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Viser til brev fra Hovedverneombud angående fordeling av studieplasser datert 1. februar 2021. Her 
kommer noen kommentarer til påstander i brevet.  

Klassestørrelser i Stavern 

Det fremkommer påstander om at klassestørrelsene i Stavern er en belastning for lærere i Stavern. 
Det er riktig at det har vært en større arbeidsbelastning i 2020, men hverken Verneombud eller 
ansatte i kollegastøtteordningen kjenner til at klassestørrelser skal være grunnen til dette. Påstanden 
ble løftet av lokalt verneombud i avdelingsmøte 05.02.2021 hvor dette ble avvist av de ansatte som 
var tilstede. Det har heller ikke i ettertid kommet inn meldinger om at dette er en utfordring nå. 

Høsten 2020 ble studenter overført til Bodø og Oslo for å fylle opp klassene til 24 studenter pr, slik at 
realiteten er at 2020 kullet ikke har 28 studenter pr klasse, og permisjon og frafall fører til at klassene 
varierer fra B1 til B3 med antall i hver klasse. Klassestørrelsene i Stavern varierer fra 23 til 28 
studenter. Angående kapasitet i auditorier og klasserom har Stavern store nok klasserom til 28 
studenter pr klasse. Det er litt trangere under korona pga 1-2 meter avstand. 

Hovedverneombud har ikke vært i kontakt med ansatte i Stavern for å diskutere overnevnte 
påstander. Vi kjenner oss ikke igjen i de påstander som fremkommer fra Hovedverneombudet. 

Psykososialt arbeidsmiljø 

Det er kun kort tid siden at beslutningen om opprettholdelse av Stavern som studiested ble fattet, og 
det psykososiale arbeidsmiljøet har bedret seg betraktelig. Som rektor sa på morgenmøte 5. februar 
2021 vil en endring i klasser/størrelse føre til endring i bemanning i Stavern. Dette vil igjen kunne 
føre til uro og en psykososial belastning for ansatte i Stavern.  

 

 

Med hilsen 

Ingvild Sebu Miland, lokalt verneombud 

Inger Sofie Heieraas, den lokale kollegastøtteordningen 

Kjersti Nilsen Haugen, den lokale kollegastøtteordningen 

Egil Hove Olsvik, ansatt 


