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Kapittel 1 
Innledning 
 
Flest mulig skal gjennomføre 
Vi som jobber med videregående opplæring har som mål at flest mulig ungdommer skal 
gjennomføre og bestå utdanningen sin. 
 
Fordi elevene og lærlingene våre har så ulike utgangspunkt, er det viktig å hjelpe dem som 
behøver det. Samfunnet tjener på å sette inn hjelp på riktig tidspunkt slik at den unge greier seg 
selv videre i livet. 
 
Ekstra vanskelig er det når ropet om hjelp kamufleres av utagerende atferd eller vold. Lærere, 
miljøarbeidere, skoleledere, administrasjon og politikere blir satt på prøve. Husker vi på de 
grunnleggende verdiene våre i møte med en som utfordrer oss? Hvordan holder vi fast på det 
langsiktige målet om at flest mulig skal gjennomføre? Hvilke tiltak bruker vi? 
 

Kvalitet på opplæringen i lærebedriften 
I vår jakt på flest mulig lærebedrifter, har vi i blant lagt for liten 
vekt på lærebedriftens evne til å følge opp lærlingene. Bedriften 
skal ha relevante oppgaver, ressurser til veiledning og evne til å 
tilpasse opplæringen til den enkelte lærlingen. Dette er ingen jobb 
for hvem som helst. Hvordan kan vi sikre at lærebedriftene i Oslo 
har både ønske og kompetanse til å følge opp lærlingene på en 
god måte? 
 
 
Oslo, 16. mars 2018 
 
Melinda Jørgensen 
Elev- og lærlingombud i Oslo 

 
 

Elev- og lærlingombudets anbefalinger 
Anbefalingene er gitt med bakgrunn i henvendelser ombudet har fått, erfaringer fra skolebesøk 
og møter med lærlinger og tall fra Elevundersøkelsen og Lærlingundersøkelsen. Bakgrunn og 
begrunnelse for anbefalingene er gitt i rapporten. 
 
Anbefalinger for elever: 

✓ Elever som utagerer skal få skreddersydd hjelp, ikke bortvisning.  
✓ Vi bør innføre en lærernorm i videregående opplæring for å sikre elevene en maksimal 

gruppestørrelse på 30 elever. 
✓ Vi må ha systemer som kvalitetssikrer at alle elever får et gyldig vitnemål. 

 
Anbefalinger for lærlinger: 

✓ Alle lærlinger bør få besøk av Utdanningsetaten i bedriften hvert år. 
✓ Alle lærlinger som får hevet lærekontrakten sin, skal inviteres til en samtale med 

Utdanningsetaten. 
 



Årsrapport 2017 Elev- og lærlingombudet i Oslo 

 
5 

Kapittel 2 
Hjelp til å gjennomføre videregående opplæring til tross for problemer 
 

2.1 Oppfølging av elever med problemer 
Ordensreglementet skal bidra til å sikre elever et godt og trygt skolemiljø. Elever som bryter 
ordensreglementet, risikerer å krenke medelever, forstyrre undervisning eller ødelegge materielle 
verdier. Det er derfor viktig at skolen griper inn og følger opp saken.  
 
2.1.1 Et regelbrudd kan være et rop om hjelp 
En elev som har problemer med å tilpasse seg, kan ha problemer selv. Elevene kan ha problemer 
med vold, rus eller dårlig økonomi. Mange elever overlatt til seg selv. I Elevundersøkelsen høsten 
20171 melder ca. 8 % av elevene på videregående i Oslo ifra at de sjeldent eller aldri blir 
oppmuntret i skolearbeidet fra voksne hjemme. Samtidig melder 7,5 % av elevene ifra at de 
opplever at bare en eller ingen lærere bryr seg om dem. Vi vet at en voksen som bryr seg, kan 
bety mye for en sårbar ungdom. 
  
Kan hende prøver eleven å si noe gjennom atferden sin, også når de bryter skolens 
ordensreglement. Først og fremst trenger eleven hjelp til selv å løse de problemene han eller hun 
har. En reaksjon som ikke søker å løse underliggende problemer, vil ofte mangle effekt. 
 
Flere elever hvert år ber om hjelp hos Elev- og lærlingombudet i forbindelse med at de er blitt 
bortvist.  
 
Elevene melder om dette i bortvisningssakene: 
 

- Elevene blir beskyldt for å ha 

brutt ordensreglementet. 

- Eleven og skolen er ikke enige 

om hva som har skjedd. 

- Elevene er blitt kalt inn til 

samtale før bortvisningen, 

men opplever seg ikke alltid 

hørt eller trodd. 

