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Kapittel 1
Innledning
Alle skal få nå så langt de kan
Barna og ungdommene våre i Oslo er den viktigste ressursen vi har. Hver og en skal få
utvikle seg så langt og godt som det er mulig. Det har stor betydning for enkeltmennesket
og hver enkelts evne til å ta vare på seg selv og sine videre i livet. Det skal aldri være
lærere, skolen eller lærebedriften som holder en ungdom igjen i utviklingen.
Da er det viktig at vi vet å gi utfordringer både til en elev med vanlig mestringsnivå, dem
som strever og dem som kan mer enn gjennomsnittet. Ordene «Jeg tror du vil greie dette»
har større positiv kraft enn ordene «Dette kommer du ikke til å klare».
Også elever som har spesialundervisning og går på tilrettelagte tilbud skal få utfordringer
slik at de må strekke seg. De bør få mulighet til å få vurdering i så mange fag som mulig.
Da holder vi så mange dører åpne som mulig i framtiden.
Elever som har problemer med rus eller utagerende atferd trenger ekstra oppfølging og
kompetanse. I noen tilfeller kan det hjelpe at læreren de møter har kunnskap om hvordan
traumer påvirker en ungdom. Det hjelper også at flere
faggrupper står klare til å gi skreddersydd hjelp og at dette er
godt koordinert.
Mange av våre skoler har funnet gode løsninger som er verd
å dele. Derfor kommer jeg med eksempler underveis i
teksten. Her er det lov å hente gode ideer!
Lykke til med en viktig jobb for elevene og lærlingene våre!
Oslo, 26.03.2019
Melinda Jørgensen
Elev- og lærlingombud i Oslo
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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:
✓ Politikerne bør spørre ungdom til råds i alle saker som berører dem, også når det
kommer til kriminalitet, rus og gjenger.
✓ Sørg for ressurser til tverrfaglige team på alle skoler:
o skolepsykolog på alle skoler
o NAV-veileder til alle skoler som har elever i målgruppen
o sosialfaglig og barnevernsfaglig kompetanse på skolen ved behov
✓ Bystyret bør sørge for at skolene har et system for å sikre at elevene får timene de
har krav på i spesialundervisningen.
✓ Bystyret ber Byrådet om å lage retningslinjer for hvordan vi skal praktisere
gratisprinsippet i Osloskolen.
✓ Bystyret må sikre at elever med lave grunnskolepoeng blir tatt vare på slik at de kan
fullføre og bestå videregående opplæring.
✓ Bystyret bør etterspørre en veileder som kan brukes av skolene når elever er
alvorlig eller langvarig syke.
✓ Jeg anbefaler Bystyret å utvide ombudskapasiteten i grunnskolen med en
stillingsressurs og utvide mandatet til også å gjelde elevrettigheter i grunnskolen.

Anbefalinger for lærlinger:
✓ Bystyret ber Byrådet om å pålegge nye lærebedrifter instruktørkurs.
✓ Bystyret ber Byrådet om en plan for oppfølging av den enkelte lærling hvert halvår i
læretiden.

Foto: Dominik Jirovsky, Unsplash
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Kapittel 2
Hvordan hjelpe elever å nå så langt som mulig?
2.1 Økt kompetanse om elever som utagerer
Enkelte av våre ungdommer har store problemer i
perioder av livet og reagerer med å utagere, ruse
seg eller oppsøke gjenger. Dette er både
skoleverket og politikerne opptatt av å gjøre noe
med.
Det er viktig at vi sikrer nok ressurser til
forebyggende arbeid på skolen og i
ungdomsmiljøene. Og her er det viktig med
tverrfaglig innsats slik at eleven kan få
skreddersydde tiltak.
Utagerende atferd har vanligvis en årsak. For å gi
god hjelp til eleven, er det viktig å komme til
bunns i årsaken til problemene. Det er ikke
skolens ansvar alene å fikse problemene eleven
bærer på. Her trengs tverrfaglig hjelp. Skolen må
være en trygg sone der elevene blir sett, hørt og
respektert.
Elevene har rett til å bli hørt i saker som angår
dem, jf. Barnekonvensjonen artikkel 121. Dette er
viktig å huske på også når ungdommene bryter
regler. Uten å høre på ungdommen er det
vanskelig å finne årsaken til atferden og dermed
tiltak som hjelper.

Ungdomsvennlig hjelp på Kuben
Kuben har startet et prosjekt som skal
støtte utsatte elever som har problemer
med rus, psykisk helse eller vold. I
prosjektet skal de ansatte gå tettere på
elevene for å finne måter å støtte dem på.
Prosjektet har to sosialfaglige ansatte, en
psykolog i 20 % stilling og to stillinger
som erfaringskonsulenter.
Erfaringskonsulenter er ungdommer som
selv har tidligere erfaring med problemer
ungdom kan stå oppi og hvordan man kan
komme seg ut.
Elevene skal få være med å utforme
prosjektet slik at det møter ungdommene
på en ungdomsvennlig måte. Prosjektet
har så langt fått finansiering av
Fylkesmannen i Viken og Oslos
helseavdeling og er avhengig av videre
støtte.

