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En forutsetning for at alle skal kunne ha like muligheter er en god skole. Osloskolen skal gi alle elever,
uavhengig av sosial bakgrunn, de verktøyene de trenger for å ha gode muligheter resten av livet.
En aktiv skoleeier
Uavhengig av hvor du bor i byen, så skal skolen være i stand til å ivareta dine barn på best mulig
måte. Utdanningsetaten må ha de verktøyene de trenger for å ha oversikt over skolens kvalitet og
læringsevne. De skoler som har svakere resultater over tid på kartleggingsprøver, som har dårlig
læringsmiljø og som sliter med høyt frafall, skal lære av skoler som har mestret disse utfordringene.
Oslo Høyre vil:




ha tilstrekkelig antall kartleggingsprøver for å måle elevenes progresjon slik at det raskt kan
settes inn gode tiltak.
bruke ekstra ressurser på de skolene hvor elevene har svake resultater på
kartleggingsprøver.
innføre et kommunalt ressursteam som veileder de skolene som har utfordringer over tid.

Tilpasset undervisning
Osloskolen har en mangfoldig elevflokk som alle har krav på tilpasset undervisning. Elever som
havner under kritisk grense i lesing, skriving eller regning må få hjelp så tidlig som mulig i skoleløpet,
og skolene skal ha frihet til å tilby mer undervisning i enkelte fag dersom elevene har behov for det.
En mangfoldig elevflokk inneholder også mange evnerike elever. Den offentlige skolen må være så
god at også de evnerike elevene får sine behov dekket. Vi ønsker derfor å utrede muligheten for et
byomfattende tilbud for evnerike elever. Skolen bør også forberede elever bedre på universitetslivet,
og derfor bør flere elever tidligere få erfaring med hvordan studiemåten på høyere nivå fungerer.
Oslo Høyre vil:
 at skoler i Oslo som får økt sin andel lærere, bruker denne økningen til å gi mer tilpasset og
intensiv undervisning
 sette inn ressurser til spesialundervisning så tidlig som mulig i skoleløpet
 at skoler skal ha større frihet til å selv legge opp timetall i forskjellige fag slik at alle elever
får den undervisningen de fortjener
 at skolen gjør en særskilt innsats for elever som ikke behersker norsk.
 Legge bedre til rette for forserte løp, slik at flere elever får muligheten til å forsere enkeltfag
eller skoleår
 stille krav om at alle som jobber med spesialundervisning har fagkompetanse
 at Oslo kommune tar initiativ overfor Universitetet for å kunne ta flere fag på høyere nivå,
for eksempel ex.phil
 arrangere sommerskolen i et utvidet samarbeid med universitetet og fagskolene og benytte
dette til forberedelser til høyere utdanning og yrkesfag.
 utrede muligheten for et byomfattede tilbud for evnerike elever.

Læringsmiljø
Mobbing er alvorlig og skaper et dårlig skolemiljø. Det har vært satt i gang flere kommunale og
statlige program for å bekjempe mobbing. Mobbing er oftest et ledelsesproblem og skoler som
jobber systematisk mot mobbing reduserer mobbingen på kort tid.
Det bør være et mål at hverken mobber eller mobbeoffer blir flyttet, men at roten til problemet
løses. Dersom noen må flyttes bør hovedregelen være at mobberen flytter. I spesielt vanskelige
tilfeller bør skolens ledelse koble inn eksterne instanser
Oslo Høyre vil:




systematisere arbeidet mot mobbing i alle ledd fra rektor og lærer til foresatte og elev
at rektorene fatter flere enkeltvedtak
at mobbere får skriftlig advarsel og må møte opp hos skolens ledelse.

Yrkesfag
Yrkesfagene må styrkes, og ungdom må motiveres til å velge en utdanning det er behov for. Det er
bra for samfunnet, og ikke minst for den enkelte som da har større mulighet for å få jobb. Derfor må
Osloskolen i større grad ruste elevene ved å gi et studietilbud som fører til trygge jobber, og sikre den
kompetansen som arbeidslivet trenger. Yrkesfagløftet starter i Osloskolen.
Mange yrkesfagelever finner ut ved endt skolegang at de heller ønsker å gå et påbyggingsår til
generell studiekompetanse slik at de kan begynne å studere. Dette er et viktig tilbud, men det bør
samtidig stilles karakterkrav i fellesfagene slik at man sikrer at de som begynner har gode
forutsetninger for å fullføre.
Oslo Høyre vil:









øke antallet lærlingeplasser ved stimuleringstiltak, bl.a. med sterkere markedsføring og
belønning av årets lærlingebedrift.
at Oslo kommune sikrer at lærlingkravet som stilles til leverandørene (lærlingeklausulen)
følges opp ved at det gjøres hyppige oppfølginger for eks. på byggeplasser.
at yrkesfagopplæringen veksler mellom praksis og teori fra første skoleår
utstyrsparkene på skolene må utbedres og utstyret må være likt det som brukes i
næringslivet. Dette gjelder både på grunnskolen og de videregående skolene.
at rådgivningstjenesten profesjonaliseres og at NAV og næringslivet trekkes inn i
rådgivningstjenesten. Oslo Høyre ønsker også at det lages et forsøksprosjekt med en sentral
rådgivningstjeneste som gir tilbud til elevene ved utdanningsvalg.
be regjeringen innføre et karakterkrav i norsk og matte for å komme inn på påbygg.
at enkelte skoler i Osloskolen starter forsøk hvor valgfagene på ungdomsskolen gjøres om til
introduksjonsfag til studieretningene på videregående, både studiespesialiserende og
yrkesfag
Oslo Høyre vil be regjeringen om å fortsatt øke lærlingtilskuddet.

