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Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om strategi for arbeid og
kompetanse
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill
på kunnskapsgrunnlaget til strategi for arbeid og kompetanse.
Sentralt ungdomsråd er opptatt av hvordan dagens elevers valg av videregående
skoler påvirker fremtidens arbeidtakersituasjon. Som dere skriver i
kunnskapsgrunnlaget, trenger Oslo flere elever på yrkesfag. Mange ungdommer
er opptatt av hvilken skole de søker seg til, og for mange er dette valget viktigere
enn hvilket program de velger. SUR mener at man ved å spre
yrkesfagprogrammene mer på de videregående skolene i Oslo kan man få bredere
rekruttering dit. At de mest populære skolene også tilbyr yrkesfag kan gjøre at
flere søker seg til disse programmene, og dermed fatter interesse for program de
ellers ikke ville vurdert. De skolene som er mest populære i dag er gjerne de med
flest studieforberedende program. Vi mener at det vil være heldig for skolene å
kombinere de to; å tilby b
 åde yrkesfaglige og studieforberedende program. Både
fordi det vil gjøre elevgruppene på den enkelte skole mer variert, og fordi flere vil få
kjennskap til flere fagområder i sin skolehverdag .
SUR vil også gjøre oppmerksomme på at rapporten fra årets ungdomshøring
kommer i august. i år handlet ungdomshøringen om nettopp arbeid, og rapporten
kommer til å si noe om hva osloungdom mener om arbeidslivet, forberedelser til
arbeidslivet, studie- og yrkesrådgiving og en rekke andre temaer. Vårt sekretariat
sørger for å sende dere rapporten når den er klar. Vi håper den kan være til nytte i
det videre arbeidet med denne saken.
SUR vil igjen takke for at vi fikk mulighet til å gi innspill på denne saken. Ikke nøl
med å ta kontakt dersom vi kan gi innspill på noe mer i denne saken.
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