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2 Innledning

Lærlingene våre har også krav på et godt

Gledelige tall fra Elevundersøkelsen viser
1

at flere elever fra videregående opplever å
få medvirke og bli hørt på skolen. Jeg håper
skolene vil dele positive erfaringer og
nyttige triks i dette viktige arbeidet slik at
den positive utviklingen fortsetter.
Når vi lar elevene oppleve medvirkning
og demokrati i konkrete saker, legger vi
grunnlag for god demokratiforståelse i
årene som kommer.
Fagfornyelsen2 utfordrer skolen til å tenke
medvirkning og demokrati i de fleste av
skoletimene. Sosial læring er et viktig mål,
side om side med de faglige målene. Sosial

læringsmiljø3. Enkeltsaker viser at dette ikke
er på plass i alle lærebedriftene. Hvordan
kan vi som kommune bli bedre på sikre et
godt læringsmiljø når lærlingen jobber i ulike
offentlige og private bedrifter? Her trenger
vi bedre systemer for å følge opp den
enkelte.
Sitatene jeg har brukt fra elever og
lærlinger er generalisert og anonymisert.
Jeg vil benytte anledningen til å takke for
samarbeidet i året som har gått. Takk også
for den fine innsatsen dere gjør for elevene
og lærlingene våre!
Oslo, 27.03.2020

læring er ikke noe nytt.
Enhver som har vært elev har fått med
seg et sosialt læringsutbytte på godt

3 Anbefalinger
Elev- og lærlingombudet anbefaler:

eller vondt.


Sett av regelmessig tid til å
planlegge for sosial læring, tilpasset

Noen av dem som senere faller utenfor
samfunnet forteller om tidlige opplevelser

opplæring og inkluderende

av å falle fra både faglig og sosialt på skolen.

skolemiljø for alle klasser og i alle
fag.

Nå skal faglig og sosial læring knyttes



Styrk demokratiopplæringen ved å

tettere sammen, og det blir viktigere at

lage retningslinjer for klassens time

lærerne samarbeider og planlegger også for

og elevråd i Osloskolen.

dette. Sosial lærling og inkluderende



Legg til rette for en trygg og

læringsmiljø er forutsetninger for at alle

inkluderende avslutning på

ungdommene våre lykkes. Det vil også

videregående, enten man er russ

forebygge bruk av trusler, vold og

eller ei.

ekstremisme på sikt. Dette er det derfor vel



verd å bruke tid og ressurser på.

Innfør et system for å sikre
lærlingene et godt læringsmiljø i
bedriften.

Elevundersøkelsen 2019-20,
https://skoleporten.udir.no/
2
Overordnet del – verdier og prinsipper for
grunnopplæringen
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/
1

3

Opplæringsloven § 4-4 annet ledd
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4 Sikre god læring og
medvirkning
4.1 Læring i skolen

annet om å skape sammenheng i faget, legge
til rette for gode diskusjoner i grupper og ha
oppgaver med lavt gulv og høyt tak4.
Dette er forskning vi trenger mer av.
Hvordan skaper vi en arena for opplæring

4.1.1 Tilpasset opplæring og
sosial læring
Anbefaling fra Elev- og lærlingombudet:
Sett av regelmessig tid til å planlegge
for sosial læring, tilpasset opplæring og
inkluderende skolemiljø for alle klasser

som favner alle og som passer både for
elever med høyt og lavt mestringsnivå?
Elvebakken innfører fagfornyelsen
På Elvebakken videregående gjør de
klar til fagfornyelsen sammen med
elevene. I ny avdeling for
Informasjonsteknologi og

og i alle fag.

medieproduksjon tenker de at

Opplæringslova § 1-3 lyder:

henge sammen. Skolen kjøper nå inn

Opplæringa skal tilpassast evnene og
føresetnadene hjå den enkelte
eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten.
Mange lærere er dyktige på å legge til rette
for dette. Ifølge Elevundersøkelsen 2019-20
får de fleste elever nok utfordringer på
skolen. Likevel er det enkelte elever som
faller ut.

undervisning, fellesskap og interiør må
ulike møbler egnet for gruppearbeid,
stille arbeidssoner og lab med store
arbeidsbord.
Avdelingsleder Kjersti Normann
forteller at de vil satse på
undervisningsmetoder der elevene selv
kan velge tema for hva de vil fordype
seg i. Skolen vil tilby «Flipped
classroom»-metodikk og legger opp til
learning-paths - med styrte kurs,
workshops og mentorer/veileder.