- Elevene ønsker ikke å være 

borte fra skolen. 

- Noen av elevene har kommet 

over fraværsgrensen på grunn 

av bortvisningen.  

 
 

Foto: Vadim Fomenok på Unsplash 

 
 
 
2.1.2 Hvilke rettigheter har elevene? 

                                                 
1 Tall fra Utdanningsetaten per 05.03.2018 
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Elevene som bryter ordensreglementet, har også rettigheter som skal ivaretas: 
- Rett til utdanning – Barnekonvensjonen artikkel 28 

- Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn – Barnekonvensjonen artikkel 3 

- Barnet skal bli hørt i enhver saksbehandling som angår barnet – Barnekonvensjonens  

artikkel 12 

Bortvisning skal bare brukes der det klart er til barnets beste, der barnet er blitt hørt og der 
barnets rett til utdanning ikke ødelegges. 
 
2.1.3 Hvordan praktiseres bortvisning i dag? 
Bortvisning er en tillatt sanksjon ved alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet, jf. 
opplæringsloven § 9A-11. Rektor kan fatte enkeltvedtak om bortvisning for resten av skoledagen 
og maksimalt fem skoledager. Eleven skal få uttale seg før vedtak fattes.  
 
Eleven har klagerett på vedtaket, og Oslo kommunes klagenemnd er klageinstans for elever i 
videregående skole. Oslo kommunes klagenemnd opplyser at de har behandlet totalt tre klager 
fra elever som har fått vedtak om bortvisning i 2016 og 2017. Ingen av elevene fikk medhold.  
 
På videregående skoler i Oslo blir ofte vedtak om bortvisning fattet samme dag eller den 
påfølgende dagen, og bortvisningen løper umiddelbart. Eleven får vanligvis ikke tilbud om verken 
opplæring eller andre dagaktiviteter i dagene eleven er bortvist. Fraværet registreres som ugyldig 
i tråd med Utdanningsdirektoratets anbefalinger. Elever som bortvises, får tvunget ugyldig 
fravær og risikerer å bryte fraværsgrensen på 10 %.  
 
I alvorlige saker kan eleven risikere å bli bortvist for resten av skoleåret. Da skal vedtak fattes av 
Utdanningsetaten med klagemulighet til Oslo kommunes klagenemnd. Utdanningsetaten 
opplyser at de har hatt et par vedtak om bortvisning for resten av skoleåret årlig de siste to årene. 
Årsaken er vold og/eller trusler. I de fleste andre sakene har det lyktes å komme til andre 
løsninger, i samarbeid med eleven og foresatte.  
 
2.1.4 Er bortvisning den mest hensiktsmessige reaksjonen? 
Før vedtak om bortvisning fattes, skal en vurdere andre tiltak, jf. Opplæringsloven § 9A-11 fjerde 
ledd. I vedtakene jeg har sett, har skolen i liten grad dokumentert hvilke andre tiltak som er 
vurdert eller prøvd ut.  
 
Bortvisning er en straff som kan være «en svært lite hensiktsmessig reaksjon overfor elever med 
atferdsvansker.» Dette skriver Utdanningsdirektoratet i sitt Rundskriv om Ordensreglement Udir-
8-2014.  
 
2.1.5 Vi bør revidere ordensreglementet i Oslo kommune 
Ordensreglementet i Oslo kommune er nå på høring. Det er viktig å modernisere reglementet slik 
at det gjenspeiler våre verdier og hva vi ønsker at skolene skal gjøre med elever som bryter 
ordensreglementet. Det er viktig å lytte til elevenes tanker om dette. 
 
I Oslo bør vi ikke bruke sanksjoner som reduserer muligheten for at elevene skal bestå 
videregående opplæring. Eleven som har brutt ordensreglementet, bør få støtte og mulighet til 
selv å rydde opp i det som har oppstått. Målet må være at eleven lærer av feiltrinnet sitt og kan 
fortsette som elev og et verdifullt medlem av klassefellesskapet. Vi bør bruke en gjenopprettende 
tilnærming og spørre oss hva som skal til for at denne eleven lykkes. Her kan flere yrkesgrupper 
enn lærerne hjelpe til. 
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To elever jeg snakket med ga følgende råd om hvordan elever bør følges opp etter en slåsskamp: 
«Elevene bør ikke straffes, de burde følges opp.» og «Elevene trenger voksne som hjelper med å 
finne årsaken, som viser forståelse, tålmodige lærere.» 
 
