
 
 

 

 

 

MFOs utdanningspolitiske plattform 2014 - 2015 

Mål   

MFOs overordnede mål er at vi skal ha en helhetlig musikk- og kunstutdanning med høy faglig 
standard og stor bredde.  

MFO vil ha et utdanningssystem som sikrer at hvert enkelt menneske får realisert sine evner 
og anlegg, der alle gis samme muligheter til utdanning og læring, uavhengig av bakgrunn og 
forutsetninger. Utdanning skal være et offentlig ansvar, under demokratisk kontroll og 
tilgjengelig for alle. MFO arbeider for at alle skal få reelle og likeverdige tilbud om 
barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring og høyere utdanning.  

De estetiske fagene 

De estetiske fagene har for liten plass i det norske utdanningsløpet. Alle elever må få 
anledning til å utvikle sine kreative evner med kompetente lærere og tilstrekkelige tids-
ressurser. Undervisningen i estetiske fag må styrkes, først og fremst fordi kunst- og kulturfag 
har verdi i seg selv, men også fordi estetiske undervisningsmetoder styrker opplæringen og 
inkluderingen i alle fag i grunnopplæringen. MFO vil arbeide for gode rammebetingelser og 
kvalitet i den videregående skoles MDD-tilbud og de estetiske fagene i universitets- og 
høyskolesystemet. Samordningen og samhandlingen mellom utdanningsinstitusjoner på alle 
nivåer må bli bedre. MFO vil spesielt følge opp merknadene knyttet til MDD-linjene i 
stortingsmeldingen om kvalitet og mangfold i fellesskolen (Meld. St. 20 (2012-2013)). 

Kulturskolene 

MFO vil arbeide for å utvikle kulturskolene som gode lokale ressurs- og kompetansesentre, 
og vil fortsatt arbeide for å forbedre kulturskolenes tilbud, herunder økt kapasitet, 
kvalitetssikring av undervisningen, større kunstnerisk bredde, økt tidsressurs for elevene og 
maksimumsgrenser for egenbetalingen. MFO ønsker en forskrift for kulturskolevirksomhet. 

Lønns- og avtalevilkår 

MFO vil videreføre en offensiv, solidarisk og kollektiv tariffpolitikk som fremmer gode, 
trygge arbeidsvilkår, full sysselsetting og sosial utjevning. Det skal lønne seg å ta utdanning, 
og lønnsnivået i offentlig sektor må sikre god rekruttering. MFO vil fortsatt ha sentrale 
tariffavtaler der lønnstilleggene fordeles sentralt. MFO krever høyere lønn for alle 
organiserte arbeidstakere i skole-, utdannings- og oppvekstsektoren. Kompetanse, 
ansiennitet, ansvar og funksjon skal være utslagsgivende for lønnsfastsettelsen. 
Kompetanselønnssystemet må videreføres, og realkompetanse må gi økonomisk uttelling. 
MFO vil fortsette arbeidet med å kreve ryddige lønns- og arbeidsvilkår, og gode tariffavtaler 
og særavtaler for alle ansatte, både i offentlig og privat virksomhet. 

MFO vil begrense bruken av uønskede deltidsstillinger og midlertidige ansettelser. Alle må 
få rett til tjenestepensjon, uavhengig av stillingsstørrelse. 

Strategi 

For å nå målene vil MFO påvirke de politiske partiene og regjeringen, samarbeide med LO 
og fagforbund i LO, og samarbeide med organisasjoner i kunst-, kultur- og det pedagogiske 
feltet der dette er naturlig. 

 
 
Vedtatt i MFOs forbundsstyre 6. mai 2014  


