
FAQ – SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED STREIK 
 
 
Eksamen 
 
Hvilke konsekvenser vil en streik få for eksamensavviklingen i grunnskolen? 
Skriftlig eksamen 24. mai vil likevel kunne gjennomføres under en konflikt. Rektor er ansvarlig for 
gjennomføring av eksamen, og kan igangsette eksamen. På skoler der rektor er i streik, kan 
overordnede (skolesjef, rådmann e.l.) sette elevene i gang, og eksamen kan avvikles dersom man har 
innleide eksamensvakter.  
 
Sensorene engasjeres av fylkesmannen, og sensoroppdraget vil derfor ikke være omfattet av en 
eventuell konflikt. 
 
Muntlig eksamen kan ikke gjennomføres dersom faglærer er i streik. 
 
Kan eksamen i videregående avvikles selv om det blir streik? 
Skriftlig eksamen vil kunne gjennomføres under en konflikt. Rektor er ansvarlig for gjennomføringen av 
eksamen, og kan igangsette denne. På skoler der rektor er omfattet av streik, må overordnede sette 
elevene i gang med eksamen, dersom ikke oppgaven er delegert til andre i administrasjonen, 
 
Der sensoroppdraget er basert på avtale med fylkesmannen, vil sensur ved skriftlig eksamen kunne 
gjennomføres.  
 
Muntlig eksamen er avhengig av faglærer, og kan ikke gjennomføres dersom faglærer er i streik. 
 
Sensorene ved eksamen for privatister inngår avtale med og betales av fylkesmannen, og en streik på 
kommunalt avtaleområde vil ikke ramme disse. 
 
 
Omrokkering av eksamensvakter 
 
Spørsmål: 
Ved en av de videregående skolene hvor forbundet har varslet uttak av samtlige av sine medlemmer, 
ser det ut som om vi er i stand til å klare å få avviklet en del eksamener, bl.a. ved hjelp av 
fylkesrådmannen som skal igangsette eksamenene. 
 
Et spørsmål som har dukket opp nå, er at skolen baserer seg delvis på innleide eksamensvakter 
(pensjonister), og dels på lærere. Skolen hadde en opprinnelig plan der det framgikk hvem som skulle 
være vakter på hvilke rom. 
 
Nå, som følge av varsel om streik, er denne planen endret, slik at de innleide vaktene og de som ikke 
er tatt ut i streik har fått melding om andre rom enn det de opprinnelig fikk melding om. Dette fordi 
elevene nå skal samles på noen færre rom enn det som opprinnelig ble planlagt, og det vil også være 
noen færre vakter tilstede enn det opprinnelig planlagte – dog innenfor det som vurderes som 
ansvarlig. 
 
Rektor (som også er tatt ut i streik) har fått melding om at slik omrokkering er å anse som 
streikebryteri. Vi på vår side hevder at her er det ingen som overtar noen andre arbeidsoppgaver, de 
utfører de samme oppgavene som det de ellers skulle gjort, bare i et annet klasserom. Alternativet har 
vært at alle eksamenene hadde blitt avlyst, og de innleide vaktene og de lærerne som ikke streiker 
hadde blitt gående «arbeidsløse». 
 
Er vi på trygg grunn her? 
 
Svar: 
Etter vår oppfatning kan ikke en slik organisatorisk omlegging regnes som streikebryteri. Dette vil 
være en parallell til det vi skriver i KS’ streikehefte (s. 38): 



«Utgangspunktet ved enhver streik er at de ikke-streikende skal fortsette arbeidet sitt som normalt og 
ikke arbeide i større omfang enn tidligere for å avhjelpe streikesituasjonen. 
 
Det kan likevel tenkes tilfeller der omleggingen av driften må vurderes. Omlegginger kan for eksempel 
gjøres ved å slå sammen virksomheter eller å endre arbeidstid. I barnehage og skole kan det, når 
pedagogisk personell eller lærer er tatt ut i streik, være aktuelt med fortsatt drift for å ivareta forsvarlig 
tilsyn med barn og elever, men da ofte med redusert åpningstid. Skoleassistenter kan fortsette med 
sine assistentoppgaver når lærere streiker. Undervisningen opphører, og det er naturlig at 
assistentene benyttes til generelle tilsynsoppgaver. Det må legges vekt på at tilsynet er forsvarlig. 
 
Dersom en skole delvis rammes av streik, kan timeplanene legges om i en viss grad, slik at den 
resterende delen av virksomheten blir meningsfull for elevene.» 
 
 
Eksamen – videreutdanning for lærere 
 
Spørsmål: 
Vi har flere lærere som er tatt ut i streik. Disse skal ha eksamen i forbindelse med videreutdanning til 
uka. Utdanningen er støttet av kommunen. Hvordan gjør vi dette? 
 
Svar: 
Eksamen i forbindelse med videreutdanning burde kunne gjennomføres da dette ikke er arbeid. Dette 
bør dere drøfte med organisasjonene før eventuell streik er et faktum. 
 
 
Hjemmeeksamen 
 
Spørsmål: 
Vi har noen ansatte som skal ha heimeeksamen, og som har søkt om permisjon i denne forbindelse. 
Vi har i den forbindelsen to spørsmål: 
 
1. Søknad om permisjon m/lønn er skrevet etter at det ble brudd i forhandlingene og plassoppsigelse. 
Bør dette få noen betydning for vår behandling av søknadene, eller bør vi behandle dem som om dette 
var en normalsituasjon? (Jeg heller til det siste, med unntak av to ansatte som er enhetsledere, der 
mener jeg vi bør ta litt forbehold, avhengig av hvordan det er med stedfortredere). 
 
2. Forutsatt at disse får permisjon m/lønn fra dato ... til dato..., og blir tatt ut i streik fra 24. mai, skal de 
da trekkes eller ikke trekkes i lønn? Vi finner ikke noe om denne eventualiteten i streikeheftet, det står 
at kurs normalt omfattes av streik, men eksamen er jo noe annet. 
 
Svar: 
1) Vi mener at søknad om permisjon bør behandles på vanlig måte. 
 
2) Dersom vedkommende står på listene over de som blir tatt ut i streik, bør de behandles som andre, 
dvs. lønnen stoppes fra den datoen de er tatt ut i streik. 