Anbefaling: 

✓ Elever som utagerer skal få skreddersydd hjelp, ikke bortvisning.  

 

2.2 Lærernorm i videregående skole i Oslo  

Elevene i grunnskolen får lærernorm fra skoleåret 2018/19. I Oslo er gruppene i videregående 
opplæring langt større enn i grunnskolen, spesielt i studieforberedende utdanningsprogram. 
Elever rapporterer om grupper på opptil 36 elever.  

Samtidig melder enkelte elever og elevråd om tett luft i klasserommene. I Elevundersøkelsen 
høsten 2017 melder ca. 26 % av elevene at de ikke er særlig fornøyd med luften i klasserommet.  

Noen melder fra om at læreren ikke makter å legge undervisningen til rette for dem. Ca. 27 % 
opplever at de får være med å forslå hvordan de skal arbeide med fagene i svært få eller ingen 
fag. 

Med nye regler for det psykososiale skolemiljøet har lærerne fått et enda større ansvar for å følge 
med på om elevene har det trygt og godt på skolen. Samtidig kan en enkelt lærer som bryr seg og 
som ser den enkelte utgjøre en stor forskjell. Dette kan være vanskelig å få til i en stor elevgruppe. 

 
Anbefaling: 

✓ Vi bør innføre en lærernorm i videregående opplæring for å sikre elevene en maksimal 
gruppestørrelse på 30 elever i vanlig undervisning. 

 

2.3 Hvordan tar vi vare på lærlinger som slutter?  

Tall fra Utdanningsetaten viser at 4,6 % av lærlingene i Oslo avsluttet læreforholdet før de var 
ferdige i 2017. Lærekontrakten ble altså hevet, enten etter ønske fra lærlingen, fra bedriften eller 
fra begge parter. Hvis bedriften og lærlingen er enige om hevingen, fyller de ut et hevingsskjema 
som sendes til Utdanningsetaten for godkjenning. På skjemaet krysser lærlingen av for årsaken til 
heving av lærekontrakten. Der bedrift og lærling ikke er enige om hevingen eller i bedrifter der 
det har vært problemer eller flere hevinger, kontakter Utdanningsetaten begge parter og søker å 
finne en løsning.  
 
Her er de vanligste årsakene til heving av lærekontrakten som lærlingene oppgir skriftlig: sykdom 
eller andre personlig årsaker, nytt utdanningsvalg, ny lærekontrakt i annen bedrift, lærlingens 
brudd på arbeidslivets regler eller at lærlingen flytter tilbake til hjemfylket. 
 
Elev- og lærlingombudet har blitt kontaktet av seks lærlinger som er i en situasjon hvor 
læreforholdet er i ferd med å avsluttes. Enkelte av disse gir uttrykk for at de føler seg presset av 
sjefen til å avslutte læreforholdet frivillig. Andre mistrives i lærebedriften, men er redde for hva 
som skjer med dem hvis de sier fra. De oppgir derfor en annen grunn for at de ønsker å slutte slik 
at de slipper å bli konfrontert av sjefen.   
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Det er viktig at Utdanningsetatens Avdeling for fagopplæring får informasjon om lærebedrifter 
som ikke fungerer optimalt slik at de kan hjelpe både bedrift og lærling med problemene som har 
oppstått. Elev- og lærlingombudet anbefaler derfor Utdanningsetaten å tilby en samtale ansikt til 
ansikt med hver lærling som står i fare for å få hevet lærekontrakten før hevingen er et faktum. 
Målet med samtalen er å finne ut om lærlingen eller lærebedriften trenger hjelp.  
 
Anbefaling: 

✓ Alle lærlinger som får hevet lærekontrakten sin, skal inviteres til en samtale med 
Utdanningsetaten. 

 

Kapittel 3 
Henvendelser 
 

3.1 Oversikt over henvendelser 
Ombudet har mottatt omkring 232 nye henvendelser i 2017, en økning fra foregående år. De 
fleste henvendelsene kan besvares med informasjon eller veiledning på telefon eller e-post, mens 
et fåtall henvendelser krever omfattende korrespondanse og møtevirksomhet.  
 
 
 

 
 
Figur 3.1 
 
51 % av henvendelsene til Elev- og lærlingombudet kommer fra lærlinger og 49 % fra elever. Det 
var i 2017 3567 lærlinger i Oslo2. Det er ca. 19000 elever i offentlige og private videregående skoler 
i Oslo3. 
 
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 kan gi oss en pekepinn om problemområder.  