«Når det er matte og jeg ikke forstår, så
går jeg bare ut.» Elev
Nettopp matematikk er et fag der elever
opplever at det er vanskelig å koble seg på
igjen hvis de har huller i grunnleggende
kompetanse. SSB undersøker nå om kursing
av lærere i bruk av egnede metoder i
matematikkundervisningen kan få en positiv
effekt på hvor mange som gjennomfører
videregående. Metodikken dreier seg blant

SSB rapport 2020/7
https://www.ssb.no/utdanning/artikler-ogpublikasjoner/_attachment/411961?_ts=1702f2cb118
4

Foto: Elvebakken vgs
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Enkelte skoler ønsker å ta ut elever som

-

Alle elever som ønsker det, skal få

strever faglig eller som viser utfordrende

tilpasset opplæring og eventuelt

oppførsel av klasserommet. For noen elever

spesialundervisning sammen med

er dette en ønsket løsning, mens andre vil

klassen i klasserommet. Ingen skal ut

oppleve skam, mislykkethet og utenforskap.

på grupperommet mot sitt ønske.

Noen av elevene som tar kontakt med meg,

-

forteller om slike opplevelser.

Lærere bør planlegge oppgaver til
elever med et stort læringspotensial.
Rutineoppgaver kan demotivere

Gjennom fagfornyelsen, kommer et nytt,

denne gruppen.6

friskt fokus på å la hver elev få lære i dybden

-

i sitt tempo:

Elever som strever med å bestå
faget, bør få vite hva som er
minimum av faglig kompetanse for å

Å gi rom for dybdelæring forutsetter

stå.

at skolen tar hensyn til at elevene er

-

forskjellige og lærer i ulikt tempo og

Læreren planlegger hvordan elevene
skal samarbeide med lærlings-

med ulik progresjon. Det krever

partner, i gruppe og i hele klassen.

kunnskap om hvordan elever lærer,
hva de kan fra før, og forutsetter tett

Elever med stort læringspotensial

oppfølging av den enkelte.

Som lærer må man regne med at man har

Overordnet del, 3.2
Det er viktig å legge til rette for at alle kan
få være en del av klassefellesskapet,
uavhengig av utfordringer. Fordi faglig
læring ikke kan skilles fra sosial læring, har

noen elever med stort læringspotensial i
klassen. Ca. 10-15 % av alle elever er i
denne kategorien i ett eller flere fag7.
Oslo kommune har ulike tiltak for å legge til
rette for læring også for disse elevene.

skolen et ansvar for å øke elevenes
kompetanse i kommunikasjon, empati og

-

Kurs i metodikk for lærere

samarbeid i hver time, med lærerne som

-

Talentsenter i realfag

gode rollemodeller.

-

Ungdomsskoleelever tar matematikk

5

og engelsk fra videregående
For å følge prinsippene i overordnet del, er

-

det viktig at skolen legger til rette for dette:
-

Elevene medvirker i planleggingen av
undervisning og vurderinger.

-

ved Universitetet i Oslo
Høsten 2019 deltar 29 elever fra
videregående på matematikkstudier ved

Elevene får åpne oppgaver med

Universitetet i Oslo gjennom UNG-

valgmuligheter når det gjelder nivå

ordningen8.

og interesser.

Overordnet del 2.1
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/
6
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpassetopplaring/stort-laringspotensial/
5

Videregående elever tar matematikk

NOU 2016: 14 Mer å hente – Bedre lærling for elever
med stort læringspotensial s. 19.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou2016-14/id2511246/
8
https://www.uio.no/om/samarbeid/skole/emner-vgs/
7
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Elever melder fra om de er glad for å ha gått
forsert løp, men at det er mangel på
informasjon om ordningene. Det fører til at
få kjenner til tilbudet og få blir henvist til
tilbudet av lærerne.
Jeg mener dagens satsinger er viktige, men
må bygges ut til å gjelde flere fagområder
og flere elever. Satsingene koster en
investering nå, men kan gi god avkastning på
sikt, blant annet ved å forebygge frafall.
Mangelfull faglig stimulering av elever med
stort læringspotensial kan lede til
skolevegring, atferdsproblemer, frustrasjon,
et ubenyttet potensial og at elever kan bli
feildiagnostisert9.
Medvirkning og undervisningsmetoder
Elevene skal få medvirke når det gjelder
undervisningen. Dette kan gjøres i
skoletimer, klassens time eller i
elevsamtaler. En del lærere blir overrasket
når de ser hva klassen foretrekker av
undervisningsmetoder.

