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Kapittel 1 • Innledning
Elevene og lærlingene1 i Oslo har for det meste 
gode betingelser for å lære det de skal og ha 
en meningsfull hverdag. En svært stor andel av 
elevene i Oslo meldte i 2015-16 om at de trivdes 
på skolen ved en score på 4,2 av maksimalt 5 i 
Elevundersøkelsen. Tilsvarende tall for lærlinger i 
Oslo i Lærlingundersøkelsen er på 4,4 av maksimalt 
5. Dette er gode tall. 

Det å få være med å påvirke sin egen skolehverdag 
eller arbeidshverdag er viktig for å kunne trives. 
Derfor er det gledelig at mange skoler tar elevenes 
perspektiver på alvor og sørger for at elevenes 
stemmer blir hørt når undervisning skal planlegges 
eller beslutninger skal tas. Det er også mange opp-
læringskontorer og lærebedrifter som strekker seg 
langt for å legge til rette for den enkelte lærling og 
inkluderer lærlingen i prosesser på arbeidsplassen 
og avgjørelser rundt lærlingens arbeidssituasjon.

Vi kan bli bedre på medvirkning
Enkelte elever savner likevel mulighet til å være 
med å påvirke undervisningen i klasserommet. På 
noen offentlige skoler mangler det et skolemiljø-
utvalg, noe som reduserer elevenes lovfestede rett 
til å ha innflytelse over avgjørelser rundt sitt miljø. 
Andre elever opplever at de ikke får den tilpassede 
opplæringen eller spesialpedagogiske hjelpen de 
har krav på.

Enkelte lærlinger opplever at produksjon i bedriften 
går foran tid til veiledning og opplæring av den 
enkelte. Månedene i læretiden raser av sted uten at 
bedriften forholder seg aktivt til den interne planen 
som de har utarbeidet. Kan hende burde lærlingene 
selv få større mulighet til å påvirke utviklingen av 
fagopplæringen i Oslo?

Her har vi et potensiale for å forbedre videregående 
opplæring i Oslo slik at flere elever og lærlinger når 
sine faglige mål og gjennomfører utdanningen.  

1 Begrepet lærling omfatter også lærekandidater i  
 denne rapporten.

Nytt Mobbeombud i Oslo
Elevene i videregående vil sammen med barn i 
barnehage og grunnskole få sitt eget Mobbeombud 
i løpet av første halvdel av 2017. Dette vil være 
viktig for å styrke arbeidet med å forebygge mob-
bing og krenkelser blant barn og unge. Samtidig vil 
enkeltelever og deres foreldre kunne få bistand og 
støtte til å løse enkeltsaker så raskt som mulig. Jeg 
ser fram til å samarbeide med Mobbeombudet.

 
Oslo, 08.03.2017 
 
Melinda Jørgensen 
Elev- og lærlingombud i Oslo

 
 
Elev- og lærlingombudets anbefalinger
Her følger en oppsummering av anbefalingene fra 
Elev- og lærlingombudet i Oslo. Anbefalingene er 
gitt med bakgrunn i henvendelser ombudet har fått, 
erfaringer ombudet har gjort på skolebesøk og i 
møter med lærlinger og tall fra Elevundersøkelsen, 
Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftsundersøkel-
sen. Bakgrunn og begrunnelse for anbefalingene er 
gitt i rapporten. 

• Skolemiljøutvalg: Sikre at lovbestemmelsen  
om skolemiljøutvalg følges på samtlige  
offentlige skoler.

• Medvirkning for lærlinger: Etablere et  
lærlingråd av og for lærlinger i Oslo.

• Instruktørkurs: Møte etterspørselen etter  
kurs hos instruktører som ønsker faglig  
påfyll når det gjelder opplæring og veiledning  
av lærlinger. 

• God luft i alle klasserom: Elever som puster  
i frisk luft lærer mer. Sørg for god ventilasjon  
og små nok grupper i hvert rom.
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Kapittel 2  • Medvirkning
Det å få være med å påvirke sin egen skoledag 
eller arbeidsdag er viktig for å bygge motivasjon, 
oppleve mening og ha et godt miljø. Et godt 
samspill og en tett kommunikasjon mellom elev 
og lærer eller lærling og veileder er nødvendig for 
å kunne gi tilpasset opplæring. Derfor er retten til 
medvirkning tatt inn i opplæringsloven for både 
elever og lærlinger.

2.1 Elevmedvirkning

2.1.1  Medvirkning på klassenivå

Etter opplæringsloven § 1-1 sjette ledd skal elev-
ene ha medansvar og rett til medvirkning. Dette 
gjelder både i det enkelte fag og på skolenivå. § 
1-3 slår fast at den enkelte elev har krav på tilpas-
set opplæring. Mange skoler har god kultur for å 
slippe elevene til i læringsarbeidet. Likevel viser 
tall fra Elevundersøkelsen 2015-162 at elevene i 
ulik grad opplever å ha medvirkning i skolefagene.

Elevene i videregående i Oslo har svart 3,1 på 
en skala fra 1-5 der 5 er høyest på spørsmålet 
«Er dere elever med på å foreslå hvordan 
dere skal arbeide med fagene?». Yrkesfaglige 
utdanningsprogram (3,3) ligger over Studiespesi-
aliserende utdanningsprogram (3,0). Kan hende 
spiller det en rolle at klassene på Studiespesialise-
ring er større enn yrkesfaglige klasser? Her er det 
noe rom for forbedring. Foreløpige tall fra 2016-17 
tyder på omtrent tilsvarende resultat i Oslo3.  

2 Kilde: Elevundersøkelsen, Skoleporten  
 https://skoleporten.udir.no/ 22.02.2017
3 Kilde: Utdanningsetaten

Eksempel på god praksis:
På Ullern vgs har skolen valgt å fokusere på eleven 
som ressurs i læringsarbeidet gjennom følgende 
områder:
• Eleven som ressurs for seg selv
• Eleven som ressurs for medelever
• Eleven som ressurs for undervisningen
• Eleven som ressurs i eget liv
 
Elevene trenes systematisk opp til ulike 
læringsstrategier og vurderingsformer, både 
alene og sammen med andre elever. Elevene 
er aktive i undervisningen og er med og for-
midler fagstoff til hverandre. Skolen har både 
yrkesfaglige og studiespesialiserende utdan-
ningsprogrammer.
 
Lærerne tar også elevene med når undervis-
ningen skal planlegges. Elevene i samfunnsfag-
klassen ønsket å ha presidentvalget i USA som 
tema selv om dette ikke sto i årsplanen.  
Læreren utfordret elevene til å selv å sette  
temaet i sammenheng med kompetansemålene 
i faget og legge en plan for hvordan de kunne  
gjennomføre temaet.

 
Det er viktig at klassens tillitselev får tid til å ta 
opp saker fra elevrådet i klassen slik at elevene 
kan si sin mening. Klassen bør få muligheten til å 
fremme saker i elevrådet gjennom sin tillitselev. 
For å få dette til, er det nødvendig med avsatt 
tid til dette. Her er det store variasjoner skolene i 
mellom: Noen klasser må møtes kort i et friminutt 
mens andre har regelmessig tid i klassens time. I 
Elevundersøkelsen 2015-164 ga elevene i Oslo en 
score på 3,7 av maksimalt 5 på spørsmålet «Leg-
ger lærerne til rette for at dere elever kan delta i 
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?»

4 Kilde: Elevundersøkelsen, Skoleporten  
 https://skoleporten.udir.no/ 22.02.2017 



6

Foto: Elev- og lærlingombudet
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Eksempel på god praksis:
På Oslo Handelsgymnasium møter elevrådsstyret 
en representant fra ledelsen hver uke der elev-
rådsmøtene planlegges. Elevrådsmøtene er inne 
i skolens aktivitetsplan og gjennomføres hver 2-3 
uke. Etter elevrådsmøtet går tillitseleven til klas-
sen for å ha en samarbeidsøkt mellom klassen og 
kontaktlærer der saker fra elevrådet refereres og 
diskuteres. Samarbeidsøkten gjennomføres hver 
uke og varer i 30 minutter. Et av temaene skal 
være forarbeid til og referat fra elevråd.