Hvilke utfordringer har vi?
Her er noen utfordringer i arbeidet som skolene og elevene setter fokus på:
• Elevene har ulike problemer hjemme som dårlig økonomi, mangel på oppfølging,
eller sosiale problemer som vold eller sosial kontroll.
• Grunnskolepoeng har en statistisk sammenheng med foreldrenes utdanningsnivå,
inntekt og botid i Norge2. Mange elever med lave grunnskolepoeng ender opp på
samme skoler og i samme klasser fordi de kommer inn på skoleplassene som er
igjen etter at elever med høyere poengsummer har kommet inn der de vil.
• Fordi pengene følger elevene i stor grad, vil skoler med lav tilsøkning ha dårligere
råd enn populære skoler med høyt snitt. Skolene med dårligst økonomi står dermed
overfor de største utfordringene.
• Skolene har ikke selv kompetanse til å møte alle elevenes utfordringer og må
samarbeide med mange ulike bydeler for å følge opp elever som har
bostedsadresse i hele byen. Bydelene følger opp ungdommer på ulike måter.
• Eleven er innom mange fagpersoner som NAV, barnevern, politi, helsevesen og
skole uten at noen har ansvar for å samordne tjenestene eller sortere krav og tilbud.

1
2

https://barneombudet.no/for-voksne/barnekonvensjonen/hele-barnekonvensjonen/#12
https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/291682?_ts=159b5c9ee78
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•

Vi trenger flere gode løsninger for å hjelpe elever som i perioder utagerer, og det på
en slik måte at de får mulighet til å fortsette skolegangen sin.

Hva fungerer bra?
•

•

•

•

•

Traumesensitiv pedagogikk
på Stovner vgs:
Rådgivere og lærere på
Stovner har utarbeidet et hefte
med tips til hvordan
undervisningen kan ta høyde
for at noen elever kommer på
skolen med traumer. Heftet
heter «Sårbare unge og læring
– Traumesensitiv pedagogikk i
teori og praksis». Heftet
inneholder forklaring på hva
som kan føre til traumer og
hvorfor traumer kan stenge for
læring. Med enkle øvelser kan
læreren hjelpe elevene å
regulere seg selv slik at de blir
klare for timen.

NAV: Prosjektet NAV-veiledere på skolene fungerer
godt der hvor dette er etablert. Det er viktig å
videreutvikle ordningen slik at elever får rask hjelp og
slipper å vandre mellom ulike instanser for å få hjelpen
de trenger. I dag er det NAV-veiledere på Etterstad,
Bjørnholt, Ulsrud, Stovner og Hellerud videregående
skole i Oslo.
Traumesensitiv tilnærming: Flere skoler jobber nå
med å undervise på en måte som tar høyde for at
enkelte elever kommer til skolen med traumer i
bagasjen. Lærerne må kjenne den enkelte elev godt og
hjelpe eleven til å gjøre seg selv klar for å ta imot
undervisning. Gode relasjoner mellom ansatte og
elever er avgjørende for at dette skal lykkes.
OT: Oppfølgingstjenesten (OT) gjør en glimrende jobb
for elever som står i fare for å falle fra i skolen. Ulike
skoler i byen tilbyr kurs og undervisning til denne
gruppen. Vi bør sikre at det finnes OT-plasser
tilgjengelig også for elever som har utagert tidligere. I noen tilfeller får man høre at
utagerende elever ikke passer inn i OT-gruppen på grunn av sårbarhet hos de andre som
går der.
Alternative opplæringsarenaer er et viktig supplement til undervisning på skolen. Abildsø
gårds prosjekt «Skolegård» blir positivt omtalt av mange. I prosjektet får elever jobbe og
lære på gården en dag i uka. Fokus er på praktisk arbeid og mestring. Vi trenger flere ulike
arenaer hvor elever kan finne sin nisje.
Tverrfaglig kompetanse på skolen: Hurra for skolepsykologene, helsesøstrene, PPTarbeiderne og miljøarbeiderne som gjør en fantastisk jobb på skolene! Det er viktig med
nok ressurser. Suppler med sosialfaglig og barnevernsfaglig kompetanse og skap et
uslåelig team. Det er viktig å finne løsninger slik at partene kan samarbeide til elevens
beste uten hinder av taushetsplikten når eleven selv ønsker det og gir samtykke til dette.