Talentsenteret i realfag
Talentsenteret i realfag på Teknisk
museum er et tilbud til elever fra 7. kl til
Vg2 med stort læringspotensial. Elevene
kommer på heldagssamlinger med
tverrfaglige tema flere ganger gjennom
skoleåret. Et eksempel på tema kan
være: Hvordan bygge din egen drone?
Hva skal til for at dronen kan fly? Hvem
skal lage regler for hvor droner kan fly?
Talentsenteret opplever at elevene trives
godt med faglig utfordrende oppgaver og
rask progresjon. Enkelte av elevene er
kjent for å skape uro i sine hjemklasser,
men dette ser de lite til på
Talentsenteret.
Leder av senteret, Safina de Klerk, har to
tips til lærere som har elever med stort
læringspotensial i sin klasse:
-

Det er lov å si «Jeg vet ikke. Dette

Elevene har mange gode ideer til metoder
for å jobbe med fag. Det er lærerens ansvar
å finne undervisningsformer som er i tråd
med klassens behov og med læreplanverket,
men elevene har rett til å medvirke.
For å nå alle elevene er det også viktig med
variasjon. Elevene forteller meg at de har
mange dyktige lærere, men at enkelte
lærere har ensidige undervisningsmetoder.

Som lærer må du ikke kunne alt.
kan vi finne ut av sammen.»

-

Start med å planlegge
undervisningen til de elevene som
kan mest fra før. Det er lettere å
tilrettelegge nedover i nivå enn
oppover.

Talentsenteret tilbyr kurs til lærere,
skoleledere og ansatte i PPT. De vil også
starte satellittavdelinger på tre
videregående skoler i Oslo.

9

NOU 2016: 14 s. 20.
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4.1.2 Trygt miljø i klassen
Godt skolemiljø er høyt prioritert på alle
skoler. For å få til det gode miljøet, kreves
det systematisk innsats på alle nivåer hver
dag. Et godt psykososialt miljø er langt mer

Jeg ser særlig to områder hvor vi raskt kan
bli bedre på å bygge godt skolemiljø i
videregående:
Lærere samarbeider tettere rundt

enn fravær av mobbing.

klassen

Hovedinnsatsen vår bør ligge på å bygge et

elevene, felles regler og rutiner og hvordan

trygt og godt skolemiljø som fremmer helse,
trivsel og læring, jf. opplæringsloven § 9A-2.
Med fagfornyelsen kommer et tydelig fokus
på sosial læring og inkluderende
læringsmiljø. Dette bør være fundamentet vi
bygger både skolemiljø og undervisning på.
Plikten til å følge med, gripe inn, varsle,
sette inn tiltak og høre eleven skal kun
brukes som et sikkerhetsnett når noe likevel
går galt i skolemiljøet. Det gode miljøet
bygger vi i de grønne feltene i figur 4.1.2,
mens pliktene i den røde trekanten brukes
når det brenner.

Lærerne som har klassen samarbeider rundt
de skal planlegge for sosial læring. Lærere
som støtter hverandre og som har samme
forventninger til elevene har større sjanse
for å lede elevene på en god måte.
-

Hvilke rutiner gjelder?

-

Hvem bestemmer hva?

-

Hvilke mål har vi for klassen når det
gjelder sosial læring denne uka?

Ved enkelte skoler er det sjeldent møte for
lærerne som har samme klasse. Dette blir
nødvendig å få på plass nå som læreplanene
er så tydelige i kravet om sosial læring.