                                                 
2 Tall fra Utdanningsetatens oversikt «Fakta om fagopplæring 2017» 
3 Tall fra Skoleporten https://skoleporten.udir.no/ 02.02.2018 
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I tillegg til henvendelsene nevnt ovenfor, har Elev- og lærlingombudet har fått 44 henvendelser 
fra grupper utenfor mandatet. De fleste henvendelsene kommer fra grunnskoleelever og deres 
foreldre. Disse har fått generelle råd og henvisning videre.  
 
 

3.2 Hva er elevene opptatt av i sine henvendelser? 
 
Elevene har tatt kontakt i 113 saker. De fleste skolene er representert med noen få henvendelser 
hver. Temaene i henvendelsene er ulike og fordeler seg som følger: 
 

Hovedtema Tema Antall 
saker 

Eksempel på problematikk Referanse i lov 
eller forskrift 

Opplæring 
(12) 

Undervisning 5 Vi lærer ikke det vi skal av 
læreren. Kan vi bytte lærer? 

Opplærings-
loven (Oppll) § 
3-4 

Tilpasset opplæring, 
spesialundervisning, 
særskilt språkopplæring 

4 Hva har jeg krav på av hjelp fra 
skolen når jeg er syk? 

Oppll § 1-3 

Fagvalg og fagtilbud 3 Skolen har fjernet programfaget 
jeg ville ta i Vg3. 

 

Vurdering 
(30) 

Underveisvurdering 10 Er det lov å ha mange store 
prøver på samme uke? 

Forskrift til 
oppll §§ 3-3 og 
3-11  

Standpunkt 9 Har jeg rett på vippeprøve når 
jeg ligger mellom 5 og 6? 

Forskrift til 
oppll § 3-18 

Eksamen 8 Hvordan klager jeg på en formell 
feil på eksamen? 

Forskrift til 
oppll kapittel 5 

Orden og oppførsel 3 Skolen påstår at jeg har jukset 
selv om jeg er uskyldig.  

Forskrift til 
oppll § 3-5 

Skolemiljø 
(6) 

Fysisk skolemiljø 1 Det lukter kloakk på skolen.  Oppll § 9A-7 

Psykososialt skolemiljø 5 Er det den ansatte gjør mot oss 
trakassering? 

Oppll § 9A-3 

Annet (65) Inntak og ungdomsrett 
 

19 Kommer jeg inn på Vg2 med 
stryk i ett fag fra Vg1? 

Oppll § 3-1 

Fravær 13 Skolen aksepterer ikke 
legeerklæringen på at jeg er 
kronisk syk. 

Forskrift til 
Oppll § 3-3 

 Ordensreglement 10 Jeg vil klage på en urettferdig 
bortvisning. 

Oppll §§ 9A-10 
og 9A11 

 Betaling, erstatning, 
skyss, innsamling 

7 Har jeg rett til transport til vgs 
når jeg er for syk til å ta banen? 

Oppll § 7-2 

 Diverse 16 Jeg fikk ikke vitnemål på grunn 
av feil råd fra skolen. 

 

 
Tabell 3.2 
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Figur 3.2 
 
 
3.2.2 Vi må lage systemer som sikrer at alle elever får et gyldig vitnemål. 
Et par elever har i 2017 tatt kontakt med Elev- og lærlingombudet fordi de har fått råd om å ta fag 
som gir en fagkombinasjon som ikke kvalifiserer til vitnemål i videregående opplæring. Den 
ugyldige fagkombinasjonen har blitt oppdaget etter skoleårets slutt, og disse elevene bruker nå 
ett år av livet sitt på å ta opp fag som privatister. Dette har store økonomiske og personlige 
omkostninger for dem det gjelder. Elevene har så langt ikke fått erstatning. Vi må gjøre alt vi kan 
for å minimere sjansen for at dette skal skje igjen. 
 
Anbefaling: 

✓ Vi må ha systemer som kvalitetssikrer at alle elever får et gyldig vitnemål. 

 
 
3.3 Hva er lærlingene opptatt av i sine henvendelser? 
Lærlingene har henvendt seg til Elev- og lærlingombudet i 119 ulike saker. Noen ganger er 
lærlingene ute etter informasjon om hva de har rett til og hvilke regler som gjelder. Andre ganger 
melder lærlingene i fra om alvorlige problemer i læreforholdet og ber om råd om hvordan de skal 
ta opp saken. 
 
24 % av sakene gjelder arbeidstid, overtid og lønn. I 24 % av sakene spør lærlingene om sine 
rettigheter når det gjelder opplæring. En del av disse opplever å få mindre veiledning enn det de 
mener trengs for å stå på fag- eller svenneprøven.  
 
