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Til  
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap 
V/ saksbehandler: Monica Kastet 
 
Høringssvar fra Sentralt ungdomsråd i Oslo til Oslo kommunes 
svar til høringssak NOU 2019:25 Med rett til å mestre 
 
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill 
på Oslo kommunes svar til høringssak NOU 2019:25 Med rett til å mestre. 
 
Utvidet rett til videregående opplæring 
Først og fremst er SUR positive til forslaget om utvidet rett til videregående 
opplæring. Vi er opptatt av at dette skal være en rett som skal gagne elevene, 
både de typisk skoleflinke, og de som gjerne mangler motivasjon. Vi forstår 
forslaget slik at en elev som mangler gode nok kunnskaper til å kunne begynne på 
vgs., skal tilbys innføringsfag. Her vil vi si at vi er bekymret for at dersom denne 
undervisningen ikke tilpasses nok til elevene som allerede sliter og er demotiverte 
på skolen, tror vi vinningen vil gå opp i spinningen. Vi er også bekymret for at hvis 
ekstraundervisningen er pålagt, vil dette kunne føre til at terskelen økes for elever 
som allerede sliter med motivasjonen og høyt fravær.  
 
 
Timefordeling av fag 
SUR er svært positive til at det er foreslått en økning av timetallet i 
engelskundervisningen. 
 
 
Poengordning 
SUR er skeptiske til å fjerne poengordningen i real- og språkfagene, for disse 
fungerer som en ekstra motivasjon for å velge disse fagene.  
 
 
Generelle innspill 
SUR vil understreke at ulike elever lærer på ulike måter, og at det er veldig viktig at 
skolehverdagen tilpasses til de ulike behovene. De som ikke lærer så godt av 
egenarbeid er de store taperne i dagens skole. 
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Oppsummering 
Sentralt ungdomsråd i Oslo mener:  

● Det er bra med utvidet rett til vgs-opplæring, så lenge det fører til at flere tar 
videregående utdannelse! 

● Det bør fortsette å være ekstrapoeng i fag som realfag 
● Hvis man skal ha innføringsfag, må det sørges for at timetallet ikke blir for 

stort. 
● Det er bra med mer engelskundervisning.  
● Folk lærer på forskjellige måter, så skolehverdagen bør tilpasses til de som 

ikke lærer så godt av egenarbeid.  
 
 

 

Beste hilsener fra 

Sentralt ungdomsråd i Oslo 
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