Figur 4.1.2
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Flere ansatte må være sammen med



Utagerende oppførsel

elevene i pausene



Utestengelse og krenkelser

På skolebesøk ser jeg ofte at en til to
ansatte har oppsyn med flere hundre elever i

Sårbare elever trenger støtte og oppfølging

friminuttene. Hvordan kan vi få flere ansatte

av skolen og skolehelsetjenesten uavhengig

til å engasjere seg i pausene for å snakke

av om de har russeklær på eller ikke.

med elevene, sette i gang aktiviteter og bry
seg? Her tror jeg skolen raskt vil se positiv

Russeprosjekt i Østfold

effekt i form av bedre relasjoner, bedre

Tidligere Østfold Fylkeskommune har

oppfølging av elevene og mindre uønsket

hatt et russeprosjekt med

atferd.

representanter fra politi,
fylkeskommune, SLT-koordinatorer,

4.1.3 Trygg i russetida

Elevorganisasjonen, elevtjenesten, Elev-,
lærling- og mobbeombudet i Østfold og
russens hovedstyre. I prosjektet har de
utarbeidet følgende opplegg:
-

Holdningsarbeid for elever på 10.
trinn, Vg1 og Vg 3

-

Kurs for foresatte

-

Fellesmøte med lederne av
russebussene i fylket

-

Skolene samarbeider tett med
russestyrene og følger opp

Foto: ukjent person. Oslo Museum/OB.NW3362. Russ
fra Frogner/Nissen 1925.

Anbefaling fra Elev- og lærlingombudet:
Legg til rette for en trygg og
inkluderende avslutning på
videregående, enten man er russ eller ei.
Elevene i Vg3 har krav på å være trygge og
ha det godt på skolen enten de velger å være

russen sin.
-

Kurs for russens hovedstyre med
medietrening og info om
kontraktsinngåelse,
skjenkereglement og
ordensregler.

Målene med samarbeidet er at
ungdommene skal ha en trygg og god
tid på videregående skole, fra første

russ eller ikke.

dag i Vg1. Alle Vg3 elever skal være

Enkelte elever kan oppleve en økt sårbarhet

ved skolen. Økonomi, status eller

i russetiden i sammenheng med f. eks.

gruppetilhørighet skal ikke være

en del av fellesskapet og russekullet

avgjørende for russefeiringen.


Rusproblemer



Fravær – jf. fraværsgrensen



Sykdom



Overgrep

Prosjektet er nå planlagt videreført i
Viken fylkeskommune.
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«Jeg ble vekket av en ansatt 07.30. Han
ba meg fjerne meg fra trappa utenfor
skolen før de andre elevene kom».
Elev i Vg3
I enkelte miljøer utvikler det seg tidlig
grupper som planlegger russetiden sammen.
Dette kan by på utfordringer i arbeidet med
å inkludere alle elever i et fellesskap.
Løsningen er ikke å forby grupper eller
russeklær, men å gå i dialog med klassene
tidlig om hvordan de kan legge til rette for
en inkluderende russetid.

4.2 Medvirkning for elever
Anbefaling fra Elev- og lærlingombudet:
Styrk demokratiopplæringen ved å lage
retningslinjer for klassens time og
elevråd i Osloskolen.
Elevundersøkelsen 2019-2020 viser at Osloelevene melder om en positiv utvikling når
det gjelder elevdemokrati på klassenivå. Se
tabell 4.2. Det er positivt at flere elever nå
melder om at de er med og lager regler for
hvordan de skal ha det i klassen. Da vil også
sjansen være større for at de respekterer
reglene. Når det gjelder om lærerne legger
til rette for at elevene kan delta i
elevrådsarbeid og annet arbeid som
tillitsvalgt, er resultatet det samme som
fjoråret med summen 3,8 mot et
landsgjennomsnitt på 3,9. Privatskolene i
Oslo har en skåre på 4,0 og ligger dermed
noe over de offentlige skolene på dette
spørsmålet. Alle elever skal ha mulighet og
tid til å arbeide med saker knyttet til
elevdemokrati og medvirkning, jf. forskrift til
opplæringsloven § 1-4a. Her ønsker jeg at vi
skal strekke oss i Oslo.
Retten til å delta i et meningsfylt

Foto: Delphin, Rigmor Dahl. Oslo
Museum/OB.RD0219b Russ fra Ullern 1964

skoledemokrati styrkes med Fagfornyelsen
gjennom det tverrfaglige temaet «Demokrati
og medborgerskap».