Lærlingene har tatt opp problemer angående det psykososiale arbeidsmiljøet i 8 % av sakene. 
Dette er saker som lærlingene opplever som svært belastende. Ofte kan problemene true både 
læreforhold og karriere. Dette er derfor saker vi bør ta på ytterste alvor. 
 

11 %

27 %

5 %

57 %

Tema for henvendelser elever 2017

Opplæring

Vurdering

Skolemiljø

Annet
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Hovedtema Tema Antall 
saker 

Eksempel på 
problematikk 

Referanse i lov 
eller forskrift 

 
 
 
 
Lønn og 
arbeidstid (29) 

Arbeidstid 11 Jeg jobber mer enn det 
som står i 
arbeidsavtalen. 

Arbeidsmiljøloven 
(Aml) § 10-8 
Aml § 10-3 

Overtid 3 Jeg får ikke ekstra 
betalt når jeg jobber 
overtid. 

Aml § 10-6 

Lønn  11 Jeg får ikke 
lønnsøkningen jeg har 
krav på i henholdt til 
arbeidsavtalen. 

Aml § 14-6 

Ferie/feriepenger 4 Sjefen tildelte meg 
ferie utenfor 
hovedferieperioden. 

Ferieloven § 5 

Opplæring og 
arbeids-
oppgaver (28) 

Veiledning, tilpasset 
opplæring, tilrettelegging 

21 Jeg får ikke veiledning 
og blir overlatt mye til 
meg selv. 

Opplæringsloven 
(Oppll) § 4-4 
Aml § 4-6 

Relevante arbeidsoppgaver 
og intern plan 

7 Jeg har vasket gulv 
hele uka og er redd jeg 
ikke lærer det jeg skal. 

Oppll § 4-4 

Brudd i 
læretiden  
 

Heving/avbrudd/permittering 6 Jeg har fått varsel om 
permittering selv om 
bedriften har mange 
andre ansatte. 

Oppll § 4-6 

Fag -
/svenneprøve  

Fag- svenneprøven 7 Jeg ble ikke meldt opp 
til fagprøven i tide. 

Oppll § 4-4 
 

Arbeidsmiljø  Psykososialt arbeidsmiljø 10 Sjefen snakker meg 
ned og sier jeg aldri 
kommer til å greie 
fagbrevet. 

Aml §§ 4-1 og 4-3 
Oppll § 4-4 

Annet  Annet 39   

 
Tabell 3.3 
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Her er et diagram som viser prosentvis fordeling av sakene fra lærlinger etter tema: 
 

 
Figur 3.3 

 

 

3.3.2 Får lærlingene god nok oppfølging i bedriften sin? 

21 lærlinger har tatt kontakt med spørsmål om hva de har krav på når det gjelder veiledning og 
oppfølging. Noen av dem synes de ser lite til veilederen sin. Veilederen kan være travelt opptatt 
med andre oppgaver. 
 
Enkelte av lærlingene har behov som krever tilrettelegging fra arbeidsgiver. I blant opplever 
lærlingene at behovene deres ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. 
 
Det er mange ulike grunner til å ha lærling. På sin nettside peker Utdanningsdirektoratet på fem 
grunner til at det kan lønne seg for en bedrift å ta inn lærlinger4: 

1. Dere viser at bedriften tar samfunnsansvar 
2. Dere tilfører bedriften ny kompetanse 
3. Ansatte i bedriften får mulighet til å prøve seg i en ny rolle 
4. Dere tar i bruk landets beste rekrutteringsordning 
5. Det er økonomisk gunstig 

 
Det bekymrer Elev- og lærlingombudet at enkelte bedrifter legger stor vekt på den økonomiske 
gevinsten ved å ha lærling og mindre vekt på det å kvalifisere lærlingen til et fagbrev.  
 
Vi har i en lang periode måttet jobbe for å få flere læreplasser i Oslo. Kommunale bedrifter har 
blitt pålagt å ta inn et bestemt antall lærlinger. Private bedrifter må ha lærlinger for å vinne 
offentlige anbud. Når bedrifter tar inn lærlinger fordi de må, er det viktig å sikre at de også forstår 
hvilket ansvar de tar på seg. Der bedrifter fokuserer på kortsiktig økonomisk gevinst, får 
lærlingene noen ganger mangelfull opplæring og blir satt til rutinepregede oppgaver. Lærlingen 

                                                 
4 https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/hvorfor-ha-larling/ 15.02.2018. 
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https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/hvorfor-ha-larling/
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lærer dermed ikke hele faget og står i fare for å stryke på fag- eller svenneprøven. En 
strykkarakter for lærlingen får ingen umiddelbare konsekvenser for lærebedriften, og 
lærekontrakten utløper vanligvis uavhengig av om lærlingen har bestått fag- eller svenneprøven 
eller ikke. Lærlingen må derfor selv ta belastningen dersom opplæringen har vært mangelfull. 
 