Krimforebyggende team Bydel Søndre Nordstrand:
Bydel Søndre Nordstrand opprettet et kriminalitetsforebyggende team høsten 2018. Teamet
består av fire utekontakter, to sosialkonsulenter som jobber med sysselsetting, en ruskonsulent,
en psykolog samt en leder. Sosialkonsulentene er også bydelens oppfølgingstjeneste sammen
med skole og NAV.
Teamets målgruppe er ungdom mellom 12-25 år med rus- og kriminalitetsutfordringer. Teamet
er et lavterskeltilbud, som kan skreddersy enindividuelt tilpasset oppfølging som kan bestå av
samtaler, samordning av ulike instanser som kan for eksempel være politi, NAV, barnevern,
skole med mer, rusoppfølging, tilby arbeidspraksis/dagtilbud etc. Utekontakten i teamet felter i
bydelen på ungdommens arena som fritidsklubber, skoler og annet.
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Hva sier ungdommene selv?
Jeg har spurt noen av ungdomslederne i ulike bydeler hva de mener skolen kan gjøre
for å forebygge kriminalitet. Det kom inn mange gode, tankevekkende forslag. Mange
av dem er gratis å innføre. Mye av dette er også på plass på en del skoler. Her er
rådene:
Hva kan skolen gjøre for å forebygge kriminalitet, rus og gjenger?
Råd fra Aina Lie, leder Ullern Ungdomsråd:
1. Ha et tett samarbeid med politiet og barnevernet, og bruke dem spesielt i tilfeller
som ikke bare skjer på skolen.
2. Ha nulltoleranse for mobbing.
3. Være flinke til å informere foresatte.
4. Hjelpe elever med mye fravær.
5. Gi kunnskap til elevene om rus og skadevirkningene av dem.
6. Sørge for mer mangfoldighet i skolen, selv om dette kan være vanskelig.
Råd fra Ayoub Zannachi, leder av Stovner Ungdomsråd:
1. Forbedre kommunikasjon mellom hjemmene og skolen; hvis man merker at både
skole og familie holder rundt deg, så føler man seg verdsatt.
2. Tilby et lavterskeltilbud til alle ungdommer som trenger noen å snakke med
(skolepsykolog?). Eleven bør vite hva slags taushetsplikt denne tjenesten er
underlagt.
3. Istedenfor å fokusere så mye på hva de dårlige gjør som er så dårlig, kan man
heller løfte fram det positive, og dra i den enden.
Råd fra Ole-Jacob Nass Evensen, leder i Søndre Nordstrand Ungdomsråd
1. Å ha psykolog/helsepersonell tilgjengelig på skolen hele tiden
2. Lærere og ansatte som viser engasjement og åpenhet, og gjør at elevene føler
seg trygge
3. Snakke med elevene om konsekvenser av disse handlingene, fordype seg i og
reflektere mye rundt tema
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Foto Max Andrey, Unsplash

Anbefaling:
✓ Politikerne må spørre ungdom til råds i alle saker som berører dem, også når det
kommer til kriminalitet, rus og gjenger.
✓ Sørg for ressurser til tverrfaglige team på alle skoler:
o skolepsykolog på alle skoler
o NAV-veileder til alle skoler som har elever i målgruppen
o sosialfaglig kompetanse og barnevernsfaglig kompetanse på skolen ved
behov
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2.2 Ambisjoner og tilbud til dem med spesialundervisning
Vi har ulike grupper med elever med behov for spesialundervisning. Behovene spenner fra
elever som har behov for litt tilrettelegging i timene og til elever som har en til en
oppfølging i en spesialgruppe. Jeg vil peke på noen viktige punkter:
1. Inkludering av alle elever
Sørg for at elever som ønsker det, får et godt tilpasset tilbud i ordinær klasse slik at
de slipper å kjenne seg sosialt og faglig utenfor ved å måtte gå ut til
gruppeundervisning. Sørg for å inkludere elevene som går på tilrettelagte tilbud i
arrangementer og sosiale arenaer på skolen.
2. Sørg for gode inne- og utearealer
Elever på tilrettelagte grupper kan ha andre behov for både innearealer så vel som
utearelaer. I Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler3
står det i § 9: «Skolenes utearealer må være trafikksikre og by på muligheter for
fysisk aktivitet, men også sosialt samvær, rekreasjon og hvile.» Enkelte elever kan
ha nytte av en lekeplass og utearealer med aktiviteter tilpasset ulike
funksjonsnivåer. Dette mangler på enkelte skoler.
Ta hensyn til elevene ved plassering av den
tilrettelagte avdelingen.
3. Hjelp alle som har en sjanse til komplett
vitnemål
Skolen bør strekke seg for å gi utfordringer også til
elever i tilrettelagte grupper. Noen av elevene
kommer til å få et komplett vitnemål, og det er viktig
at skolen gjør det den kan for å hjelpe eleven å nå
målet. Det bør aldri være skolen som stopper en
elev i å utvikle seg og få standpunktkarakterer.
4. Sørg for å erstatte timer som faller bort
Elevene som har spesialundervisning skal få alle
timene med spesiallærer som vedtatt. Hvis timer
faller bort, skal de tas igjen. Eleven skal høres i
utformingen av tilbudet, f. eks. om tilbudet skal gis i
full klasse eller i liten gruppe.
Kommunerevisjonen avdekket at 13 av 30
undersøkte spesialundervisningstimer på en av
våre skoler falt bort. Videre var det uro i timen i 7 av
de gjenstående 17 timene som ble gjennomført.4
Det vil si at det var god læring kun i 10 av 30 timer.
Dette er et alvorlig funn som bør følges opp nøye.
Utdanningsetaten anbefaler selv at skolen fører
skjema over tapte timer i spesialundervisning og
sørger for å erstatte disse.5

