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Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om skolebehovsplanen
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill
på skolebehovsplanen 2022-2031.

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:
Skolen er ungdoms viktigste tilholdssted utenfor hjemmet. Vi i SUR mener at gode
skoler handler like mye om det fysiske som det sosiale miljøet. I mange tilfeller er
det også det fysiske miljøet som legger til rette for hvordan vi trives når vi er på
skolen!

Vi opplever at mange skoler som pusses opp får mer asfalt rundt seg, og at dette
går på bekostning av grøntarealene. Dette er veldig synd, fordi grønne utearealer
er viktig for trivsel. Vi liker å sitte ute i friminuttene, og mener at utearealene bør
være grønne og trivelige. Vi mener det er viktig skolegården og fasaden til skolen
holdes i tråd med området og naturen rundt, og kan ses i forlengelse av
omgivelsene.

De siste årene har det blitt mer og mer farger i bybildet (igjen). Dette er vi i SUR
glade for, fordi vi vet hvor viktig farger er  for psyken og trivselen til oss mennesker.
Vi mener at det bør lages retningslinjer og anbefalinger for fargebruk i skolene
som oppfordrer til god, variert og riktig fargebruk.

Vi er glade for at Utdanningsetaten foreslår å på sikt bruke skolebehovsplanen for å
utjevne sosiale forskjeller i byen vår. Nettopp forskjellene mellom øst og vest, og
selv internt i bydelene, er noe vi i SUR er veldig opptatt av å bekjempe. Vår
oppfatning er at det varierer stort mellom øst og vest hvor de største skolene er. Vi
tror det skaper forskjeller at noen østkantbydeler har store skoler med store klasser,
fordi dette fører til at man har mindre mulighet til oppfølging av den enkelte elev i
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hverdagen. Dette har også vært et problem under korona. Noen skoler har mange
elever og klasser og har måttet sette klassene i karantene mange ganger.

Byrådet i Oslo har tidligere bevilget mer midler til østkantskolene gjennom
ressursfordelingsmodellen, men vi som er elever i skolene her synes ikke vi har sett
noen endring. Vi lurer på hva midlene har blitt brukt på, og mener at dette bør
kommuniseres direkte til elevene når man gjør endringer på en skole.

Flere av medlemmene i SUR forteller at rehabilitering på skolene de går på har
blitt utsatt flere ganger. F.eks. har et prosjekt i Søndre Nordstrand blitt utsatt i 10 år,
uten at elevene har fått oppgitt noen grunn. SUR mener at hvis prosjekter blir
forsinket mange ganger, må det være en god grunn til det, og elevene ved skolen
må få vite hvorfor.

Rådets representant fra bydel Sagene påpeker også at Sagene skole må
rehabiliteres. Det er lenge siden skolen den ble pusset opp sist, og til tross for at
skolen er miljøfyrtårn, har den veldig gamle vinduer som ikke isolerer bygget godt
nok.

Oppsummering
Sentralt ungdomsråd i Oslo mener:

● Rehabilitering må ikke gå på bekostning av grøntarealer rundt skolene!
Disse skaper både fine utearealer og er fine oppholdssteder.

● Det bør lages en veileder for fargebruk i rehabiliteringen av kommunens
bygg, og denne bør oppfordre til variasjon i fargebruken.

● Skolebehovsplanen bør brukes som et verktøy for å utjevne sosiale forskjeller
i Oslo.

● De enkelte skolene i Oslo bør ikke bli så store at det går på bekostning av
kvaliteten hver enkelt elev får - små klasserom og nær kontakt med læreren
er viktig for at alle skal få den oppfølgingen de trenger.

● Hvis rehabiliteringsprosjekter blir forsinket mange ganger, må det formidles
til ungdommene som berøres av dette, med en god begrunnelse.

● Sagene skole må rehabiliteres.

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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