3.3.3 Utdanningsetaten følger opp lærlingene 
Utdanningsetaten ved Avdeling for fagopplæring har ansvar for å følge opp lærebedriftene og 
sikre rammene for lærlingene i Oslo. De kaller inn alle lærlingene på to store lærlingsamlinger i 
løpet av læretiden og er raske til å ta grep dersom en lærling eller bedrift varsler om uheldige 
forhold.  
 
Sammen med Akershus fylkeskommune utarbeider Utdanningsetaten nå felles retningslinjer for 
opplæringskontorer i Oslo og Akershus. Disse skal tydeliggjøre hvilket ansvar 
opplæringskontorene har overfor bedrifter og lærlinger. Dette er et viktig arbeid. 
Utdanningsetaten bør også besøke hvert opplæringskontor hvert år for å kvalitetssikre måten de 
organiserer opplæringen på. 
 
Gjennom Yrkesveien har Utdanningsetaten startet opp et treårig utviklingsprosjekt kalt Læ-Re. 
Utdanningsetaten vil kartlegge nærmere hvorfor ca. 30 % av søkere til læreplass ikke inngår 
lærekontrakt med bedrift. De skal sette inn tiltak både for å kvalifisere elevene til læreplass og for 
å skaffe flere egnede læreplasser. Eksempler på tiltak kan være språkkurs for lærlinger, styrke 
kvaliteten i opplæringen i Vg3 i skole og følge opp både lærling og bedrift tettere der lærlingen 
har behov for det. Elev- og lærlingombudet ser klart behovet for dette prosjektet og for gode 
tiltak for denne sårbare gruppen av lærlinger.  
 
Utdanningsetaten opplyser at de ønsker å bruke mer tid ute på bedriftsbesøk for å veilede 
lærebedriftene i sin oppgave. Dette hilser jeg som Elev- og lærlingombud velkommen. 
Lærlingene selv savner at noen kommer og spør dem hvordan det går. Det er viktig at hver 
lærling blir kontaktet årlig, gjerne på et bedriftsbesøk. Flere andre fylker, bl. a. Akershus 
gjennomfører årlige besøk. En tettere oppfølging fra Utdanningsetaten kan gjøre det enklere å si 
ifra om problemer før de vokser seg store. Dette mener jeg vil redusere sjansen for at lærlinger 
slutter i lærebedriften. 
 
Utdanningsetatens Avdeling for fagopplæring må få tilstrekkelig med ressurser til å følge opp 
både lærlinger, bedrifter og opplæringskontorer på en god måte. 
 
 
Anbefaling: 

✓ Alle lærlinger bør få besøk av Utdanningsetaten i bedriften hvert år. 
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Foto: Moren Hsu på Unsplash 

Kapittel 4 
Elev- og lærlingombudsordningen 
 
4.1 Administrativt 
Elev- og læringombudet 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 har også Mobbeombudet i Oslo og Elev- lærling- og mobbeombudet i 
Akershus kontorer. Ombudet har eget budsjett og koststed. Personaloppfølging og økonomisk-
administrativ oppfølging, herunder regnskapsføring og budsjettering, ivaretas av Bystyrets 
sekretariat. Ordføreren har oppfølgingsansvar ovenfor ombudet, og har delegert myndigheten 
for det daglige personalansvaret til direktøren i bystyrets sekretariat i notat av 24. september 
2012.  
 
I forbindelse med opprettelse av statlige mobbeombud, er det varslet organisatoriske endringer 
også for Elev- og lærlingombudene i Norge. Utdanningsdirektoratet har varslet at den nye 
ordningen vil gjelde fra 2020. 
 
Ombudsordningen er, i henhold til mandatet, uavhengig av politiske og administrative 
myndigheter. Melinda Jørgensen har vært Elev- og lærlingombud fra 24.08.2015. 
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4.2 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 
opplæring 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.  
 

