Endelig reelt fritt skolevalg
Siden 2007 har elevene i Osloskolen kunnet velge fritt hvilken videregående skole de vil
gå på, uavhengig av bosted eller andre bakgrunnsfaktorer. Dessverre er dagens ordning
fremdeles mangelfull i forhold til den valgfriheten elevene ønsker; systemet er vanskelig
og har enkelte begrensninger for hvordan man kan velge skoler.
Dagens ordning innebærer at eleven setter opp inntil tre ulike utdanningsprogram med
inntil tre skoler under hvert program. Dette hindrer eleven i å sette opp valgskjemaet
slik den selv vil, og utelukker muligheten for å kombinere skole og utdanningsprogram i
ulike rekkefølger. En kan altså ikke sette opp én skole med utdanningsprogram X og så
den samme skolen med utdanningsprogram Y; man må gjenta program X tre ganger.
Dersom eleven ikke har høyt nok snitt til å komme inn på de tre skolene på den har valgt
på utdanningsprogram 1, vil ikke elevens søknad gå til neste skole på listen. Eleven vil
søkes ut på en tilfeldig skole i Oslo som tilbyr utdanningsprogram 1 og som har ledig
plass. En mulig konsekvens av dette er at eleven må gå på en skole med et miljø han
mistrives i, eller med lang reisevei.
Sammenlignet dette med Samordna Opptak ville det blitt slik at studenten ikke kunne
søkt for eksempel jus i Oslo og så statsvitenskap på samme universitet. Studenten måtte
i praksis ha valgt alle jusstudiene i landet, før han eller hun kunne søkt på
statsvitenskap. Dette ville jo lagt en enorm begrensning på studentenes valgfrihet, men
det er altså denne begrensningen Oslos elever til nå har møtt.
Ungdommens Bystyremøte i Oslo vedtok at vi ønsker å endre skolevalgsordningen.
Forslaget vårt ser ut til å få gjennomslag i det ordinære bystyret. Vi gleder oss til elevene
skal velge videregående skole for høsten 2013 – det første reelt frie skolevalget i Oslo.
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