Eksempel på god praksis:
Lambertseter videregående skole har
søkt om midler til å ruste opp
uteområdene til elevene på
tilrettelagt avdeling. Elevene har
multifunksjonshemming. Arealet
utenfor avdelingen består i dag av
asfalt og busker.
Skolen har søkt om et uteområde
bedre tilpasset elevenes behov med
-

Sittegruppe
Redehuske, trampoline og
piruett
Plantekasser
Sansevegg

Anbefaling:
✓ Bystyret bør sørge for at skolene har et system for å sikre elevene timene de har
krav på innen spesialundervisning.
3

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-miljorettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler
Spesialundervisning i videregående skole, Elvebakken videregående skole og Kuben videregående skole,
Kommunerevisjonen 2018
5
Rundskriv nr 6/2017 Spesialundervisning i Grunnopplæringen
10
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2.3 Er skoleturen for dem med penger?
Mange elever i videregående skole får tilbud om å dra på skoletur. Turene som foregår i
skoletiden, er en del av undervisningen og skal være gratis for eleven. Dette er hjemlet i
opplæringsloven § 3-1 niende ledd6. Elevene kan være med på å samle inn penger til
turen, men dette skal være frivillig. Innsamlede penger og pengegaver skal komme alle
elevene til gode og kan ikke øremerkes en enkelt elev. Utdanningsdirektoratet har
presisert at skolen kan ta inn penger for maten eleven spiser på turen. Reise, overnatting
og turens pedagogiske opplegg skal være gratis for elevene7.
Dessverre brytes gratisprinsippet ved en rekke videregående skoler i forbindelse med
skoleturer og aktivitetsdager. Ofte får elevene en faktura der de blir bedt om å betale for
hele eller deler av turen.
Eksemplene nedenfor er hentet fra ulike videregående
skoler i Oslo:
• «Skolen finansierer turen, men vi tar en egenandel
pålydende 1750,- per elev som vil dekke bl.a.
frokost, utflukter, billetter til museer mm.»
• «Språkturen er ikke obligatorisk. (skolen) har et
lærerikt og spennende språkopplegg for elever som
velger å bli hjemme. Vi vet ikke endelig pris for årets
tur, men kostnadene vil ikke overstige kr. 5000,-»
• «Vinteraktivitetsdagen Aktivitet 1: Alpint/Snowboard
(…)
Billett: Billetten koster 200 kroner og leie av utstyr
koster 200 kroner. Dere må selv betale for billetten.
Billettene er billigere fordi det er i skolens regi. (…)
Ta med kontanter!»

Eksempel på god praksis:
Hellerud videregående skole har
satset på skoleturer for alle sine
elever. Turene er lavkost-turer som
finansieres over skolens budsjett,
måltider inkludert.
Vg1-elever drar til Mysen. Elever
på Vg2 drar til Vestlandet på turen
GoWest. I løpet av tre døgn
besøker de en vindmøllepark,
oppdrettsanlegg og oljeplattformer.
Elevene ga uttrykk for at de hadde
opplevd noe som ikke mange
elever får oppleve og at turen
hadde betydd noe sosialt for
klassen.
Vg3 besøker Nansen-senteret på
Lillehammer. I tillegg har enkelte
klasser vært i Gøteborg, Praha,
Wien og Valencia, alt på skolens
regning.

Akershus og Østfold fylkesrevisjon har undersøkt
gratisprinsippet ved skoleturer i Akershus. De fant at
elevene ofte får oppgitt et konkret pengebeløp og en
tidsfrist for når pengene skal betales inn. Dette kan noen
oppfatte som et press. Fylkesrevisjonen konkluderer med
at fylkesrådmannen i større grad må sikre at
gratisprinsippet blir fulgt ved å lage retningslinjer for gratisprinsippet ved skoleturer og et
forsvarlig system for å følge dette opp8.

Dette ser jeg behov for også i Oslo. Skoleturene skal ha et viktig faglig innhold, og da må
vi sikre at alle får bli med på tur. Jeg ønsker meg at skolene får råd til å sende alle elever
som ønsker det på skoletur en gang i løpet av videregående skole og at dette skjer
innenfor lovens rammer.