Figur 4.2
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Gjennom arbeidet med temaet skal

elevene og bør inkludere retningslinjer for

elevene lære hvorfor demokratiet

klassens time og elevråd.

ikke kan tas for gitt, og at det må
utvikles og vedlikeholdes.
Overordnet del avsnitt 2.5.2
Men det laveste trinnet i den demokratiske
pyramiden svikter ved en del videregående
skoler i Oslo: Klassens time, arenaen hvor
alle elevene får delta i diskusjoner og løfte
opp viktige saker gjennom elevrådet, er
under press. Ved en del skoler er det ikke
fast avsatt tid til klassens time. Det blir opp
til elevene å be om å få tatt opp saker når de
trenger det.
«Kontaktlæreren synes det er greit om vi
tar opp noe fra elevrådet i timen hvis vi
skynder oss litt.» Elev
Ved andre skoler brukes klassens time av
kontaktlærer til informasjon og
gjennomføring av andre oppgaver.
Vi kan ikke vente oss at skoledemokratiet
fungerer optimalt uten å sette av tid og
ressurser til demokratiet i den enkelte
klasse.
Jeg har utarbeidet et forslag til oppsett for
klassens time med inspirasjon fra andre
ressurser på feltet. Les mer på
http://elevombud.no/elever-vgs/klassenstime
Jeg anbefaler at det blir utviklet felles
retningslinjer for hvordan vi skal legge til
rette for elevdemokratiet i Oslo kommune.
Retningslinjene bør utarbeides sammen med

Lærlingundersøkelsen 2019, data fra
Utdanningsetaten.
10

4.3 Læring i bedrift – Godt
læringsmiljø
Anbefaling fra Elev- og lærlingombudet:
Innfør et system for å sikre lærlingene et
godt læringsmiljø i bedriften.
Etter opplæringslova § 4-4 skal
lærebedrifta skape «eit godt arbeids- og
læremiljø.» Gjennom arbeidsmiljøloven § 4-3
skal lærlingene sikres et arbeidsmiljø der
deres integritet og verdighet ivaretas og der
de ikke utsettes for trakassering eller annen
utilbørlig opptreden.
79 % av lærlingene melder at de trives i stor
grad eller i svært stor grad lærebedriften
sin etter data fra lærlingundersøkelsen10.

4.3.1 Enkelte lærlinger melder
om dårlig miljø på jobb
Likevel viser henvendelser jeg får at det ikke
alltid er sånn.
«Da jeg ble behandlet dårlig på jobb, gikk
det utover motivasjonen min. Jeg følte
meg tråkket på og til sist sykemeldte jeg
meg.» Lærling
21 % av henvendelsene fra lærlinger handler
om arbeidsmiljø. 14 av sakene som kom inn i
2019 handler om et psykososialt
arbeidsmiljø som ikke er bra. Flere av sakene
under andre kategorier har psykososialt
arbeidsmiljø som en av flere utfordringer.
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Dette melder enkelte lærlinger om:
-

Trakassering på grunn av hvordan de

Er du blitt mobbet på arbeidsplassen
de siste månedene?

ser ut, hvor de kommer fra eller

2017

2018

2019

Oslo

5,3 %

5,66 %

7,59 %

Norge

2,9 %

3,55 %

4,06 %

hvordan de jobber
-

Dårlig behandling i forbindelse med
sykefravær eller behov for
tilrettelegging

-

Kjefting og baksnakking fra andre
ansatte eller sjefen på jobb

Dette opplever lærlingene som
konsekvenser av det dårlige
arbeidsmiljøet:
-

De lærer mindre og får mindre
veiledning

-

De er mindre motivert

-

De vurderer å slutte eller bytte
læreplass

-

De føler seg nedstemt og får økte
psykiske plager

-

De sykemelder seg

Dette stemmer godt overens med funnene i
Einarsen og Skogstads Det gode
arbeidsmiljø - krav og utfordringer11 der det
blir slått fast at mobbing på jobb kan føre til
psykosomatiske plager, redusert effektivitet

Tabell 4.3.1
Dette er alvorlige tall som viser et økende
problem.
Samtidig har den enkelte arbeidsgiver et
ansvar for å jobbe aktivt og planmessig for å
hindre diskriminering på jobb. Reglene står i
likestillings- og diskrimineringsloven § 26.
Som en offentlig aktør i fagopplæringen må
Oslo kommune sikre at lærlingene og
lærebedriftene følges opp tettere.
Kommunen må sikre at bedriftene følger
regelverket på området.
Lied-utvalget peker på at lærlinger trenger
tettere oppfølging fra skole og
fylkeskommune for bedre å kunne
gjennomføre læretida si12.

og planer om å slutte.

