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TORGEIR OMA

Meny

Aps lærerbløff

I de åtte årene mellom 2005 og 2013 øremerket ikke den Ap-styrte regjeringen
penger til én eneste permanent lærerstilling i norsk skole – hverken på
barnetrinnet, på ungdomstrinnet eller i videregående skole.
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Til sammenlikning har det nåværende flertallet øremerket penger til over
tusen nye lærerstillinger for de yngste barna, hvorav Oslo har fått midler til
nærmere hundre. I tillegg foreslår regjeringen for neste år en storsatsning
på tidlig innsats.

Anbefalte saker

Oslo-byråd Tone Tellevik Dahl forsøker i Dagsavisen 25. oktober å få
oppmerksomheten bort fra dette ved å angripe regjeringen og Høyre for å
avslutte et rødgrønt forsøksprosjekt i ungdomsskolen. Men som det
daværende stortingsflertallet og den daværende kunnskapsminister uttalte
da ordningen ble innført var det snakk om «et fireårig statlig tilskudd» og
«først og fremst en prøveordning».
Den rødgrønne regjeringen valgte altså aktivt å innføre en tidsbegrenset
ordning snarere enn å bevilge pengene permanent, slik det nye flertallet
har gjort i sine satsninger. Likevel skylder Tellevik Dahl på Høyre.
Arbeiderpartiet forsøker som best de kan å løpe etter Høyre i
skolepolitikken, men de har aldri evnet å faktisk prioritere kunnskap i
skolen.
Heller enn å fokusere på at alle elever skal få med seg de grunnleggende
ferdighetene de trenger, snakker Ap nå om å innføre et drama- og
teaterfag og et nytt fag de kaller «Livet». Ønsker man en kunnskapsskole
må man fortsatt stemme noe annet enn Ap.
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Snart vil Facebook kunne gi «vippsopplevelsen»
KOMMENTAR

«Vi bør være ganske
glad for at Sira
Myhre ikke er
finansminister»

«De kaller det
gjerne føleri når
kvinner løfter
viktige debatter»

«Hvorfor druknet
han mannen?
Kommer vi til å
drukne også?»

LEDER

«Hvitt hat truer sikkerheten i
USA»

«Fredriksen-familien er
gratispassasjerer i landet
vårt»

«Spørsmålet er ikke hvis, men når,
Etiopia vil rammes av alvorlig
tørke»
KOMMENTAR

«Papirløse lever
med en konstant
trussel hengende
over seg»

LEDER

«Hadde han valgt
høyresiden, kunne
han ha blitt en ny
Kåre Willoch»

«Ministeren står i
veien for et
effektivt
beredskapsarbeid»

KOMMENTAR

«Rike bolighaier leier ut til
en formue»

«Alle meningsmålinger peker
entydig i retning av en seier
for venstresiden»
KOMMENTAR

«Båten vi sitter i er i ferd med å gå
ned. Kall det hva du vil, hopp!»
LEDER

«Gjengproblematikk
en i Oslo er
utfordrende»

KOMMENTAR

«Leserbrevpoeten
som kunne vært
husket som Nordahl
Grieg»

KOMMENTAR

«Fri meg fra å bo i
et land som lever av
falske smil og god
service»

LEDER

«Når startet egentlig dette
ødeleggende mammatabuet?»

«Miljøpartiet De Grønne har
grunn til å se lyst på
valgutsiktene»

«Hjelper det å være moralpoliti i en
svart-hvitt-debatt?»
KOMMENTAR

«Det er lett å føle
seg
handlingslammet
av store
miljøproblemer»

«Kommunestyrene
er 60-åringens
lekeplass»

KOMMENTAR

«Hvis du lo av
jødesvin-sketsjen,
må du lese historie»

LEDER

«Raymond, du har en aller
siste sjanse til å skape et
bedre Bjørvika for alle»

KOMMENTAR

«Sukkerbiten-konflikten er et
bilde på en større
frustrasjon»
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