Oslo, 16. september 2013
Høringssvar i sak om ny skolevalgsordning i Oslo kommune.

Sentralt Ungdomsråd (SUR) takker for muligheten til å få svare på denne høringen, og takker
for den grundige utredningen saken fra Ungdommens Bystyremøte (UBM) har fått.
UBMs vedtak lød i utgangspunktet slik:
Skolevalgsordningen må endres slik at elevene kan velge skole og utdanningsprogram
uavhengig av hverandre.

Viktig i debatten i Ungdommens Bystyremøte i februar 2012 var blant annet (utdrag fra
referat):
-

-

At det må gå an å velge skole og utdanningsprogram uavhengig av hverandre slik at
flere tør velge de linjene de faktisk vil gå. Med dagens ordning er det flere som ikke
tør velge linjer med få skoler, i frykt for å havne på «feil skole».
Blant ungdom i Oslo Kommune i dag er skolen man går på ofte like viktig som
utdanningsprogrammet, spesielt for studieretningene som gir studiekompetanse.
Dette er en systemendring som vil gjøre at flere kommer inn på det de ønsker

Sentralt Ungdomsråd har noen tilbakemeldinger på forslagene Byrådsavdelingen kommer
med. Det må likevel først være sagt at selv om forslagene ikke direkte er i tråd med UBMs
ønsker, ser vi at intensjonen er forsøkt best mulig ivaretatt.
Det første forslaget, om å doble antall skoleønsker, er ikke direkte i samsvar med ønsket fra
UBM. Effekten av forslaget vil gi flere ungdom enn i dag mulighet til å gå på en av de
skolene de ønsker.

Samtidig ønsker vi å understreke følgende. Ønsket fra UBM gikk ut på å etablere en ren
skolevalgsordning. Forslaget fra Byrådsavdelingen er en mellomting mellom dagens ordning
og UBMs ønske. Vi forstår at gjeldende nasjonale lovverk forhindrer Oslo Kommune i å
gjennomføre en skolevalgsordning etter UBMs ønske.
En mulig løsning for å holde en skolevalgsordning innenfor opplæringsloven §6-8, andre
ledd, første punktum kan være å åpne for et valg der elevene, etter å ha satt opp ni
kombinasjoner av utdanningsprogram og skolevalg, setter opp tre utdanningsprogram i
prioritert rekkefølge for «videresøking» dersom deres karakterer ikke er gode nok til å komme
inn på prioriterte kombinasjoner av skoler og utdanninsprogram. Dersom Oslo kommune er
uenig i dette håper vi at Oslo Kommune vil jobbe for å endre det nasjonale regelverket slik at
en ren skolevalgsordning blir lettere i framtiden og samsvarer mer med ønsket fra Oslos
ungdom.
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