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Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo til byrådssak om
elevdemokrati i Osloskolen
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill
på utkastet til byrådssak om elevdemokrati i Osloskolen.

Om Sentralt ungdomsråd
SUR er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i Oslo. Rådet skal følge opp de
prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte, og har som mål å representere
og fungere som et talerør for alle barn og unge i Oslo, fremme unges interesser,
samt arbeide for å skape engasjement for politikk og medbestemmelse blant
byens barn og unge. Rådet er partipolitisk uavhengig.

Våre innspill
Vi diskuterte saken og delte våre erfaringer som elever og elevrådsrepresentanter.
Her er våre innspill:
● Et medlem i rådet forteller at skolen deres har elev-eksperter. Mange elever
opplevde at de hadde lite medvirkning, og nå ha de åtte elever i hver klasse
som er eksperter, og hver av dem har ansvar for et fag. De møtes sammen
med elever fra andre klasser og snakker om pensum og læringsmetoder, og
får gi konkrete tilbakemeldinger til lærerne. Det fungerer veldig bra.
● Noen opplever at elevrådet ikke blir tatt på alvor på ungdomsskolen, og at
lærerne ikke vil bruke tid på elevrådsarbeid i klassens time.
● Når det kommer til medvirkning i timene får man en del spørsmål om hva
man lærer mest av og hvilken vurderingssituasjon man kan ha, Det gjør at
man blir mer motivert. Men dette kommer an på hvilket fag man har og
hvilken lærer man har.
● Noen opplever at det var bedre elevdemokrati på ungdomsskolen enn på
VGs., og det er store variasjoner.
● Det må lages en veileder for hvordan lærerne kan involvere elevene mer.
Elevene bør få bestemme hva slags vurdering man skal ha annenhver gang
f.eks.
● Det er veldig varierende erfaringer med hvor godt elevdemokratiet
fungerer. Det er nok varierende fordi det ikke finnes noen satt måte å gjøre
det på. Lærerne mangler verktøy og retningslinjer.
● Det må sørges for å ha bred representasjon og mangfold i elevrådene.
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Øremerkede midler til elevrådene. De må vite at de kan gjennomføre
aktiviteter og fungere på godt vis.
Det å ha voksne som bryr seg om elevrådet er helt essensielt for at elevrådet
skal fungere bra. man må føle at man blir tatt på alvor.
Elevrådsmøtene bør være åpne for alle, selv om man ikke er valgt inn i
elevrådet. Det er jo kjipt for de som ikke har mange venner i klassen og ikke
blir valgt.
Elevrådene bør arrangere samlingsmøter i tillegg til at elevrådsmøtene er
åpne.

Vi håper innspillene våre er nyttige i arbeidet videre med saken. Ta gjerne kontakt
hvis dere har oppfølgingsspørsmål!
Beste hilsener fra
Sentralt ungdomsråd i Oslo
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