2.1.2  Medvirkning gjennom elevrådet
Ved at hver klasse er representert i elevrådet, blir 
dette elevenes viktigste kanal for å medvirke i 
saker som angår dem selv. Fordi man jobber for 
saker gjennom valgte representanter, blir dette en 
viktig arena for å bygge demokratiforståelse og 
inkludering. Hver elev er viktig og har en stemme. 
Dette kan forebygge utenforskap. Elevrådsarbeid 
er en lovpålagt oppgave, jf. opplæringsloven § 
11-6 og friskoleloven § 5-3.

Mange rektorer og skoleledere prioriterer å møte 
elevrådet, elevrådsstyret og elevrådslederen 
regelmessig. Støtte fra ledelsen er viktig for at 
elevrådet skal være en positiv pådriver og få gjen-
nomført prosjekter til det beste for skolemiljøet. 
Her er både psykisk og praktisk støtte avgjørende, 
så vel som tid, rom og økonomiske midler. For at 
tillitselevene skal forstå sin rolle, er det viktig med 
god informasjon før valg av tillitselev og grundig 
opplæring i etterkant.

Eksempel på god praksis: 
Fylkestinget i Akershus har vedtatt felles retning-
slinjer for elevrådene i fylket etter en høringsrunde 
på skolene. Retningslinjene inneholder anbefaling 
om at hvert elevråd bør ha et elevrådskontor og 
eget budsjett for elevrådet. Det er også fastsatte 
rammer for valg og skolering av tillitselever, ram-
mer for elevrådsmøter og klassens time. Retning-
slinjene er tatt i bruk og skal være fullt ut innført 
ved skolestart 2017. 

2.1.3  Mulig lovbrudd: Skoler mangler  
 Skolemiljøutvalg
Skolemiljøutvalget er et brukerorgan på offentlige 
skoler som skal arbeide med saker knyttet til 
fysisk og psykososialt skolemiljø, jf. opplæringslo-
ven § 11-5a. Fordi skolemiljøet har stor betydning 
for elevenes trivsel og læring skal elevene være i 
flertall i skolemiljøutvalget. Organet er rådgiven-
de.

Elevrådene ved fem offentlige videregående 
skoler melder at elevrådets elevrepresentanter 
ikke er blitt kalt inn til møter i Skolemiljøutvalget 
høsten 2016. Flere rektorer har bekreftet 
overfor Elev- og lærlingombudet høsten 2016 
at de ennå ikke har skolemiljøutvalg. Mangel på 
skolemiljøutvalg er brudd på opplæringsloven og 
reduserer elevenes mulighet til å ha innflytelse og 
medvirkning i avgjørelser rundt skolens fysiske og 
psykososiale miljø. 

Eksempel på god praksis hentet fra flere skoler:
Elevrådet har en egen gruppe for elevene som sit-
ter i skolemiljøutvalget. De forbereder og tar opp 
saker i møtene. Skolemiljøutvalget har 6 møter år-
lig i forkant av driftsstyremøtene. Skolemiljøutval-
get behandler saker som mobbetall som kommer 
fram i elevundersøkelsen, tiltak for et bedre psy-
kososialt miljø og oppussingsplanene ved skolen. 
Elevene har tatt opp at skolens ventilasjonsanlegg 
ikke fungerer godt nok. Skolemiljøutvalget gir råd 
til rektor og driftsstyret.

Anbefaling:
Elev- og lærlingombudet anbefaler Bystyret å sikre 
at lovbestemmelsen om skolemiljøutvalg følges på 
samtlige offentlige skoler.
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2.2 Medvirkning for lærlinger

2.2.1. Medvirkning som lærling
I likhet med elever skal lærlingen få medvirke i 
sin opplæring. Opplæringen skal tilpasses den 
enkelte lærling, jf. opplæringsloven §§ 1-1 og 
1-3. På arbeidsplassen skal det legges vekt på 
å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, 
innflytelse og faglig ansvar, jf. arbeidsmiljøloven 
4-2 (2) c). I tillegg har lærlingen et ansvar for å 
medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø etter 
arbeidsmiljøloven § 2-3. 

Det betyr mye for den enkelte lærling å bli 
inkludert som en av de ansatte og bli regnet 
med, både materielt sett, men også i arbeidsfel-
lesskapet. Etter opplæringsloven § 4-2 regnes 
lærlinger som arbeidstakere i lærebedriften med 
de rettighetene og pliktene som følger av lover og 
tariffavtaler.

I Lærlingundersøkelsen 2015-165 gir lærlingene fra 
Oslo en score på 3,5 av maksimalt 5 på temaet 
medvirkning. Også her er det rom for forbedring, 
både når det gjelder planlegging og vurdering av 
arbeidet og opplæringen. 

2.2.2.  Medvirkning gjennom lærlingråd
Lærlingene er vanligvis ute i bedrifter i full stilling. 
De er i liten grad aktive i Elevorganisasjonen Oslo 
eller i ungdomsrådene. En viss del av lærlingene 
er medlemmer i en fagforening og får på denne 
måten innflytelse i tariffspørsmål. Elev- og 
lærlingombudet ønsker at lærlingenes stemme 
skal komme tydeligere fram i spørsmål knyttet 
til organisering av fagopplæringen i Oslo. I NOU 
2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning fra 2011 
råder utvalget til å etablere forsøksordning med 
regionale lærlingråd rundt i landet. Elev- og 
lærlingombudet kjenner til at Sør-Trøndelag og 
Vestfold har lærlingråd i dag. Elev- og lærlingom-
budet støtter en etablering av lærlingråd i Oslo.

5 Lærlingundersøkelsen, Skoleporten  
 https://skoleporten.udir.no/ 13.02.2017

Eksempel på god praksis: 
Regionalt Lærlingråd Sør-Trøndelag er vedtatt av 
fylkestinget. Det er sammensatt av fem lærlinger 
med to varamedlemmer fra ulike utdanningspro-
gram oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene. I 
rådet sitter også en representant fra Ungdommens 
fylkesting og en fra Elevorganisasjonen. En ansatt 
fra fylkeskommunen har sekretariatsfunksjon for 
rådet i 30 % stilling, og en lærling har en plass i 
Yrkesopplæringsnemnda. 
 
Lærlingrådet har som mål å øke status for yrkesfag 
og ønsker å være et talerør for lærlinger i saker 
som angår lærlinger. Rådet jobber for en god opp-
læring i et godt opplæringsmiljø for lærlingene. 
Lærlingrådet har arrangert konferanser og samlin-
ger for lærlingene i fylket.

Anbefaling:
Elev- og lærlingombudet anbefaler Bystyret å eta-
blere et lærlingråd som kan representere lærlin-
ger, fremme yrkesfag og jobbe for gode forhold i 
fagopplæringen. Rådet støttes av en administrativ 
ressurs. 



9

Kapittel 3 • Henvendelser

3.1 Oversikt over henvendelser
Ombudet har mottatt omkring 197 nye henven-
delser i 2016, noe som viser en liten økning fra 
fjoråret. De fleste henvendelsene kan besvares 
med informasjon eller veiledning på telefon 
eller e-post, mens et fåtall henvendelser krever 
omfattende korrespondanse og møtevirksomhet. 
Spørsmål ombudet har besvart i møte med elev-
råd og lærlinger er ikke inkludert i statistikken. 