Kapittel 5 
Utadrettet virksomhet 
 

5.1 Skolebesøk og opplæring av elevråd 
Alle de 40 skolene med elever på videregående nivå har fått tilbud om besøk fra Elev- og 
lærlingombudet i 2017. Dette inkluderer friskoler og spesialskoler. Elev- og lærlingombudet har 
gjennomført 54 skolebesøk fordelt på 35 skoler. Alle disse skolene har fått skolering av elevrådet. 
Elevorganisasjonen og Mobbeombudet har deltatt i skoleringen på en del av skolene. 
 

5.2 Samarbeid 
Elev- og lærlingombudet har jevnlig kontakt og samarbeid med ulike aktører i miljøet rundt 
videregående opplæring. Fra 2017 vil ombudet særlig trekke frem følgende aktører: 
 

5.2.1 Utdanningsetaten 

Ombudet har hatt et godt samarbeid med Utdanningsetaten gjennom kontaktmøter, seminarer, 
samarbeid rundt enkeltsaker og utvalg. 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 nytt ordensreglement.  
 

5.2.2 Elev- og lærlingombudene og Mobbeombudene i Norge 

Ombudet har hatt et godt samarbeid med andre elev- og lærlingombud og mobbeombud i 
Norge. Elev- og lærlingombudene har løpende kontakt og møtes til seminar to ganger i året. I vår 
møttes vi i Bodø. Høstens samling foregikk i Kristiansand. Fra april har Elev- og lærlingombudet i 
Oslo sittet i arbeidsutvalget for Elev- og lærlingombudene i Norge og har koordinert 
arbeidsutvalgets arbeid. 
 
Elev- og lærlingombudet i Oslo representerer Elev- og lærlingombudene i Norge i Nettverket for 
medvirkning i opplæringen (NEMIO). Nettverket har i tillegg representanter fra Barneombudet, 
Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehager, Redd Barna, UngOrg, 
Voksne for barn, Elevorganisasjonen, Mobbeombudene og UNICEF.  
 

5.2.3 Elevorganisasjonen 

Elevorganisasjonens fylkeslag i Oslo er en viktig samarbeidspartner. Vi har samarbeidet om 
elevrådsturneen og temakveld om overvåkning i Osloskolen. Ombudet har bidratt på 
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Elevrådsløftet og Elevrådskonferansen. Elev- og lærlingombudet var også observatør på deler av 
Elevtinget 2017. 
 

5.2.4 Yrkesopplæringsnemnda 

Ombudet har møterett på møtene i Yrkesopplæringsnemnda i år og ser på nemda som en viktig 
arena for å utveksle informasjon om lærlingenes opplæringstilbud og vilkår.  
 

5.2.5 Andre samarbeidspartnere og kurs 

Ombudet har hatt møter eller vært på seminarer med følgende aktører:  
 
Barneombudet 
Byråd for oppvekst og kunnskap 
Dayplot 
Det årlige kurset i utdanningsrett 
Fag- og svennebrevsutdelingen 
Fagskolen i Oslo 
FMOA 
Helsesista 
Hovedverneombud UDA 
KD 
Konfliktrådet 
Kultur- og Utdanningskomiteen 
Kurs i karriereveiledning og sosial utjevning 
Kurs instruktører fagopplæring 
LOs Sommerpatrulje 
Medietilsynet 
NAV kompetansesenter 
Oslo Håndverks- og Industriforening 
Plan og Bygningsetaten 
Oslo Pride 
Representanter for skolemiljøutvalg og elevverneombud 
RVTS 
Skeiv ungdom 
Studentombudet ved HiOA 
Trygg læring 
UBM 
Ung Arena 
Ung og digital 
Ung.no 
Unginfo 
 

5.3 Samlinger i fagopplæringen 
Ombudet har deltatt på de fleste samlingene som Utdanningsetaten arrangerer for alle 
førsteårslærlinger. På samlingene orienterer ombudet om rettigheter og plikter lærlingene har 
mens de er under opplæring i bedrift. Ombudet har også presentert sitt arbeid på 
Utdanningsetatens samling for opplæringskontorer i Oslo og Akershus. 
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5.4 Informasjonsarbeid 
Sammen med Mobbeombudet i Oslo har Elev- og lærlingombudet bestilt ny designprofil og 
struktur på nettsiden www.elevombud.no. Siden driftes nå av Mobbeombudet og Elev- og 
lærlingombudet i fellesskap. Målet med siden er at elever og lærlinger raskt skal finne 
informasjon om sine rettigheter og få tips til hvordan de kan gå fram for å løse et problem. Siden 
ble lansert i ny drakt 01.03.2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Siden kommer raskt opp som treff i ulike søkemotorer, og mange av henvendelsene kommer til 
ombudet på denne måten.  
 