6

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§3-1
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/skoletur/
8
«Gratisprinsippet i videregående opplæring» Akershus fylkeskommune, Akershus og Østfold fylkesrevisjon Rapport
6/2018
11
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Anbefaling:
✓ Bystyret ber Byrådet om å lage retningslinjer for hvordan vi skal praktisere
gratisprinsippet i Osloskolen.

2.4 Å gå på skole når du er syk
Det er et høyt tempo og lange dager som elev på videregående skole. Hver elev har
mange fag og lærere å forholde seg til og mange vurderingssituasjoner. Dette kan være
utfordrende å følge opp når man blir syk. Med enkel tilrettelegging kan skolen gjøre det
lettere for elever med ikke-smittsomme sykdommer å være tilstede på skolen. Hvis skolen
er rigid i møte med langvarig syke elever, kan eleven risikere å komme ett år senere i
gang med arbeid eller videre utdanning.
Osloskolen bør:
- Tilpasse undervisningen slik at eleven får mulighet til å ta igjen det han eller hun har
gått glipp av.
- Sørge for hvilerom hvor elever kan trekke seg tilbake og hvile etter avtale med
lærer.
- Sørge for prøveplan slik at vurderingssituasjoner spres utover ukene.
- Være tydelig på hvilke vurderinger som er nødvendige for å sette standpunkt.
Vurdere behov for felles retningslinjer da det er svært ulik praksis lærere i mellom.
- Ha et alternativ klart for elever som er syke på prøvedagen. Gi eleven sjansen til å
forberede seg. Ikke stå med prøven i hånda når eleven møter på skolen.
- La elever som strever med lange, skriftlige oppgaver få ta en muntlig høring
isteden.
- Gi informasjon om mulighet til å søke utvidet tid.
- Tilby oppfølging eller undervisning hjemme til dem som er syke for en lengre
periode. Mye kan gjøres online.
- Sørg for skoleskyss i en periode slik at eleven kan bruke kreftene på skolen og ikke
på kollektivtransport.
Beskytt elever med lave grunnskolepoeng mot fraværsgrensa.
I Fafos rapport «I fraværsgrensens dødvinkel» (2018) går det også fram at økningen i
sannsynligheten for å få «Ikke vurdert», eller IV, som karakter har økt med 10 % nettopp
på grunn av fraværsgrensa på landsbasis. I Oslo har antall elever som har IV i minst ett
fag gått opp fra 4,5 % i 2015-16 til 5,1 % i 2017-18. Det er en stigning i andelen av elever
som får IV i Oslo på 13 %.
Det er viktig at vi tar tak i dette slik at ikke flere av våre ungdommer får IV og faller fra. Vi
bør ta opp med statlige myndigheter hvordan dette skaper problemer for en sårbar gruppe
elever. Vi bør også sørge for gode støttesystemer for disse elevene slik at de også kan
mestre skolen.
Sykdom og fraværsgrensen
Når elever blir syke, må de dokumentere dette med legeattest for å få unntatt fraværet fra
fraværsgrensen. Med ugyldig fravær på mer enn 10 % vil eleven ikke få
standpunktkarakter. Unntaket er for elever der rektor har vedtatt fraværsgrense på 15 %
på grunn av en vanskelig livssituasjon.
Barn over 16 år må betale egenandel når de har time hos fastlegen. Egenandelen varierer
med tidspunkt på dagen og legens kvalifikasjoner, men ligger mellom 155 og 311 kroner. 9
9

https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-lege per 23.01.2019
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Syke elever over 16 år med dårlig råd vil dermed ha problemer med å legge fram gyldig
dokumentasjon på fraværet sitt.
I Fafos rapport «I fraværsgrensens dødvinkel» (2018)10 kommer det fram at elever som er
syke, ofte velger å gå på skolen fordi det er for dyrt eller brysomt å skaffe nødvendig
dokumentasjon.
Jeg ønsker meg en enklere ordning for elever som er syke. Hvis det er nødvendig å
dokumentere sykefraværet med legeerklæring, mener jeg alle elever bør få dette gratis.
Anbefaling:
✓ Bystyret må sikre at elever med lave grunnskolepoeng blir tatt vare på slik at de kan
fullføre og bestå videregående opplæring.
✓ Bystyret bør etterspørre en veileder som kan brukes av skolene når elever er
alvorlig eller langvarig syke.

2.5 Behov for elevombud i grunnskolen
Elever og foreldre i grunnskolen har i dag ingen å be om hjelp hvis de har problemer med
elevrettigheter utover det som gjelder skolemiljø. Mobbeombudet har mandat i saker som
gjelder elevenes skolemiljø, og Elev- og lærlingombudet har mandat når det gjelder
rettigheter generelt for elever og lærlinger i videregående opplæring. Flere elever og
foreldre tar kontakt hver måned. Det er på tide at elevene i grunnskolen også får
elevombud. Med 163 grunnskoler11 i Oslo i 2018-2019 vil behovet for et elevombud være
stort. Elevombudets mandat kan med fordel sees i sammenheng med Mobbeombudets
arbeid i grunnskolen slik at arbeidet rundt elevenes rettigheter og skolemiljø totalt sett blir
styrket.
Anbefaling:
✓ Jeg anbefaler Bystyret å utvide ombudskapasiteten i grunnskolen med en
stillingsressurs og utvide mandatet til også å gjelde elevrettigheter i grunnskolen.