53 % av henvendelsene til Elev- oglærlingombu-
det kommer fra lærlinger. Det er ca. 3300 lærlin-
ger i Oslo. Det er ca. 19000 elever i offentlige og 
private videregående skoler i Oslo6, og de står for 
47 % av henvendelsene.  
Lærlingene stiller derfor oftere spørsmål enn 
elevene. Årsaken til denne fordelingen kan blant 
annet skyldes at elever har mange skoleansatte 
de kan spørre om råd når de lurer på noe, mens 
lærlinger i mindre grad har et slikt støtteapparat. 

6 Tall fra Skoleporten https://skoleporten.udir.no/  
 13.02.2017

I noen tilfeller er det foreldre eller andre hjelpere 
som tar kontakt på vegne av eleven eller lærlin-
gen. 

De som kontakter Elev- og lærlingombudet 
gjør det gjerne med utgangspunkt i et problem. 
Henvendelsene gir derfor ikke et bilde av hvordan 
den gjennomsnittlige elev eller lærling har det, 
men skisserer problemområder. 

Ikke alle elever og lærlinger kjenner til at de kan 
ta kontakt med ombudet. Tallene representerer 
derfor ikke nødvendigvis i hvilken grad det finnes 
kritikkverdige forhold i en gruppe, men også i 
hvilken grad gruppen kjenner til Elev- og lærling-
ombudet som et tilbud.

Elev- og lærlingombudet har fått 43 henvendelser 
fra grupper utenfor mandatet, først og fremst 
grunnskoleelever og deres foreldre. Disse har 
fått generelle råd og henvisning videre. Dette 
er henvendelser som kommer i tillegg til de 197 
henvendelsene innenfor mitt mandat.

Figur 3.1
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3.2 Hva er elevene opptatt av i sine 
henvendelser?
Elevene har tatt kontakt i 92 saker. Her har jeg 
ikke skilt på alvorlige og ikke alvorlige saker, men 
eksemplene er hentet fra sakene med kritikkverdi-
ge forhold. De fleste skolene er representert med 
noen få henvendelser hver. Temaene i henvendel-
sene er ulike og fordeler seg som følger:

Hovedtema Tema Antall 
saker

Eksempel på problematikk Referanse i lov 
eller forskrift

Opplæring (18) Undervisning 3 Jeg lærer ikke det jeg skal i timene. Opplærings-loven 
(Oppll) § 3-4

Tilpasset opplæring, 
spesialundervisning, 
særskilt språkop-
plæring

9 Jeg får ikke tilpasset opplæring fordi 
skolen ikke tar hensyn til min diagnose.

Oppll § 1-3

Fagvalg og fagtilbud 6 Jeg får ikke det fremmedspråket jeg 
har hatt tidligere.

Vurdering (33) Underveisvurdering 11 Jeg fikk ikke nok tid til å legge fram 
presentasjonen min og ønsker å klage 
på karakteren

Forskrift til oppll §§ 
3-3 og 3-11

Standpunkt 11 Jeg har fått en urettferdig vurdering og 
vil klage på standpunktkarakteren.

Forskrift til oppll § 5-1

Eksamen 8 Hvordan klager jeg på en formell feil 
som ble begått da jeg tok eksamen?

Forskrift til oppll 
kapittel 5

Orden og oppførsel 3 Barnet mitt har en diagnose og dette 
ble ikke tatt hensyn til ved vurdering i 
oppførsel.

Forskrift til oppll § 3-5

Skolemiljø (9) Fysisk skolemiljø 5 Det er for kaldt i klasserommet. Oppll § 9a-2

Psykososialt 
skolemiljø

4 Jeg trives ikke på skolen og synes 
skolemiljøet er dårlig.

Oppll § 9a-3

Annet (32) Inntak og ungdoms-
rett

8 Har jeg fortsatt ungdomsrett? Forskrift til Oppll § 
3-3

Fravær 6 Har jeg krav på fri for å dra på en bryl-
lupsfeiring i utlandet?

Oppll §§ 3-7 og 3-8

Ordensreglement 5 Jeg er blitt bortvist uten å være sky-
ldig.

Oppll §§ 3-7 og 3-8

Betaling, erstatning, 
skyss, innsamling

5 Vi får fravær hvis vi ikke samler inn 
minst 400 kr på skolens aksjonsdag

Oppll § 3-1 niende 
ledd

Annet 8
 
Tabell 3.2.1
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3.2.2  Fysisk og psykososialt skolemiljø
Skolemiljøet er elevens arena for læring og 
fellesskap og en viktig del av hverdagen for våre 
ungdommer. Utrygge elever lærer lite. Det samme 
gjør elever i et bråkete klasserom eller i et rom 
med dårlig luft. Elev- og lærlingombudet har ikke 
fått inn mange saker når det gjelder skolemiljø. 
Likevel er hver sak viktig å ta tak i for at elevene 
skal få det best mulig. 

På elevrådsskoleringer kommer det ofte fram 
utfordringer i det fysiske skolemiljøet. Elev- og 
lærlingombudet har spurt elevrådslederne ved 
offentlige skoler om status når det gjelder fysisk 
skolemiljø i januar 2017. 16 av disse har svart. 4 
elevrådsledere melder om fulle klasserom på sine 
skoler. 9 elevrådsledere melder om tett luft i ett 
eller flere undervisningsrom. 

Også nyoppussede eller nye skoler melder om 
tett luft i enkelte rom. Elevrådene er i dialog med 
sine rektorer om problemene, men får ofte høre at 
det er for dyrt å gjøre noe med. Samtidig melder 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at de ikke 
har fått inn klager når det gjelder elevens rett til 
et godt fysisk skolemiljø de siste to årene. Til tross 
for at problemet med dårlig luft synes å være 
utbredt, er oppfatningen om at dette er umulig 
å gjøre noe med nesten like utbredt. Inneklima 
påvirker læringsutbytte til elevene direkte7, og det 
er derfor nødvendig å gjøre noe med dette.

 
Anbefaling:
Elev- og lærlingombudet anbefaler at Bystyret 
ber Byrådet om en redegjørelse for luftkvaliteten i 
klasserommene på den enkelte offentlige skole for 
å sikre alle elever gode forutsetninger for å lære.

7 Artikkel «Dansk forskning: Dårlig inneklima gir  
 dårlig læring» Bedre skole 2015.

Figur 3.2

3.2.1  Opplæring som passer til eleven
Det er ca. 19.000 elever i videregående skole 
i Oslo, og alle har krav på tilpasset opplæring. 
Ombudets inntrykk er at mange lærere er svært 
dyktige til å bli kjent med elevene sine og variere 
og tilpasse opplæringen etter deres forutset-
ninger. Likevel har ombudet fått henvendelser 
omkring dette. Ekstra trist er det at henvendelse-
ne gjerne knytter seg til elever som har særlige 
utfordringer eller diagnoser. En elev har rett på 

tilpasset opplæring i alle fag uavhengig av om 
eleven har spesialundervisning med Individuell 
opplæringsplan (IOP) eller ikke. Dette gjelder 
uansett om eleven har noe spesifikt han eller hun 
strever med eller ikke. 

Opplæring 
19 % 

Vurdering 
36 % Skolemiljø 

10 % 

Annet 
35 % 

TEMA I HENVENDELSER FRA ELEVER 
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3.3 Hva er lærlingene opptatt av i sine henvendelser?
Lærlingene har henvendt seg til Elev- og lær-
lingombudet i 105 ulike saker. 58 av disse sakene 
regnes som nøytrale, det vil si at saken kun har 
karakter som informasjonsutveksling eller at det 
kommer fram underveis i saken at lærebedriften 
har fulgt opp sine forpliktelser som lærebedrift. I 
noen tilfeller har også lærlingen selv hovedansva-
ret for problemet som har oppstått. 

I 47 saker har lærlingene meldt om kritikkverdige 
forhold i lærebedriften, det vil si mulige lovbrudd. 

