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Sak 177 Privat forslag av 10.02.2014 fra Harald A. Nissen (MDG) - Forslag om endring i
permisjonsreglene for grunnskolen
Sendt til arkiv.

Bystyret har behandlet saken i møtet 18.06.2014 sak 177

Saken ble behandlet sammen med sak 176. Sak fra Ungdommens bystyremøte 2014 til kulturog utdanningskomiteen - Politisk fravær på ungdomsskolen

FORSLAG:
Forslag fremsatt i komiteen:
Andreas Halse på vegne av A, Gülay Kutal på vegne av SV og Reza Rezaee på vegne av R fremmet
følgende forslag:
1.
Bystyret ber byrådet innføre politisk fravær i ungdomsskolen på lik linje med videregående skole.
2.
Bystyret ber byrådet ta initiativ overfor Kunnskapsdepartementet for en endring av forskriftene til
opplæringsloven slik at politisk fravær kan strykes som fravær på lik linje med videregående skole.

Reza Rezaee på vegne av R fremmet følgende forslag:
1.
Det skal presiseres i regelverket for permisjoner fra skolen at det er årsaken til fraværet som
skal vektlegges når en beslutning om permisjon til ulike formål tas og at dette skal praktiseres
likt for alle elevgrupper.
2.
Det åpnes for unntak fra regelen om maks 10 dager fravær i dialog med elev og foresatte. Når
unntak gis skal det sikres at eleven gjør nødvendig skolearbeid enten i forkant av eller
underveis i fraværsperioden(e).

Forslag fremsatt i bystyret:
Per Anders Langerød på vegne av A fremmet følgende forslag (erstatter forslag 1 fra A, SV
og R i komiteen):

1.
Bystyret ber byrådet åpne for politisk fravær i inntil 10 dager innenfor rammene av § 2.11 i
opplæringsloven.

Votering:
A, SV og Rs forslag nr 1, endret i bystyret, ble forkastet mot 27 stemmer (A, SV, R og
MDG).
A, SV og Rs forslag nr 2 ble forkastet mot 26 stemmer (A, SV og R).
Rs forslag nr 1 og 2 ble forkastet mot 2 stemmer (R).
Kultur- og utdanningskomiteens innstilling ble forkastet mot 3 stemmer (R og MDG).
MDGs forslag nr 2 og 3 ble forkastet mot 1 stemme (MDG).

Etter dette foreligger det ikke flertallsinnstilling fra bystyret.

Oslo bystyres sekretariat, den 19. juni 2014

Siv Songedal

Godkjent og ekspedert elektronisk
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