10

https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2018/delrapport-2-eval-fravar-201218.pdf
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/fakta-om-opplaeringa/elevar-laerarar-skolar/oslofylke?orgaggr=a&kjonn=a&trinn=0&sammenstilling=1&fordeling=2
11

13

Årsrapport 2018 Elev- og lærlingombudet i Oslo

Kapittel 3
Hvordan hjelpe lærlinger å nå så langt som mulig?
3.1 Lærer lærlingen det han eller hun skal?
Mange lærlinger har svært dyktige instruktører og får god opplæring i hele faget sitt.
73,7 % av lærlingene i Oslo er fornøyd med opplæringen de får på arbeidsplassen ifølge
Lærlingundersøkelsen12 2018/19.
Men 13 lærlinger har tatt kontakt med Elev- og lærlingombudet i 2018 fordi de er urolige
for at de ikke lærer det de skal. Noen melder om ensformige arbeidsoppgaver. Andre
forteller at de ser lite til instruktøren sin. I Lærlingundersøkelsen 2018/19 melder 13 % av
lærlingene i Oslo at de i liten grad lærer de de skal etter læreplanen13.
Gjør oppgaver på fritiden
Noen lærlinger forteller at de sitter hjemme om kvelden og løser teorioppgaver eller skriver
logg i forbindelse med opplæringen. Både arbeid og opplæring av lærlingen skal skje
innenfor vanlig arbeidstid jf. opplæringsloven § 4-4. Ikke alle sjefer eller instruktører er klar
over dette. Det er viktig å sikre at lærlingen får nok tid på jobb til å bli god i faget sitt.
Å lære bort et fag
En faglig leder skal ha fag- eller svennebrev eller tilsvarende kompetanse. Det er ikke krav
om veilederkompetanse. Likevel tilbyr Utdanningsetaten gode kurs som skal hjelpe
instruktører med å finne sin rolle og sin måte å veilede på. Kursene er frivillige og ofte
fullbooket. Hvis vi har ambisjoner for lærlingene våre, bør vi sørge for at instruktørene vet
hvordan de skal lære bort faget sitt og at de har kunnskap om vanlige former for
lærevansker og problemer unge har.
Lærlinger ønsker besøk
Lærlinger jeg snakker med, ønsker at noen bryr seg om hvordan det går med dem i
læretiden. Noen lærlinger føler seg alene når problemer oppstår og vet ikke hvor de skal
henvende seg. Det er viktig at de kjenner godt til veilederen i faget på Utdanningsetaten.
Utdanningsetaten inviterer lærlingene til to lærlingsamlinger i løpet av læretiden. De
besøker også lærebedriften i den grad ressursene tillater det og følger opp saker som
kommer inn. Utdanningsetatens ansvar for lærlinger og lærebedrifter framgår av
opplæringsloven §§ 4-3, 4-5, 4-6 og 4-8.
Selv om Utdanningsetaten følger lovens minstekrav, ser jeg at lærlingene har behov for
enda tettere oppfølging fra kommunens side.
Selv om de fleste lærlingene trives godt, kommer det fram i Lærlingundersøkelsen
2018/19 at ca. 18 % av lærlingene i Oslo trives i liten grad eller trives verken eller på
arbeidsplassen sin. Tallet nasjonalt ligger på ca. 13 %. Videre melder 5,66 % av
lærlingene i Oslo at de blir regelmessig mobbet14, 22 % av disse igjen melder at det er
sjefen som mobber. Nasjonalt melder 3,55 % av lærlingene om mobbing.
Det er viktig at disse lærlingene blir fanget opp og får hjelp. Jeg anbefaler derfor at
Bystyret setter av ressurser til å følge lærlingene enda tettere. Som et minimum bør hver
lærling få besøk fra Utdanningsetaten i starten av læretiden og bør bli oppringt hvert halvår
12

Se informasjon om Lærlingundersøkelsen her: https://www.udir.no/tall-ogforskning/brukerundersokelser/larlingundersokelsen/
13
Spørsmålet lyder: I hvilken grad samsvarer opplæringen du har fått med det læreplanen sier du skal lære i faget. Svarkategoriene er i svært liten grad, i nokså liten grad, verken eller, i nokså stor grad, i svært stor grad og vet ikke.
14
14
Spørsmålet lyder:
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etter dette. På denne måten vil veilederen bli mer personlig for lærlingen. Det vil bli lavere
terskel for lærlingen å ta kontakt med Utdanningsetaten om det er behov. Ved å løse
utfordringer tidlig, tror jeg flere vil gjennomføre læretiden sin.