Hovedtema Tema Antall 
saker

Eksempel på problematikk Referanse 
i lov eller 
forskrift

Lønn og arbeidstid 
(14)

Arbeidstid 5 Jeg jobber for mange helger. Jeg får vite når 
jeg skal jobbe i siste liten.

Arbeidsmil-
jøloven (Aml) 
§ 10-8. Aml § 
10-3

Overtid 3 Jeg har jobbet for mye overtid. Jeg har ikke 
fått utbetalt lovpålagt overtidstillegg.

Aml § 10-6

Lønn 4 Jeg har ikke fått utbetalt lønn den siste måned-
en. 
Jeg får ikke lønnsøkningen jeg har krav på i 
henholdt til arbeidsavtalen

Aml § 14-6

Ferie/feriepenger 2 Jeg fikk beskjed om at jeg ikke hadde ferie 
som lærling.

Ferieloven §§ 
4-5

Opplæring og  
arbeidsoppgaver 
(18)

Veiledning og op-
pfølging

10 Jeg får ikke veiledning og blir overlatt mye til 
meg selv.
Jeg får ikke satt av tid til læringsarbeid.

Opplæring-
sloven (Oppll) 
§ 4-4

Relevante arbeid-
soppgaver og intern 
plan

4 Jeg går ut med søppel og koster gulv isteden-
for å gjøre oppgaver som er relevant for faget.
Jeg har ingen intern plan for opplæringen.

Oppll § 4-4

Tilrettelegging/til-
passet opplæring

4 Jeg har psykiske problemer, men sjefen for-
venter 100 % innsats hver dag. Jeg har konsen-
trasjons-problemer, men veilederen gir meg 
bare en bok å lese i stedet for annen veiledning

Aml § 4-6

Brudd i læretiden 
(6)

Heving/avbrudd/
permittering

6 Jeg har fått varsel om permittering selv om 
bedriften parallelt ansetter nye folk. Jeg har 
fått beskjed om å slutte fordi jeg ikke duger 
som lærling.

Oppll § 4-6

Fag -/svenneprøve 
(3)

Fag- svenneprøven 3 Jeg fikk ikke opplæringen jeg trengte og strøk 
på fagprøven.
Jeg ble ikke meldt opp til fagprøven i tide.

Oppll § 4-4

Arbeidsmiljø (3) Psykososialt arbeid-
smiljø

3 Sjefen behandler meg dårlig og snakker ned-
settende om meg.

Aml §§ 4-1 og 
4-3
Oppll § 4-4

Annet (3) Annet 3

 

Elev- og lærlingombudet har gitt bistand og råd 
til lærlingene i disse sakene og har henvist dem 
videre til Utdanningsetaten, fagforeninger, Ar-
beidstilsynet m.m. alt etter som hva saken dreier 
seg om. I noen tilfeller løser saken seg etter dette. 
I andre tilfeller ønsker ikke lærlingen å gå videre 
i saken av frykt for å få det verre på jobb eller 
miste læreplassen. I flertallet av sakene har ikke 
Elev- og lærlingombudet sjekket bedriftens ver-
sjon av saken fordi ombudet skal bistå lærlingen 
og kun går videre med saken etter samtykke fra 
lærlingen. 

Tabell 3.2.1
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 Foto: Thomas Brun / NTB scanpix Credit: Oslo kommune
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3.3.1  Opplæringskontorenes rolle
Elev- og lærlingombudet har gjort en undersø-
kelse av andelen av negative saker til ombudet 
fra lærlinger i bedrifter som er tilknyttet et 
opplæringskontor versus lærlinger i selvstendige 
lærebedrifter. De sakene der lærlingen ikke har 
oppgitt bedrift er holdt utenfor. Lærebedrifter 
som er tilknyttet et opplæringskontor har en 
andel negative saker på ca. 60 %. Frittstående 
lærebedrifter som ikke er tilknyttet noe opplæ-
ringskontor har samme andel negative saker, altså 
60 %. Til tross for at tallmaterialet er begrenset, 
gir dette en indikasjon på at bedrifter som tilhører 
et opplæringskontor verken har større eller 
mindre sannsynlighet for å bryte regelverket enn 
selvstendige lærebedrifter. 

Likevel opplever Elev- og lærlingombudet at 
mange opplæringskontor gjør en viktig jobb for å 
støtte både lærlinger og instruktører, at de bidrar 
til å løse utfordringer i læretiden og at de sikrer 
kursing av teori og smalere fagfelt for lærlingene. 
Noen opplæringskontorer følger opp lærlingene 
svært tett med hyppige samtaler, spesialpedago-
gisk utdannet personale og ved å skape et faglig 
og sosialt miljø for nye lærlinger. 

I andre tilfeller ser Elev- og lærlingombudet at 
spennet blir stort der faglig leder på opplæ-
ringskontoret har ansvar for et svært høyt antall 
lærlinger og der alle lærlinger får tildelt den 
samme interne planen for opplæringen. Etter 
opplæringslovens § 1-3 skal opplæringen tilpasses 

den enkelte lærlingen, det vil si hva lærlingen kan 
fra før og hvordan lærlingen lærer best. Bedrifter 
har også ulik oppgaveportefølje og variasjoner 
gjennom året. Den enkelte lærebedrift bør derfor 
tilpasse den interne planen til den enkelte lærling 
og de lokale forholdene i bedriften slik at lærlin-
gen lærer mest mulig og lovkravet oppfylles.

3.3.2 Mangler i opplæringen av lærlinger
Det bekymrer Elev- og lærlingombudet at 18 
lærlinger melder fra om mulige brudd på opplæ-
ringslov med forskrift når det gjelder opplæring 
og veiledning. Formidling av fagkompetanse 
er kjernen i læretiden og er vesentlig for at 
lærlingene skal bestå fag-/svenneprøven. Noen 
lærlinger opplever at de går mye for seg selv og 
at instruktøren er fraværende, lite interessert eller 
for opptatt til å følge dem opp så tett som de har 
behov for. Her trengs det en kompetanseheving 
hos ansvarlige personer i lærebedriftene. I Læ-
rebedriftsundersøkelsen 20168 melder 46 % av be-
driftene som har svart at de er enige eller nokså 
enige i at bedriften har behov for veiledning i 
forhold til de krav som stilles i opplæringsloven 
med forskrifter. Det er viktig at bedriftene blir 
møtt på dette behovet for veiledning, og at det 
blir satt av nok ressurser ved Utdanningsetatens 
Avdeling for fagopplæring til å gjennomføre 
dette.

8  Kilde: Utdanningsetaten

Her er et diagram som viser prosentvis fordeling av alvorlige henvendelser fra lærlinger etter hovedtema:

Figur 3.3

Lønn og 
arbeidstid 

30 % 

Opplæring og 
arbeidsoppgav

er 
38 % 

Brudd i 
læretiden 

13 % 

Fag-
/svenneprøve 

7 % 

Arbeidsmiljø 
6 % 

Annet 

6 % 

NEGATIVE HENVENDELSER FRA LÆRLINGER 2016 
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Utdanningsetaten tilbyr i dag et kort e-læ-
ringskurs som er obligatorisk for nye lærebedrif-
ter. Mer omfattende 6-timerskurs tilbys innen 
de ulike utdanningsprogrammene og er ifølge 
Utdanningsetaten godt besøkt. Ifølge Lærebe-
driftsundersøkelsen 2016 har 53 % av bedriftene 
behov for kursing i veiledning og vurdering for 
sine instruktører.

Det er viktig at alle instruktører som har behov 
for det får mulighet til å delta på kurs innen 
opplæringsrett og veiledning og vurdering og 
at det legges til rette for kurs på tidspunkt som 
kan passe for de ulike bedriftene. Fordi kursene 
er frivillige, er det noen bedrifter som velger 
dette bort per i dag. Elev- og lærlingombudet 
mener Utdanningsetaten bør kunne pålegge nye 
lærebedrifter og bedrifter som har utfordringer 
med opplæringen av sine lærlinger, å delta på 
instruktørkurs. 