Lærebedriftene har en sentral rolle i
å gi opplæring på videregående nivå.

Tall fra lærlingundersøkelsen bekrefter at

Kvalitetssikring av opplæring i

lærlinger i Oslo har et økende problem med

bedrift har vært en særlig svakhet i

mobbing. I 2019 meldte 7,6 % av lærlingene

dagens system. Det er lite

at de ble mobbet 2-3 ganger i måneden eller

systematisk kunnskap om

oftere på jobb. I tabellen nedenfor, ser dere

bedriftsdelen av opplæringen og

tilsvarende tall for de siste årene:

hvor godt den fungerer.
Fylkeskommunene må i større grad
jobbe for å følge opp
lærebedriftenes opplæringsansvar

Einarsen og Skogstad, 2011, Det gode arbeidsmiljø krav og utfordringer, s. 187, Fagbokforlaget.
11

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou2019-25/id2682947/ s.112
12
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og vite at lærlingene får et godt

Elevorganisasjonen i Oslo har fått dette

tilbud.

oppdraget. Jeg ser fram til å samarbeide

NOU 2019:15 s. 142

med lærlingrådet og få innspill til hvordan vi
kan jobbe for å bedre lærlingers situasjon i

Jeg anbefaler derfor at Oslo kommune går

Oslo.

foran og etablerer et system for å sikre

4.4.2 Lærlingundersøkelsen

lærlinger et godt læringsmiljø i bedriften.

Lærlingundersøkelsen 2019 viser at

4.4 Medvirkning for lærlinger

lærlingene i Oslo ligger noe bak
landsgjennomsnittet når det gjelder å få

4.4.1 Lærlingråd
Jeg er glad for at Bystyret vedtok å opprette
lærlingråd 27.02.2019. Nå er det viktig å få
på plass mandat og retningslinjer for

delta i planleggingen av arbeidet sitt.
Det foregår mye godt arbeid i lærebedrifter
i Oslo også på dette området, men vi kan bli

lærlingrådet og begynne å rekruttere

enda bedre.

kandidater.

I svært
liten grad

I nokså liten Verken
grad
eller

I nokså stor
grad

I svært stor
grad

SUM

2019 - Alle fylker

4,14 %

7,60 %

15,92 %

44,77 %

27,57 %

72,34 %

2019 - Oslo

6,51 %

10,30 %

16,16 %

42,30 %

24,73 %

67,03 %

I hvilken grad deltar du i planlegging av arbeidet ditt?

Tabell 4.4.2
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5 Hva er elevene og
lærlingene opptatt av?
Jeg har fått inn 244 ulike henvendelser om
lærlinger og elever i 2019. Henvendelsene
kan gi en pekepinn om hva vi som kommune
bør ta tak i for å bedre forholdene for våre
elever og lærlinger.
I de fleste tilfellene er det eleven eller
lærlingen som tar kontakt direkte fordi de
har vært på foredrag med meg, søkt meg
opp på nett eller fått tips fra venner. Andre

ganger er det en foresatt eller annen hjelper
som først tar kontakt.
Dette får elevene og lærlingene fra Elevog lærlingombudet:
1. De blir tatt på alvor og lyttet til
2. De får informasjon om sine
rettigheter og plikter
3. De får veiledning i hvordan de selv
kan løse saken, eventuelt med støtte
fra ombudet
4. De blir henvist videre til riktig aktør
der det trengs

Figur 5.1
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5.1 Viktige saker fra elevene
I 2019 har jeg fått inn 115 henvendelser fra
elever. Temaene fordeler seg slik:

5.1.1 Opplæring
Opplæring var temaet i 16 % av
henvendelsene fra elevene. Spørsmålene
gjaldt rettigheter rundt fag,
fagkombinasjoner, eksamen og skoletimer.
Enkelte andre henvendelser dreide seg om
kvaliteten på tilrettelagte tiltak. Enkelte
melder om at hensynet til skolens økonomi
og behov synes å veie tyngre enn elevens
behov for faglige utfordringer, relevant og
praktisk opplæring og behov for trygg sosial
tilhørighet.