Forslag til oppfølging av lærlingene:
Første halvår
Lærling får besøk
Lærlingsamling

Andre halvår

Tredje halvår

Lærling blir
kontaktet på
telefon

Lærling blir
kontaktet på
telefon

Fjerde halvår
Lærlingsamling
Lærling blir
kontaktet på
telefon

Anbefaling:
✓ Bystyret ber Byrådet om å pålegge nye lærebedrifter instruktørkurs.
✓ Bystyret ber Byrådet om en plan for oppfølging av den enkelte lærling hvert halvår i
læretiden.

Kapittel 4
Henvendelser
3.1 Oversikt over henvendelser
Ombudet har mottatt omkring 189 nye henvendelser i 2018, en liten nedgang 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
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52 % av henvendelsene til Elev- og lærlingombudet kommer fra lærlinger og 48 % fra
elever. Det var i 2018 3626 lærlinger i Oslo. Det er 19469 elever i offentlige og private
videregående skoler i Oslo15.
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.
I tillegg til henvendelsene nevnt ovenfor, har Elev- og lærlingombudet fått 15 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 91 saker. Temaene i henvendelsene er ulike og fordeler seg som
følger:
Hovedtema

Tema

Antall Eksempel på problematikk
saker

Opplæring
(12)

Undervisning

3

Hvor mye lekser er det lov å
gi?

Tilpasset opplæring,
spesialundervisning,
særskilt
språkopplæring
Fagvalg og fagtilbud

6

Eleven lærer ikke det hun skal
på det tilrettelagte tilbudet.

3

Underveisvurdering

5

Skolen har fjernet
programfaget jeg ville ta i
Vg3.
Hvor mange prøver må jeg ta
for å få standpunkt?

Standpunkt

12

Eksamen

5

Skolemiljø
(10)

Fysisk skolemiljø
Psykososialt skolemiljø

1
9

Annet (47)

Inntak og ungdomsrett

11

Fravær

7

Orden og oppførsel

12

Betaling, erstatning,
skyss, innsamling
Diverse

5

Vurdering
(22)

12

Kan jeg klage på standpunkt
når vi ikke har fått timene vi
skulle ha?
Når får jeg svar på klagen?
Jeg har ingen venner på
skolen og vil bytte skole.
Hvordan kan jeg bytte
utdanningsprogram?
Jeg fikk fravær for å ikke ha
levert en oppgave etter en
time der læreren var borte.
Jeg ble tatt for å fuske uten å
ha gjort det og uten bevis.
Vi fikk en regning på 3800 for
skoleturen til Barcelona.
Hva har læreren lov til å si
videre om meg?

Tabell 3.2

15

Tall fra Skoleporten https://skoleporten.udir.no/ 27.02.2019

16

Referanse i
lov eller
forskrift
Opplæringsloven (Oppll) §
3-4
Oppll § 5-1

Forskrift til
oppll §§ 3-3 og
3-11
Forskrift til
oppll § 3-18
Forskrift til
oppll kapittel 5
Oppll § 9A-7
Oppll § 9A-3
Oppll § 3-1
Forskrift til
Oppll § 3-3
Oppll §§ 9A10 og 9A11
Oppll § 3-1
niende ledd
Fvl § 13
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Figur 3.2

3.3 Hva er lærlingene opptatt av i sine henvendelser?
Lærlingene har henvendt seg til Elev- og lærlingombudet i 98 ulike saker. Lærlingene spør
om hvilke regler som gjelder i deres situasjon. Andre ganger melder lærlingene fra om
alvorlige problemer i læreforholdet og ber om råd om hvordan de skal ta opp saken.
Hovedtema

Lønn og
arbeidstid (27)

Opplæring og
arbeidsoppgaver (13)

Læreplass (28)

Tema
Arbeidstid

Antall
saker
8

Overtid

6

Lønn

11

Ferie/feriepenger
Veiledning,
tilpasset opplæring

2
8

Eksempel på
problematikk
Sjefen flytter rundt på
vaktene mine på kort
varsel.
Er det greit å jobbe
doble vakter?
Hvordan vet jeg hva jeg
skal tjene siste halvår
som lærling?
Jeg får ikke tid til å løse
teorioppgavene mine.

Referanse i lov
eller forskrift
Arbeidsmiljøloven
(Aml) § 10-3
Aml § 10-8
Aml § 10-6
Aml § 14-6
Ferieloven
Opplæringsloven
(Oppll) § 4-4

Relevante
5
arbeidsoppgaver og
intern plan

På jobb setter de meg til
de enkleste
rutineoppgavene. Skal
jeg ikke lære hele faget?

Oppll § 4-4

Læreplass, læretid

18

Oppll § 4-6

Oppsigelse

10

Jeg trives ikke og vil
bytte læreplass.
Jeg tror sjefen har tenkt
å si meg opp.