3.3.3  Tilrettelegging ved problemer
Mange bedrifter er flinke til å legge til rette for 
lærlinger med utfordringer, enten det er psykiske 
problemer, lærevansker eller atferdsproblemer. 
Bedriftene gir uttrykk for at det er kjekkere 
å kjenne til utfordringene på forhånd slik at 
bedriften er forberedt på at lærlingen vil trenge 
litt ekstra tett oppfølging. I mange tilfeller ønsker 
lærlingen å holde sine problemer skjult ved 
tilsetting fordi lærlingen ønsker en ny start og 
tror at det å fortelle om egne problemer vil føre til 
at han eller hun ikke får læreplass. Bedrifter som 
oppdager underveis at lærlingen har vansker som 
krever tilrettelegging, kan reagere negativt. I en 
del hevingssaker er lærlingens egne problemer en 
del av problematikken.

For å få dyktige, motiverte læringer, tror jeg det 
er viktig å komme inn i en god sirkel:

Figur 3.3.3

Lærlingen er åpen 
om sine problemer 

som behøver 
tilrettelegging 

Bedriften legger til 
rette for lærlingen 

Lærlingen yter sitt 
beste ut ifra sine 

forutsetninger 

Bedriften gir 
positive 

tilbakemeldinger 

Lærlingen trives og  
produserer godt 

Anbefaling:
Elev- og lærlingombudet anbefaler at Bystyret 
sikrer at det blir satt av mer ressurser til at Ut-
danningsetaten kan tilby flere ulike kurs til instruk-
tører som trenger kurs i regelverk rundt lærlingen, 

veiledningsmetodikk og hvordan drive opplæring 
i yrkesfag. Alle nye lærebedrifter bør delta på slike 
kurs, og Utdanningsetaten bør kunne pålegge 
godkjente lærebedrifter som har utfordringer å 
delta.
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3.3.4  Mulige brudd på arbeidsmiljøloven
Det er heldigvis ikke mange lærlinger som opp-
lever brudd på deres rett til et godt arbeidsmiljø. 
Likevel er disse sakene svært alvorlige for lærlin-
gene det gjelder. Når lærlingen opplever ukultur 
eller trakassering, kan det gå utover både moti-
vasjon og psyke. Ofte er lærlingjobben lærlingens 
første ansettelsesforhold, og med ung alder og 
manglende erfaring er lærlingene sårbare i et 
dårlig arbeidsmiljø eller i en konfliktsituasjon. 

I ca. 19 saker kommer det fram mulige brudd på 
arbeidsmiljølovens ulike bestemmelser, jf. tabellen 
ovenfor. Inntrykket mitt er at om en bedrift bryter 
arbeidsmiljøloven, så gjelder det flere ansatte og 
ikke bare lærlingen. Dette problemet dreier seg 
derfor også om å skape et arbeidsliv hvor bedrif-
ter følger lovverk og spilleregler. Arbeidstilsynet 
spiller en viktig rolle her, både som forebyggende 
og kontrollerende instans. Det er mulig å melde 
saker anonymt til Arbeidstilsynet, men inntrykket 
mitt er at lærlinger i liten grad tør å melde saker. 
Utdanningsetaten spiller også en viktig rolle her 
ved å signalisere en forventning om lovlig praksis 
hos alle godkjente lærebedrifter, kurse instruk-
tører og ta opp problemer med bedriften når 
lærlingen melder ifra. Kan hende er det et poten-
siale for økt samarbeid mellom Utdanningsetaten 
og Arbeidstilsynet og tettere oppfølging av den 
enkelte lærebedrift? 
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Foto: Elev- og lærlingombudet
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Kapittel 4 • Andre saker – kort sagt

4.1 Sikre spesialtilbud for elever med 
særskilte behov
I Oslo har vi mange spesialiserte skoletilbud til 
elever i videregående opplæring som har særskil-
te behov. Skolene jobber tett med ulike fagmiljøer 
og har selv opparbeidet seg betydelig ekspertise 
innen sine felt. Kirkeveien videregående skole er 
et slikt tilbud for elever med bakgrunn i rus og/
eller psykiatri. Skolen underviser også elever som 
er innlagt på Regional seksjon spiseforstyrrelser 
(RASP) ved Oslo Universitetssykehus.

Elev- og lærlingombudet har tidligere meldt om 
mulige brudd på elevenes fysiske skoleforhold 
til Kultur- og utdanningskomiteen. Elevenes 
situasjon er per dags dato uendret, til tross for 
at Undervisningsbygg har prosesser i gang med 
tanke på en rehabilitering. Skolen har i tillegg 
opplevd kutt i budsjettet for 2017, noe som 
reduserer personaltettheten og muligheten til 
å følge elevene opp tett. Dette kan gå utover 
allerede utsatte elever. Vi har mye å tjene på at 
elevene fullfører skolegangen, styrker sin helse 
og kan bidra i samfunnet som viktige ressurser. 
Elev- og lærlingombudet mener at Bystyret bør 
sikre nødvendige ressurser til Kirkeveien og sørge 
for en rask rehabilitering av skolen.

4.2 Elevtetthet
Elev- og lærlingombudet kjenner til at det er 
klasser med opptil 34-35 elever i Osloskolen. 
Ombudet har tidligere anbefalt at maksimal 
klassestørrelse bør settes til 30 elever i Oslo. Er 
retningslinjene i Veileder til forskrift om miljø-
rettet helsevern i barnehager og skoler oppfylt 
ved at hver elev har minst 2 kvadratmeter i det 
enkelte klasserommet? 

 

4.3 Innføring av fraværsgrense på 10 
% fra august 2016
Kunnskapsdepartementet har fastsatt en fraværs-
grense på 10 % i det enkelte fag fra august 2016, 
jf. forskrift til opplæringsloven 3-3 siste ledd. 

Elev- og lærlingombudet har snakket med de 
fleste elevrådene om fraværsgrensen høsten 2016. 
Tillitselevene melder om dette: 

• Flere elever er tilstede i klassen, uten   
 at de nødvendigvis er mer motivert.

• Flere elever er tilstede mens de er syke,  og  
 elever smitter hverandre  
 fordi det er for dyrt eller brysomt å oppsøke  
 lege for å få dokumentasjon på sykefraværet.

• Noen hadde overskredet fraværsgrensen  
 og falt fra som elever allerede tidlig i høst.

• På enkelte skoler har reglene blitt  
 praktisert ulikt.

Elev- og lærlingombudet avventer tall over frafall 
ved slutten av dette skoleåret for å se hvilken ef-
fekt fraværsgrensen har hatt på frafallet. Dersom 
frafallet øker, er det problematisk å videreføre 
fraværsgrensen i nåværende form. 
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Kapittel 5 • Elev- og lærlingsombudsordningen

5.1 Administrativt
Elev- og læringsombudet er ansatt for seks år på 
åremål og har én stillingsressurs i 100 % stilling. 
Ombudet har siden januar 2015 leid kontorlokaler 
av Akershus fylkeskommune i Schweigaardsgate 
10. Der sitter også Elev- lærling- og mobbeom-
budet i Akershus. Mobbeombudet i Oslo vil også 
få kontor der. Ombudet har eget budsjett og 
koststed. Personaloppfølging og økonomisk-ad-
ministrativ oppfølging, herunder regnskapsføring 
og budsjettering, ivaretas av Bystyrets sekreta-
riat. Ordføreren har oppfølgingsansvar ovenfor 
ombudet, og har delegert myndigheten for det 
daglige personalansvaret til direktøren i bystyrets 
sekretariat i notat av 24. september 2012. 

