Oslo 22.05.2019

Høringssvar fra Sentralt ungdomsråd i Oslo til sak om
ressursfordelingsmodell for videregående skole i Oslo
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill på saken
om ressursfordelingsmodell for videregående skole i Oslo. Vi diskuterte saken på vårt møte
21/5-2019, og kom frem til følgende punkter:
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Stykkprisfinansiering gjør at skolene som har få søkere får mindre penger, og har
mindre penger til å ordne opp i utfordringer skolen har. Det kan bli en ond sirkel.
Stykkprisfinansiering gjør at skolene med mange elever som fullfører får masse
penger, og på den måten har de “råd” til å fortsette å være en god skole.
Det er jo like dyrt å ha en lærer for 20 og 30 elever, men det kan fort bli til at skolene
misbruker det.
Klassebasert finansiering:
○ Dumt å ha finansiering pr. klasse. Skoler der det er mye problemer kan
komme til å ha veldig små klasser, som i lengden kan være uheldig.
○ Kan man stimulere til å ha færre elever pr. lærer.
Et problem er at skolene lar elevene stå i listene etter at de har droppet ut for å få
penger.
Man bør sørge for at finansieringsmodellen tar hensyn til flere faktorer.
Yrkesfagklasser er dyrere, og det er viktig at de får nok penger til å kunne tilby
fagene. Kanskje man kan kartlegge hvilke behov som finnes i hver klasse også? En
kartlegging av skolemiljø bør også kunne ligge til grunn for tildelinger; behov for
fysiske oppgraderinger må spille inn.
SUR mener man bør unngå stykkprisfinansiering, men er usikre på hva som er det
beste alternativet.
SUR er mer positive til klassebasert finansiering enn stykkprisfinansiering.

Vi vil minne om viktigheten av at vi i Sentralt ungdomsråd får saker i tide, slik at vi har tid
og anledning til å sette oss inn i saken og komme med nyttige tilbakemeldinger. Jo kortere
tid vi får, jo mer overfladiske vil dessverre våre tilbakemeldinger nødvendigvis være.
Samtidig er vi glade for at dere sender oss saker selv om tiden blir knapp.

Håper dere kan bruke innspillene våre. Vi er spent på å følge saken videre.
Beste hilsener fra
Sentralt ungdomsråd i Oslo
v/ leder Celine Helen Kirkeby-Garstad

Møllergata 3, Oslo
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