5.1.2 Vurdering
Vurdering har vært tema i 28 % av sakene
fra elevene. Spørsmålene har dreiet seg om
rettigheter knyttet til underveisvurdering,
standpunkt og eksamen.

5.1.3 Skolemiljø
Skolemiljø var tema i 13 % av
henvendelsene. Enkelte av disse sakene
dreier seg om brudd på retten til et trygt og
godt skolemiljø etter opplæringsloven § 9A.
Jeg har samarbeidet med Mobbeombudet i
Oslo Kjerstin Owren i noen av sakene.

For elever på videregående er det flaut å
melde ifra om dårlig skolemiljø, og det er
vondt å ikke bli tatt på alvor. Min erfaring er
at når en elev ber om å bytte klasse eller
skole, ligger det mye bak. Vi voksne som skal
hjelpe til, får ikke alltid vite hele sannheten.
Det er derfor viktig at vi også har ledige
plasser i klasser og på skoler slik at elever
som virkelig trenger det får bytte.
Min erfaring er at lista for å få bytte skole nå
ligger for høyt.

5.1.4 Annet
43 % av henvendelsene har fått merkelappen
Annet. Her skjuler det seg blant annet en del
spørsmål om eksamen, fravær og
fraværsgrensen og inntak.
Jeg har også fått inn et par spørsmål om
erstatning. Jeg ser behov for å rydde opp i
erstatningsreglene, spesielt der en skole-PC
har gått i stykker mens eleven bruker den.
Elevene er avhengig av PC for å gjøre
skolearbeid både på skolen og hjemme, men
det er vanskelig for mange å betale ut de
summene som er nødvendige for å erstatte
en hel PC om noe skulle gå galt.
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5.2 Viktige saker fra lærlingene
Jeg har fått 129 henvendelser i lærlingsaker
i 2019. Temaene fordeler seg slik:
Lærlingers arbeidsmiljø og læringsmiljø er

om hvordan ta dette opp på arbeidsplassen,
eventuelt hjulpet av en fagforening.

5.2.2 Opplæring
21 % av henvendelsene fra lærlinger handler

behandlet i kapittel 4.3.

om opplæring. Noen av lærlingene som tar

5.2.1 Lønn og arbeidstid

arbeidsoppgaver i bedriften. Enten har

Lærlingene er naturlig nok opptatt av hva de
har rett til når det gjelder lønn og
arbeidstid. 21 % av lærlingene har hatt
spørsmål om dette. Enkelte opplever å ikke
få pauser, ferie eller overtidsbetaling som
de har krav på etter lovverket. De får tips

kontakt, opplever at de ikke har relevante
bedriften for det meste ensidige oppgaver
eller så blir lærlingen satt til ensidige
oppgaver på grunn av høyt arbeidspress og
lite tid til veiledning.
Andre melder om mangelfull opplæring.
Lærlingen har krav på jevnlige

Figur 5.2
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tilbakemeldinger og opplæring og veiledning
slik at han eller hun lærer hele faget.
Noen lærlinger tar kontakt fordi de ikke får
nok tid på jobb til å skrive logg eller løse
oppgaver for opplæringskontoret. All
nødvendig opplæring og dokumentasjon skal
foregå i arbeidstida.
Lærlingene får råd om hvordan de kan ta
dette opp og tips om å kontakte
Utdanningsetaten ved behov.

5.2.3 Læreplass
27 % av henvendelsene fra lærlinger handler
om å få eller bytte læreplass. De får
informasjon om rettighetene sine og tips til
hva man gjør for å finne læreplass i Oslo,
ofte med henvisning til Utdanningsetaten.
Bakgrunnen for noen av henvendelsene er
mistrivsel med arbeidsforhold på
læreplassen. Lærlingen får tips og støtte til
å ta dette opp om de ønsker det.

5.2.4 Vurdering
6 % av henvendelsene fra lærlinger handler
om vurdering. Spørsmålene dreier seg
vanligvis om oppmelding til fag- og
svenneprøven eller hvordan de skal få tatt
en eksamen.
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6 Samarbeid og satsinger
2019
6.1 Kompetanseheving
Jeg er i ferd med å avslutte en
etterutdanning med tema mobbing ved
Universitetet i Stavanger,
Læringsmiljøsenteret. Emnet går over fire
semestre og består av 15 studiepoeng på
masternivå og har emnetittelen Mobbing.