Ombudsordningen er, i henhold til mandatet, 
uavhengig av politiske og administrative myndig-
heter.

Melinda Jørgensen har vært Elev- og lærlingombud 
fra 24.08.2015.

5.2 Ombudets oppgaver
Elev- og lærlingombudet er ombud for elever på 
videregående nivå i både friskoler og offentlige 
skoler. Elev- og lærlingombudet er også ombud for 
lærlinger i Oslo. 

Ombudet skal informere elever og lærlinger om 
deres rettigheter og plikter samt kontrollere at 
rettighetene deres blir ivaretatt. Ombudet skal 
samarbeide med alle parter i videregående opplæ-
ring og fremme elevmedvirkning.

Ombudet skal lære opp og støtte elevråd og 
elevorganisasjoner. Ombudet skal rapportere til 
administrative og politiske myndigheter og skal 
legge fram en årlig rapport for sin virksomhet. 
Mandatet til Elev- og lærlingombudet ble revidert 
og vedtatt av Oslo Bystyre den 07.09.2016.  
Revisjonen gjaldt oppdatering av referanse til 
friskoleloven, innlemmelse av elever i videregående 
skole som tar fag fra grunnskolen i mandatet og 
en referanse til at Elev- og lærlingombudet skal 
samarbeide med Mobbeombudet.
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Kapittel 6 • Utadrettet virksomhet

6.1 Skolebesøk og opplæring  
av elevråd
Alle offentlige skoler og friskoler på videregående 
nivå har fått tilbud om besøk fra Elev- og lær-
lingombudet i 2016. Elev- og lærlingombudet har 
gjennomført 31 skolebesøk og skolert elevrådene 
ved følgende 26 skoler: 

• Bjerke vgs

• Bjørnholt skole (vgs)

• Blindern vgs

• Edvard Munch vgs

• Etterstad vgs

• Foss vgs

• Hartvig Nissens vgs

• Haukåsen skole

• Hellerud vgs

• Holtet vgs

• Kirkeveien vgs

• Kristelig Gymnasium

• Kuben vgs

• Natur vgs

• Nydalen vgs 

• Oslo Private Gymnasium

• Oslo by steinerskole

• Oslo Handelsgymnasium

• Oslo Katedralskole

• Persbråten vgs

• Sonans vgs

• Otto Treider private gymnas

• Stovner vgs

• Ullern vgs

• Ulsrud vgs

• WANG Toppidrett OSLO 

På Haukåsen skole møtte jeg foreldre og ansatte 
på et foreldremøte. Følgende skoler har ikke hatt 
besøk av ombudet i 2016: Akademiet vgs Oslo, 
Eikelund vgs, Elvebakken vgs, Fyrstikkalléen skole 
(vgs), Heltberg Privat Gymnas Oslo, Hersleb vgs, 
Kongshavn vgs, Kongsskogen vgs, Lambertseter 
vgs, Nordvoll skole og Ljabruskolen.

Alle skolene har også fått tilbud om skolering av 
Elevorganisasjonen. 

6.2 Samarbeid
Elev- og lærlingombudet har jevnlig kontakt 
og samarbeid med ulike aktører i miljøet rundt 
videregående opplæring. Fra 2016 vil ombudet 
særlig trekke frem følgende aktører:

6.2.1  Utdanningsetaten
Ombudet har hatt et godt samarbeid med Ut-
danningsetaten gjennom kontaktmøter, seminarer, 
samarbeid rundt enkeltsaker og utvalg. Ombudet 
har hatt kontaktmøter med avdelingsdirektør i 
Avdeling for fagopplæring, områdedirektør for 
videregående skoler i Oslo, PPT, skolemiljøteamet 
og Salto-koordinator. Ombudet har deltatt på 
rektormøte for rektorer på videregående skoler 
og samlinger for rådgivere. Ombudet har gitt 
høringssvar på relevante lokale høringer og 
har gitt innspill til utforming av lokale regler 
rundt fraværsgrensen. Elev- og lærlingombudet 
hadde stand på Utdanningsetatens Yrkes- og 
utdanningsmesse i Oslo Spektrum og deltok på to 
minimesser på Furuset og Tøyen.

6.2.2  Elev- og lærlingombudene i Norge
Ombudet har hatt et godt samarbeid med andre 
elev- og lærlingombud i Norge. Ombudene har 
løpende kontakt og møtes til seminar to ganger i 
året. I vår møttes vi i Trondheim. Høstens samling 
foregikk i Stockholm hvor vi hadde lærerike 
studiebesøk hos Barn- och elevombudet, stiftel-
sen Friends og Bromma gymnasium. Elev- lærling 
og mobbeombudet i Akershus har vært en særlig 
viktig samarbeidspartner i år. Vi har arrangert 
samling om fraværsgrensen sammen og har svart 
på henvendelser for hverandre i ferier.
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6.2.3  Elevorganisasjonen
Elevorganisasjonens fylkeslag i Oslo er en viktig 
samarbeidspartner. Vi har samarbeidet om elev-
rådsturneen og temakveld og informasjonsmøte 
om fraværsgrensen. Ombudet har bidratt på 
Elevrådsløftet og seminar for elevrådsledere samt 
gjestet Elevrådskonferansen. Elev- og lærlingom-
budet var også observatør på deler av Elevtinget 
2016.

6.2.4  Yrkesopplæringsnemnda
Ombudet har møterett på møtene i Yrkes-
opplæringsnemnda i år og ser på nemda som 
en viktig arena for å utveksle informasjon om 
lærlingenes opplæringstilbud og vilkår. Ombudet 
fikk delta på Yrkesopplæringsnemndas studietur 
til Bern i Sveits hvor vi fikk innføring i systemet 
for fagopplæring i Sveits. Vi fikk også besøke 
yrkesfagsskoler og engasjerte lærebedrifter, til 
inspirasjon i vårt arbeid i Oslo.

6.2.5  Andre samarbeidspartnere
Ombudet har hatt møter med følgende aktører: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Byråd for 
Oppvekst og kunnskap, Utdanningsforbundet 
Oslo, Fagforbundet Oslo, LO Oslo og Akershus, 
Arbeidstilsynet Oslo, Ung Arena, NAV på Hellerud 
vgs, Kommunerevisjonen, BUP Vest, Helseetaten 
og Mental Helse Ungdom og Studentombudene 
ved UiO og HiOA.

Ombudet har vært deltaker på Trygg lærings 
konferanse, Udirs frokostseminar om mobbing, 
Safer Internet Day 2016 ved Medietilsynet, Utdan-
ningsmessen Ta Utdanning, konferansen «Fra sak 
til menneske» i regi av Voksne for barn, og NAVs 
kurs om inkluderende arbeidsliv. Ombudet har 
vært ressursperson på Ungdommens bystyremø-
ter og Ungdomshøringen om integrering.

6.3 Samlinger i fagopplæringen
Ombudet har deltatt på alle samlingene  
Utdanningsetaten arrangerer for alle førsteårslær-
linger. På samlingene orienterer ombudet om  
rettigheter og plikter lærlingene har mens de er 
under opplæring i bedrift. Elev- og lærlingom-
budet har også deltatt på en samling for andre-
årslærlinger, samling for prøvenemndsmedlemmer 
og hospitert på en fagprøve i elektrofag. Elev- og 
lærlingombudet har besøkt noen opplæringskon-
torer for å bli kjent og har arrangert samling for 
90 instruktører og faglige ledere i lærebedrifter 
om hvordan møte en lærling som sliter med 
psykiske problemer og lærevansker.

