Til: Kultur- og Utdanningskomiteen i Oslo Bystyre
Fra: Sentralt Ungdomsråd i Oslo, ved Vemund Djupvik Rundberget og Magnus Bjørnbekk

Deputasjonsnotat – Byrådets budsjettforslag
Sentralt Ungdomsråd i Oslo har tre ting å ta opp når det gjelder årets budsjettforslag:
Svømmeundervisning
Rådgivningstjeneste
Ikke legg ned fritidsklubbene

Svømmeundervisning
Å kunne svømme handler om folkehelse, både i form av trygghet og helsemessige goder.
Derfor er det viktig å sikre at ungdom i Oslo har denne ferdigheten.
Mange ungdommer i Oslo mangler grunnleggende svømmeferdigheter. Kun halvparten av
alle barn på 10 år kan svømme. I følge Norsk folkehjelp døde 81 barn under 15 år i perioden
2000 til 2010 av drukning. Mange av disse livene kunne ha vært spart dersom det hadde
vært bedre svømmeundervisning og et bedre svømmetilbud.
I læringsmålene for kroppsøving kommer det tydelig frem at tiåringer skal ha grunnleggende
ferdigheter i svømming. Likevel er det mange tiåringer som ikke har nok
svømmeundervisning blant annet grunnet mangel på nærliggende svømmehaller og lærere
uten kompetanse i svømmeundervisning. Det må sikres at alle får den undervisningen de
trenger. I dag er det i mange tilfeller slik at elevene får et lite antall timer
svømmeundervisning i løpet av fjerdeklasse. Har elevene ikke de tilstrekkelige kunnskapene
etter dette, er det få eller ingen muligheter til å lære å svømme før på ungdomsskolen. I
tillegg kommer det et forbehold om at det er svømmeundervisning på ungdomsskolen i det
hele tatt.
I Badeplanen fra desember 2013 konstateres det at Byrådet ønsker en dobling av antall
svømmetimer i løpet grunnskolen, til 20 timer. Sentralt Ungdomsråd er veldig fornøyd med
en økning av de obligatoriske svømmetimene, men har ikke sett at det er satt av ressurser til
dette i neste års budsjett. SUR har store forhåpninger for at dette blir oppnådd innen kort
tid, dersom det bevilges ressurser til undervisning. Selv om flere svømmetimer er bra, så
trenger man gjerne 40 timer for å lære å svømme.
Ungdommens bystyremøte mener svømmeundervisningen må løftes frem i Osloskolen. Det
må settes et minimumskrav til antall svømmeøkter på barneskole og ungdomsskole.

Ungdommens bystyremøte mener at kommunen burde tilby svømmekurs til voksne som
ikke kan svømme.
Kommunen skal betale for utgiftene som trengs, slik at ingen skole kan bruke dårlig økonomi
som unnskyldning og dermed nedprioritere svømmeundervisningen.

Rådgivningstjenesten
Ungdom er forventa å ta et valg som vil følge dem resten av livet når de er 15-år og går i
tiende klasse. Da skal de søke videregående og må velge linje. I denne alderen er det
vanskelig å vite sikkert hva man skal vie livet til og hva som er rett for en. Da er man
avhengig av en rådgivningstjeneste hvor man får svar på alle spørsmål man måtte ha og hvor
det er en person tilgjengelig som faktisk er der og ser hver enkelt elev. I dag opplever mange
elever at rådgivningstjenesten er manglende, med for få rådgivere og at de ikke får den
hjelpen de trenger. Et problem som har blitt satt fokus på i media er at man ofte blir anbefalt
studiespesialisering så lenge man har gode karakterer, og yrkesfag dersom karakterer og
motivasjon er dalende. Å fokusere på karakterer, fremfor elevers ønsker og motivasjon kan
føre til at elever tar feil valg og dropper ut.
I dag ser vi et stort frafall i den videregående skolen, og det jobbes iherdig med å forsøke å
stanse dette. Sentralt Ungdomsråd mener at en del av dette skyldes dårlig
rådgivningstjeneste som gjør at man da tar et valg som ikke er riktig.
På UBM i 2011 har ungdom fra hele Oslo vedtatt at en god rådgivningstjeneste må til i
Osloskolen. Sentralt Ungdomsråd vil derfor, i tråd med UBM-vedtaket, at alle rådgivere i
Osloskolen skal ha obligatorisk pedagogisk utdanning, i tillegg til grunnleggende kompetanse
i utdannings- og yrkesveiledning. Vi mener også at hver elev må få mer tid hos rådgiver. Det
kan sikres gjennom å ansette flere kompetente og engasjerte rådgivere på permanent basis.

Fritidsklubb
Fritidsklubbene er et veldig viktig vedtak for ungdom i alle bydeler. Ungdomsklubbene er et
forebyggende tiltak. Flere av ungdommer som benytter seg av tilbud som fritidsklubbene er i
en situasjon der det er lett å falle ut på gaten, misbruke rus og bli med i gjengmiljø. Samtidig
er fritidsklubbene en god arena for sosialisering og møte nye folk, et aktivitetstilbud som er
gratis og uten krav til at ungdommene for eksempel skal prestere.
Bydelene skal kutte nærmere 200 millioner, og fritidsklubbene er ikke lovfestet oppgave for
bydelene. Derfor er fritidsklubene et av tiltakene som står mest sårbart i det kommende
budsjettet, og kutt i tilbudene kan ramme ungdom i hele Oslo. Det er derfor vikitig for
Sentralt Ungdomsråd at et slikt viktig og sunt tilbud ikke blir lagt ned eller kuttet i. Det er
klart at dette ikke er et kommunalt ansvar per nå, men vi ønsker likevel at det kan
garanteres for at fritidsklubbene ikke blir lagt ned.

Språk i budsjettet
Budsjettet er i stor grad skrevet på et svært teknisk språk som er vanskelig å forstå. Å bruke
et språk som ungdom bare kan håpe på å forstå er å gjøre ungdomsengasjement
vanskeligere. Det samme gjelder andre grupper i samfunnet som har mye å bidra med, men
som blir stoppet av noe så enkelt som ordvalg og formulering. Dette håper vi at endrer seg i
kommende budsjett og offentlig dokumenter.
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