Ombudet er på Twitter, www.twitter.com/elevombud_oslo , og Facebook, 
www.facebook.com/elevombud.oslo/. 
 
Elev- og lærlingombudene har deltatt i svarpanelet på Ung.no og har sammen med 
ombudskolleger i andre fylker svart på 1114 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 digitalt til nære samarbeidspartnere og legges ut på http://elevombud.no 
 

  

http://www.elevombud.no/
http://www.twitter.com/elevombud_oslo
http://www.facebook.com/elevombud.oslo/
http://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, lærlinger og lærekandidater i videregående 
opplæring i Oslo. Ombudets virksomhet skal omfatte offentlige 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 
elevorganisasjoner. 

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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2 Handlingsplan 2017-2020 
 

Handlingsplan for Elev og lærlingombudet 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 gjengitt 
ovenfor, vedtatt av bystyret 07.09.2016: 
  

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 
lærlingombudets nettside. Oppgradere nettsiden ved behov, i første omgang i 2017. 

1.2. Samarbeide med øvrige ombud, Mobbeombudet i Oslo, Elevorganisasjonen i Oslo, 
Utdanningsetaten, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 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 opplæringskontorer. Ved behov arrangerer ombudet 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.  
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2.2. Der det er utfordringer eller problemer, skal ombudet bistå eleven og lærlingen i selv å 
finne en løsning i samarbeid med skolen/bedriften. 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 ombudet 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 Områdedirektør 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 arrangere relevante seminarer. 

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

3.3. Ombudet skal prioritere å møte på Elevorganisasjonens 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 opplæring innen rettigheter, organisasjons- og 
tillitsvalgtarbeid, problemløsning og tilknyttede felter, og skal være en lett tilgjengelig 
rådgiver og støttespiller for elevråd og elevorganisasjoner 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 oppfølging av elevrådet på skolene. 

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. 
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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 henvendelser 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 utdanningskomité, 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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3 Regnskap 2017 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art Art (T) Budsjett 2017 (i 1000) Regnskap 2017 (i 1000) Avvik (i 1000)

10100 Lønn i faste stillinger (HR) 473 466 7

10170 Påløpte feriep.av lønn artene 010-015 (HR) 42 56 -14

10900 Pensjonsinnskudd Oslo pensjonsforsikring AS (HR) 110 121 -11

10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer (HR) 17 1 16

10990 Arbeidsgiveravgift av lønn mv. (HR) 67 66 1

10991 Arbeidsgiveravgift av pensjonsinnskudd (HR) 15 17 -2

10998 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger (HR) 0 8 -8

0 0 Lønn og sosiale utgifter 724 735 -11

11001 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0 6 -6

11031 Abonnementer, aviser/fagtidsskr. 1 1 0

11032 Kjøp av faglitteratur og kartverk 1 0 1

11150 Bevertning i kommunal regi, ved møter/utvalg/ orga 3 2 1

11210 Annet forbruksmateriell, forbruksvarer 10 0 10

11260 Utgiftsdekn egne ans. (ikke opplysningspliktig) (HR) 15 14 1

11261 Hotellopph./diett/seminarmv.(fakt) 0 2 -2

11341 Elkomfakturaer (mobil/telefon/bredbånd) 3 4 -1

11370 Datakommunikasjon, linjeleie, sambandsleie, etable 2 1 1

11444 Annen trykking og kopiering 10 3 7

11481 Annet vedr. annonse, reklame, info. 0 0 -0

11540 Kursavgifter 0 7 -7

11560 Annet vedr. opplæring, kursseminar 6 0 6

11630 Kostgodtgjørelse/diett (HR) 0 4 -4

11751 Reiser tog/buss/båt inkl. bom-/p.avg. 0 1 -1

11760 Drosjeutgifter (v/møter mv.) 0 1 -1

11851 Motkonto koll ulykkes- og gr.livsforsikringer (HR) 0 -1 1

11902 Husleie div. lokaler 100 86 15

12061 Annet vedr. IT 12 55 -43

12760 Konsulentbistand - IT 50 0 50

1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 213 185 28

14290 Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon 0 17 -17

4 4 Overføringsutgifter 0 17 -17

17290 Kompensasjon for merverdiavgift -10 -17 7

7 7 Refusjoner -10 -17 7

50164 ELEV- OG LÆRLINGEOMBUD 927 920 7
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  Kontakt elev- og lærlingombudet på:  
  Telefon 918 04 304 og post@elevombud.no  

 

mailto:post@elevombud.no

