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Sak 180 Sak fra Ungdommens bystyremøte 2014 til kultur- og utdanningskomiteen Vekk med trynefaktor
Sendt til byrådet.

Bystyret har behandlet saken i møtet 18.06.2014 sak 180

FORSLAG:
Forslag fremsatt i komiteen:
Lederen på vegne av komiteen fremmet følgende forslag:
Bystyret ber byrådet gjennomføre et prøveprosjekt med anonym retting i tråd med
intensjonene i forslaget til Ungdommens bystyremøte (UBM), på egnet måte.
Reza Rezaee på vegne av R fremmet følgende forslag:
1.
Det skal gis økonomiske ressurser til hver enkelt skole slik at de kan utvikle en bedre
vurderingskultur. Det skal samarbeides både innad på skolen og med andre skoler.
2.
Det igangsettes et 3-årig prøveprosjekt med noen karakterfrie ungdomsskoler i samarbeid med
forskningsmiljøer. Den faglige evalueringen av prøveprosjektet skal ligge til grunn for en
vurdering av om dette skal videreføres og utvides.
3.
Det plukkes ut 5 videregående skoler og 5 ungdomsskoler som skal være pilotskoler for en
gjeninnføring av klassens time. I klassens time skal elevene selv, uten tilstedeværelse av
lærer, diskutere saker som er viktige for dem, og det er elevenes tillitsvalgte som bringer dette
videre. Ved en evaluering av dette skal både elevenes og lærernes organisasjoner involveres.
4.
Det igangsettes et samarbeid med relevante forskningsmiljøet om et begrenset prøveprosjekt
med anonym retting. Det bevilges ekstra ressurser til ekstraarbeidet dette fører med seg både
på skolene der eleven går og der heldagsprøver rettes slik at dette ikke går på bekostning av
den ordinære undervisningen og tilbakemeldingen til elevene.

Votering:

Kultur- og utdanningskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Rs forslag nr. 1-4 ble forkastet mot 2 stemmer (R).
Vedtakene fra Ungdommens bystyremøte ble ikke tatt opp.

Etter dette er bystyrets vedtak:
Bystyret ber byrådet gjennomføre et prøveprosjekt med anonym retting i tråd med
intensjonene i forslaget til Ungdommens bystyremøte (UBM), på egnet måte.

Oslo bystyres sekretariat, den 19. juni 2014

Siv Songedal
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