6.4 Informasjonsarbeid
Ombudets viktigste informasjonskanal er nettsi-
den www.elevombud.no. Siden kommer raskt opp 
som treff i ulike søkemotorer, og mange av  
henvendelsene kommer til ombudet på denne 
måten. Nettsiden hadde ca. 83 000 besøk i 2016 
mot 70 000 besøk i 2015, og 60 000 året før. 
Nettsiden er mobiltilpasset og har omfattende 
informasjon om elever og lærlingers rettigheter 
samt kontaktskjema for at elevene og lærlingene 
enkelt skal kunne kontakte ombudet.  
Utdanningsetaten har nå lagt til lenke til Elev- og 
lærlingombudets nettside på den enkelte skoles 
hjemmeside i tillegg til lenke på Utdanningseta-
tens egne sider. Ombudet har også sendt tekst og 
bilder til skolenes info-skjermer samt plakater til 
skolenes oppslagstavler.

Ombudet er på Twitter,  
twitter.com/elevombud_oslo, og Facebook,  
www.facebook.com/elevombud.oslo/ og har hatt 
konkurranser og julekalender her.

Elev- og lærlingombudene har deltatt i svarpane-
let på Ung.no og har sammen med ombudskol-
leger i andre fylker svart på ca. 913 spørsmål om 
elevers- og lærlingers rettigheter. Spørsmålene 
stilles anonymt, noe som åpner for at ungdom kan 
få svar på spørsmål som de synes det er vanskelig 
å snakke med andre om. Spørsmålene kommer fra 
hele landet inkludert Oslo.

Årsrapporten sendes til nære samarbeidspartnere 
og legges ut på www.elevombud.no
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Vedlegg 1 • Mandat

Bystyret har behandlet saken i møtet 
07.09.2016 sak 227
1. Ombudet er bystyrets ombud for elever, lærlin-
ger og lærekandidater i videregående opplæring 
i Oslo. Ombudets virksomhet skal omfatte offent-
lige skoler og tilbys også elever i skoler godkjent 
etter friskoleloven. Ombudets virksomhet skal 
ikke omfatte skoler etter voksenopplæringsloven 
eller fagskoleloven, men inkludere elever i alderen 
16-19 år som tar grunnskoleopplæring etter 
opplæringsloven kap. 4 A ved en videregående 
skole.

2. Ombudet skal samarbeide med alle parter i 
videregående opplæring. Ombudet skal skape 
møteplasser for å diskutere medvirkning og 
dyktiggjøre elever, lærlinger og lærekandidater til 
aktiv medvirkning i læringsarbeidet.

3. Ombudet skal være en informasjonsressurs og 
veileder for elever, lærlinger, lærekandidater og 
andre som ønsker informasjon og hjelp knyttet til 
rettigheter og plikter i videregående opplæring.

4. Ombudet skal gjennomføre opplæring og gi 
støtte til elevtillitsvalgte i elevråd og elevorgani-
sasjoner.

5. Ombudet skal kontrollere at elever, lærlinger 
og lærekandidater i videregående opplæring får 
sine rettigheter ivaretatt, og gi tilbakemelding til 
politiske og administrative myndigheter i Oslo om 
hvordan deres vedtak følges opp, fra et elev- og 
lærlingperspektiv.

6. Ombudet skal være organisert som en egen 
enhet og utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig 
grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk 
ledelse i kommunen. Ombudet skal samarbeide 
med mobbeombudet i Oslo.

7. Ombudet skal legge frem en årlig rapport for 
sin virksomhet og utarbeide en handlingsplan 
med mål og tiltak over fireårsperioder.
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VEDLEGG 2 • Handlingsplan 2017-2020

Handlingsplan for Elev og lærlingom-
budet i Oslo for 2017-2020
Elev- og lærlingombudet i Oslo er bystyrets 
ombud for elever, lærlinger, lærekandidater og 
privatister i videregående opplæring. Ordningen 
ble opprettet som prøveordning i 2006, og gjort 
permanent fra og med 1. januar 2011. 

Dette er ombudets handlingsplan for perioden 
2016–2020. Handlingsplanen sendes til Oslo 
Bystyre til orientering. Handlingsplanen tar 
utgangspunkt i ombudets mandat, som er gjen-
gitt nedenfor, vedtatt av bystyret 07.09.2016:

Mandat for Elev- og lærlingombudet  
i Oslo:
1. Ombudet er bystyrets ombud for elever, 

lærlinger og lærekandidater i videregående 
opplæring i Oslo. Ombudets virksomhet skal 
omfatte offentlige skoler og tilbys også elever 
i skoler godkjent etter friskoleloven. Ombu-
dets virksomhet skal ikke omfatte skoler etter 
voksenopplæringsloven eller fagskoleloven, 
men inkludere elever i alderen 16-19 år som tar 
grunnskoleopplæring etter opplæringsloven 
kap. 4 A ved en videregående skole.

2. Ombudet skal samarbeide med alle parter i 
videregående opplæring. Ombudet skal skape 
møteplasser for å diskutere medvirkning og 
dyktiggjøre elever, lærlinger og lærekandida-
ter til aktiv medvirkning i læringsarbeidet.

3. Ombudet skal være en informasjonsressurs og 
veileder for elever, lærlinger, lærekandidater 
og andre som ønsker informasjon og hjelp 
knyttet til rettigheter og plikter i videregåen-
de opplæring.

4. Ombudet skal gjennomføre opplæring og gi 
støtte til elevtillitsvalgte i elevråd og elevorga-
nisasjoner.

5. Ombudet skal kontrollere at elever, lærlinger 
og lærekandidater i videregående opplæring 
får sine rettigheter ivaretatt, og gi tilbakemel-

ding til politiske og administrative myndig-
heter i Oslo om hvordan deres vedtak følges 
opp, fra et elev- og lærlingperspektiv.

6. Ombudet skal være organisert som en egen 
enhet og utføre sitt arbeid på fritt og selv-
stendig grunnlag, uavhengig av administrativ 
og politisk ledelse i kommunen. Ombudet skal 
samarbeide med mobbeombudet i Oslo.

7. Ombudet skal legge frem en årlig rapport for 
sin virksomhet og utarbeide en handlingsplan 
med mål og tiltak over fireårsperioder.

A. Spre kunnskap om rettigheter  
og plikter, jf. Mandatet punkt 3.
Mål: Elever, lærlinger og lærekandidater skal være 
informert om rettigheter og plikter  
i videregående opplæring.

1. Tiltak:

1.1. Ha oppdatert oversikt over regelverk om 
rettigheter for elever og lærlinger på Elev- og 
lærling ombudets nettside. Oppgradere nettsiden 
ved behov, i første omgang i 2017.

1.2. Samarbeide med øvrige ombud, Mobbeombu-
det i Oslo, Elevorganisasjonen i Oslo,  
Utdanningsetaten, Fylkesmannen i Oslo og Akers-
hus og Utdanningsdirektoratet for å sørge  
for korrekt og enhetlig informasjon. 

1.3. Være tilgjengelig og synlig på sosiale medier 
med informasjon om ombudet og aktuelle  
rettigheter. Bruke lokal- og regionalmedia der det 
er naturlig.

1.4. Besvare spørsmål om rettigheter og plikter fra 
elever, lærlinger, lærekandidater og andre.

1.5. Samarbeide med andre instanser som driver 
svartjenester og informasjonsarbeid rettet  
mot ungdom, f.eks. rådgivere i skolen, ung.no, 
Barneombudet og Elevorganisasjonen.

1.6. Gi alle lærlinger i Oslo anledning til å møte 
ombudet ved å delta på lærlingsamlinger  
i regi av Utdanningsetaten eller opplæringskonto-
rer. Ved behov arrangerer ombudet  
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samlinger om lærlingers rettigheter og informerer 
om Elev- og lærlingombudet til partene  
i fagopplæringen.

1.7. Tilby informasjonsmateriell og skolebesøk for 
å spre informasjon om rettigheter  
og plikter. Prioritere informasjon til elever i 16-19 
års alder på grunnskolenivå som inntil  
nå ikke har vært under Elev- og lærlingombudets 
mandat. 