Medlem av Oslo kommunes
Inntaksutvalg jf. Inntaksutvalget
Rapport om alternative modeller for
inntak til videregående skole i Oslo13



Barnekonvensjonen i bruk – seminar
for ansatte i skoleadministrasjonen



Instagram som kanal mot elever på
elooslo



Foredrag på Utdanningsetatens
samlinger for førsteårslærlinger

Etterutdanning for ombud og andre med
spesifikt ansvar i mobberelatert arbeid.
Etterutdanningen gir en grundig innføring i
hvordan man kan avdekke mobbing, stoppe
den og rehabilitere enkeltpersoner og
klassemiljø i etterkant. Studiet er finansiert
av Utdanningsdirektoratet og er
skreddersydd ombudenes behov for faglig
utvikling.

6.2 Satsinger
Andre satsinger elev og lærlingombudet har
hatt i 2019 har vært:


Bedriftsbesøk i små
håndverksbedrifter med fokus på
lærlingers rett til opplæring og
arbeidsmiljø



Bedriftsbesøk i serveringsbransjen
med fokus på HMS og rett til
opplæring i samarbeid med Regionalt

Foto: Unicef. Elev- og lærlingombudet holder
kapsel med Barnekonvensjonen i anledning 30 årsjubileet.

verneombud for hotell-, restaurantog renholdsbransjen


Tilpasset opplæring for elever – kurs
og skolebesøk



Klassens time – Kurs for elever og
lærere, utviklet nettressurs til bruk i
klassens time på
http://elevombud.no/elevervgs/elevr%C3%A5d

https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pres
semeldinger/utvalg-anbefaler-endringer-iinntaksmodell-til-videregaende-skole-i-oslo
13

6.3 Skolebesøk
Jeg har vært på 52 skolebesøk fordelt på 33
ulike skoler. Besøkene er kurs for elevråd,
elever i grunnskoleklasser 16 - 19 år, Vg1elever, Vg2-elever yrkesfag og kurs for
lærere i bruk av klassens time.

18 • Årsrapport 2019 • Elev- og lærlingombudet i Oslo

6.4 Samarbeid
I 2019 har jeg hatt et tett samarbeid med
Elev-, lærling- og mobbeombud i Norge og
har koordinert arbeidet i Arbeidsutvalget.
Jeg har samarbeidet med aktuelle aktører
gjennom kontaktmøter eller
deltakelse/bidrag på seminarer:


Advokatfirmaet Unneland AS



Arbeidstilsynet



Arendalsuka



Barne- og familieetaten



Barneombudet



Byrådsavdeling for oppvekst og
kunnskap



Civita



Elevorganisasjonen



Foreldreutvalget for grunnskolen og
Foreldreutvalget for barnehagen



Fylkesmannen i Oslo og Viken



Innspillskonferanse Lied-utvalget



Kultur- og utdanningsutvalget



Likestillings- og
diskrimineringsombudet



NEMIO - Nettverk for medvirkning i
opplæringen



Opplæringskontorer i Oslo og
Akershus



Opplæringskontoret for små
håndverksfag



Oslo kommunes klagenemnd



Pedagogisk-psykologisk tjeneste
(PPT)



Redd Barna



Regionalt verneombud for hotell,
restaurant og renhold



Røde Kors



Senter for profesjonsstudier - Oslo
Met



Ung Arena Vest, Øst og sentrum



Ung.no



Ungdommens bystyremøte



Ungdomshøringen 2019



Unge Funksjonshemmede



UngInfo



Utdanningsetaten



Utdanningsforbundet



Yrkes- og utdanningsmessa



Yrkesopplæringsnemnda

Jeg ser fram til videre samarbeid i 2020.
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Fotocollage: Instagramposter fra Elev- og

Forsidebilde: Austrian National Library,

lærlingombudet

Unsplash.

7 Vedlegg
7.1 Regnskap 2019
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7.2 Mandat og handlingsplan
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
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. 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 elevog 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.
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.
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.
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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.
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/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.
Tiltak:
3.1) Jevnlig møte relevante organisasjoner for å drøfte aktuelle problemstillinger i
videregående opplæring. Delta på eller arrangere relevante seminarer.
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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.
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.
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.
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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