå inn på www.venstre.no/kampanje og send inn skjema med rapport fra besøket. Skjemaet er 

identisk med det du har brukt underveis i møtet. Du kan også sende dette til Venstre i posten. 
Siste frist: 7. desember 

- Konkretiser innspillene til tiltak som du kan stå inne for. Foreslå tiltakene i kommunestyret, 
og bruk dem i media lokalt. Skriv leserinnlegg. 

 
 
Omfang og premiering: 
Alle lokallag bør ha som mål å gjennomføre minst 1 besøk til skole og 1 besøk på eget møte. 
 
• To personer blir trukket ut blant de som har sendt inn skjema. Disse vinner én dag på 

Stortinget, reise og opphold inkludert. Der gis det omvisning og opplæring i det politiske 
arbeidet, og vinnerne får anledning til å bidra politisk. Om kvelden blir det middag med Trine. 

• Lokallaget som greier flest besøk i forhold til sitt medlemstall, vinner kr. 8000,-. Det er 
anledning til å bruke alt sammen i Venstres nettbutikk hvis man ønsker det! 