1.8. Delta med stand og informasjonsmateriell på 
aktuelle messer, for eksempel YoU-messen.

B. Bistand i enkeltsaker,  
jf. Mandatet punkt 3.
Mål:  Å bidra til å at eleven og skolen, lærlingen 
og bedriften finner gode løsninger på problemer i 
tråd med elevens og lærlingens rettigheter.

2. Tiltak:

2.1. Svare på spørsmål om rettigheter og plikter 
hos elever og lærlinger i løpet av kort tid. 

2.2. Der det er utfordringer eller problemer, skal 
ombudet bistå eleven og lærlingen i selv  
å finne en løsning i samarbeid med skolen/bedrif-
ten. Ordinære kanaler for tilbakemelding  
skal være uttømt før ombudet eventuelt går inn i 
saken. Ombudet går kun inn i en sak med  
samtykke fra eleven/lærlingen det gjelder og 
avklarer alle initiativ i saken underveis.

2.3. Når ombudet går inn i en elevsak, skal ombu-
det kontakte ledelsen på skolen det gjelder  
for å opprette en dialog og bidra til å finne en 
løsning der elevens rettigheter blir ivaretatt.  
Om sakens omfang tilsier det, varsles Områdedi-
rektør for videregående opplæring i  
Utdanningsetaten eller skolestyret for en friskole, 
jf. punkt 2.2.

2.4. Når ombudet går inn i en lærlingsak, skal 
ombudet opprette dialog med lærebedrift,  
opplæringskontor og Avdeling for fagopplæring i 
Utdanningsetaten, i tråd med lærlingens  
ønsker, jf. punkt 2.2. Målet med dialogen er å finne 
en løsning i saken der lærlingens  
rettigheter blir ivaretatt. 

C. Styrke medvirkningen,  
jf. Mandatet punkt 2.
Mål: Læringsprosessen og medbestemmelsen for 
elever, lærlinger og lærekandidater skal styrkes  
gjennom mer og bedre medvirkning.

3. Tiltak:

3.1. Jevnlig møte relevante organisasjoner for å 
drøfte aktuelle problemstillinger  
i videregående opplæring. Delta på eller arrange-
re relevante seminarer.

3.2. Se arbeidet med å styrke medvirkningen i 
sammenheng med punkt D, om opplæring  
av elevtillitsvalgte. Elevtillitsvalgte skal mobilise-
res til å arbeide for bred, aktiv medvirkning,  
ikke bare påvirkning gjennom elevrådet.

3.3. Ombudet skal prioritere å møte på Elevorga-
nisasjonens elevforsamlinger og andre  
møter mellom elevrådene. 

3.4. Informere om elevers og lærlingers rett til 
medvirkning og spre eksempler på god praksis. 

D. Opplæring av tillitsvalgte,  
jf. Mandatet punkt 4.
Mål: Elevrådene og elevorganisasjonene skal 
tilføres den kompetansen som kreves for å utføre  
sine oppgaver på en god måte.

4. Tiltak:

4.1. Ombudet skal tilby alle elevtillitsvalgte opplæ-
ring innen rettigheter, organisasjons- og  
tillits valgtarbeid, problemløsning og tilknyttede 
felter, og skal være en lett tilgjengelig  
rådgiver og støttespiller for elevråd og elevorga-
nisasjoner i Oslo.

4.2. Arrangere egne kurs for elevrådsledere, alene 
eller i samarbeid med andre, dersom  
elevrådene rapporterer behov om dette.

4.3. Tilby skolene skolering av elevrådene en gang 
årlig. Spre informasjon om en god praksis  
på elevrådsarbeid samt en standard for oppføl-
ging av elevrådet på skolene.
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4.4. Sørge for at Elevorganisasjonen og ombudet 
framstår som to atskilte virksomheter;  
ombudet som offentlig instans under bystyret, 
Elevorganisasjonen som interessepolitisk aktør.  
Ombudet skal gi Elevorganisasjonen nødvendig 
opplæring og støtte.

E. Informasjon til politiske aktører,  
jf. Mandatet punkt 5.
Mål:  Ombudet skal gi innspill til og understøtte 
beslutninger på politisk og administrativt nivå 
som berører den videregående opplæringen.

5. Tiltak:

5.1. Innhente og dele informasjon om effekter av 
bystyrets vedtak og rettighetssituasjonen  
i den videregående opplæringen. 

5.2. Rapportere for hvert kalenderår i årsrapport 
til bystyret.

5.3. Føre detaljert statistikk over innkomne hen-
vendelser for å avdekke eventuelle mønstre  
og utfordringer i sektoren.

5.4. Ha jevnlige møter med aktuelle direktører i 
Utdanningsadministrasjonen og ledelsen  
i byrådsavdelingen.

5.5. Følge arbeidet til Bystyrets Kultur- og utdan-
ningskomité, og avgi høringsinnspill i saker   
der det er naturlig.

5.6. Følge arbeidet til Yrkesopplæringsnemnda, 
og bidra med innspill til nemnda.

5.7. Utføre egne undersøkelser om tilstanden i 
sektoren etter behov.
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Art Art (T) Budsjett Regnskap Avvik
10100 Lønn i faste stillinger (HR) 500 000,00 418 625,28 81 374,72

10170 Påløpte feriep.av lønn artene 010-015 (HR) 60 000,00 50 235,04 9 764,96

10900 Pensjonsinnskudd Oslo pensjonsforsikring AS (HR) 129 000,00 44 595,35 84 404,65

10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer (HR) 0,00 1 311,74 -1 311,74

10990 Arbeidsgiveravgift av lønn mv. (HR) 71 000,00 59 211,10 11 788,90

10991 Arbeidsgiveravgift av pensjonsinnskudd (HR) 18 000,00 6 287,95 11 712,05

10998 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger (HR) 8 000,00 7 083,16 916,84

0 0 Lønn og sosiale utgifter 786 000,00 587 349,62 198 650,38

11001 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 90 000,00 4 721,00 85 279,00

11031 Abonnementer, aviser/fagtidsskr. 0,00 -720,00 720,00

11032 Kjøp av faglitteratur og kartverk 0,00 3 897,40 -3 897,40

11150 Bevertning i kommunal regi, ved møter/utvalg/ orga 0,00 690,00 -690,00

11260 Utgiftsdekn egne ans. (ikke opplysningspliktig) (HR) 0,00 7 069,15 -7 069,15

11340 Elkomm (telefon/bredbånd), ikke oppgavepl (HR) 0,00 624,00 -624,00

11341 Elkomfakturaer (mobil/telefon/bredbånd) 0,00 2 678,17 -2 678,17

11370 Datakommunikasjon, linjeleie, sambandsleie, etable 0,00 564,00 -564,00

11444 Annen trykking og kopiering 0,00 2 402,00 -2 402,00

11560 Annet vedr. opplæring, kursseminar 0,00 600,00 -600,00

11851 Motkonto koll ulykkes- og gr.livsforsikringer (HR) 0,00 -1 311,74 1 311,74

11902 Husleie div. lokaler 0,00 128 250,00 -128 250,00

12061 Annet vedr. IT 0,00 3 588,00 -3 588,00

12783 Konsernbidrag UKE 0,00 5 689,00 -5 689,00

1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 90 000,00 158 740,98 -68 740,98

14290 Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon 0,00 4 833,05 -4 833,05

4 4 Overføringsutgifter 0,00 4 833,05 -4 833,05

17290 Kompensasjon for merverdiavgift -10 000,00 -4 833,05 -5 166,95

7 7 Refusjoner -10 000,00 -4 833,05 -5 166,95

50164 ELEV- OG LÆRLINGEOMBUD 866 000,00 746 090,60 119 909,40

866 000,00 746 090,60 119 909,40
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