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Innspill fra Sentralt Ungdomsråd – Rådgivningstjenesten i Ungdomsskolen.

Vi i Sentralt Ungdomsråd (SUR) setter stor pris på å bli tatt med som høringsinstans i en så
aktuell sak. Vi setter også pris på arbeidet som blir gjort i det som er en tidligere sak fra
Ungdommens Bystyremøte (UBM). Samtidig ønsker vi oss bedre tid på å svare på lignende
henvendelser ved neste anledning. Vi får ikke jobbet frem de gode innspillene eller forhørt oss
med alle vi burde når fristen er så kort som den var (to uker). I tillegg kom denne midt i
videregåendeskoles eksamensperiode, hvor flesteparten av ungdomsrådets medlemmer går.

Det er positivt å lese innspillene fra Utdanningsetaten (UDE). Det blir gjennomført mange
gode tiltak i Osloskolen, og det er gledelig å se satsningen som blir gjort på utdanningsvalg og
forberedelse til arbeidsliv.

SUR har vært i kontakt med Elev- og lærlingsombudet i Oslo og fått tilgang til tall som viser
antall elever per rådgiver og antall timer per elev. Disse har både minket og økt fra 2008 til i
dag, noe vi naturligvis er positive til. Det hadde vært fint om slike tall kom frem i
redegjørelsen fra UDE.

Det er bra at man vil fortsette å videreutvikle faget “Utdanningsvalg”. Det er viktig at disse
timene blir godt utnyttet og ikke ender opp som fritimer eller timer med halvveis program.
Standarden på faget bør være lik på alle skolene.

Karriereenhetene (KE) er et godt tiltak. De er en god instans for å kunne koordinere
rådgivningsarbeidet i Oslo. Det bør være et særlig fokus på god kommunikasjon mellom
Karriereenhetene og rådgiverne. Et konkret forslag fra UngInfo, som deler kontor med
sekretariatet til SUR, er at det kan opprettes en mailkonto som gjør at alle rådgiverne i Oslo
kan dele informasjon enkelt. Ikke bare fra KE og ned, men at én rådgiver kan sende
informasjon til sine kollegaer på andre skoler også. Det hadde også vært interessant å
gjennomføre en kvalitativ undersøkelse som ser på hvordan elevene synes Karriereenhetene
fungerer og hva de får ut av disse. Vi oppfordrer Byrådsavdelingen til å initiere denne
undersøkelsen.

Det bør være et mål at andelen minoritetsrådgivere økes da denne var lav. Å ha rådgivere som
har god kommunikasjon med minoritetsungdom kan gjøre det enklere for skolene å
kommunisere med minoritetsforeldre. For at oppfølgingen av elevenes faglige og sosiale
utvikling skal være bra og for at rådgivingsarbeidet skal styrkes er det viktig at foreldrene
involveres i barnas skolehverdag og valgene de har og tar. Det er viktig at elever snakker med
foreldrene sine om yrkes- og studievalg, og det gjøres best når foreldrene kjenner til systemet
og rettighetene.

Det er også et ønske om at det sikres at lærere som jobber som rådgivere får den nødvendige
kompetansen som trengs for å være rådgiver.
Sentralt Ungdomsråd stiller seg til disposisjon både som sparringspartner og høringsinstans i
det videre arbeidet med denne saken. Vi ser frem til videre samarbeid rundt denne og andre
saker.
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