17

Oppll § 4-6
Aml kap 15
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Fag /svenneprøve
(2)
Arbeidsmiljø
(14)

Annet (14)

Fag- svenneprøven

2

Psykososialt
arbeidsmiljø
HMS og
tilrettelegging

5

Annet

14

Oppll § 4-4
Veilederen min snakker
meg ned psykisk.
Jeg blir syk av
arbeidsmiljøet. Hva har
jeg krav på av
tilrettelegging?

9

Aml §§ 4-1 og 4-3
Oppll § 4-4
Aml § 4-6
Aml kap 3 og 4

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

Figur 3.3

Kapittel 4
Elev- og lærlingombudsordningen
4.1 Administrativt
Elev- og lærlingombudet er ansatt for seks år på åremål og har én stillingsressurs i 100 %
stilling. Melinda Jørgensen har vært Elev- og lærlingombud fra 24.08.2015.
Ombudet har siden januar 2015 leid kontorlokaler av Akershus fylkeskommune i
Schweigaardsgate 10. Der har også Elev- lærling- og mobbeombudene i Akershus
kontorer.
Ordføreren har oppfølgingsansvar ovenfor ombudet, og har delegert myndigheten for det
daglige personalansvaret til direktøren i bystyrets sekretariat i notat av 24. september
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2012. Bystyrets sekretariat støtter også ombudet med kontorfunksjoner som økonomi og
datasystemer.

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
Det er 40 skoler som har elever under Elev- og lærlingombudets mandat. Dette inkluderer
friskoler og spesialskoler. Alle elevråd har fått tilbud om skolering i 2018. Noen skoler har
også fått tilbud om kurs for Vg1-elever, Grunnskoleelever i alderen 16 -19 år og Vg2elever. Elev- og lærlingombudet har gjennomført 47 skolebesøk fordelt på 35 skoler.
Elevorganisasjonen har deltatt i skoleringen på sine medlemsskoler.

5.2 Samarbeid
Elev- og lærlingombudet har jevnlig kontakt og samarbeid med ulike aktører i miljøet rundt
videregående opplæring. Fra 2018 vil ombudet særlig trekke frem følgende aktører:

5.2.1 Utdanningsetaten
Ombudet har hatt et godt samarbeid med Utdanningsetaten gjennom kontaktmøter,
seminarer og samarbeid i enkeltsaker. Ombudet har deltatt på seminarer og på samlinger
for rådgivere. Ombudet har gitt høringssvar på relevante lokale høringer.

5.2.2 Elev-, lærling- og Mobbeombudene i Norge
Fra og med 20. mars har elev- og lærlingombudene og mobbeombudene i Norge vært
organisert felles i med ett arbeidsutvalg og felles kompetansehevende samlinger gjennom
året. Vi har hatt en samling i Stavanger, en i Oslo og en i Tønsberg i 2018.
Elev- og lærlingombudet i Oslo har sittet i arbeidsutvalget for Elev- og lærlingombudene i
Norge og har koordinert arbeidsutvalgets arbeid i 2018. Spesielt tett har samarbeidet vært
med Mobbeombudet i Oslo og Elev-, lærling- og mobbeombudet i Akershus.
Elev- og lærlingombudet i Oslo har representert Elev- og lærlingombudene i Norge i
Nettverket for medvirkning i opplæringen (NEMIO). Nettverket har i tillegg representanter
fra Barneombudet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for
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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 ombudet har bidratt på Elevrådsløftet og vært gjest ved
Elevrådskonferansen og elevforsamlinger. Elev- og lærlingombudet var også observatør
på deler av Elevtinget 2018.

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 i 2018:
Bufdir
Bydel Nordre Aker
Byråd for oppvekst og kunnskap
Fagforbundet
Fontenehuset Øst
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Hovedverneombud UDA
Kultur- og Utdanningskomiteen
LO
Medietilsynet
Norsk lektorlag
Norske Kvinners Sanitetsforening
Oslo Håndverks- og Industriforening
Oslo Pride
Partnerskap mot mobbing
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus
Regionalt verneombud for hotell, restaurant og renhold
Stolt Alna
Studentombudene ved Oslo Met og Universitetet i Oslo
Udir
UiO og BO, Lucy Smiths barnerettighetsdag
Ung.no
Ungdommens Bystyremøte
Unginfo
Universell utforming
Utdanningsforbundet
Yrkes-NM, Utdanningstorget

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
Elev- og lærlingombudet startet 2018 med ny designprofil. Ny struktur og fornyet innhold
på nettsiden www.elevombud.no ble lansert 01.03.2018. Siden driftes 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.

Sammen med Elev- og
lærlingombudet i Troms og Elevog lærlingombudet i Trøndelag har
ombudet sittet i arbeidsgruppen
som har utviklet nettressursen
www.elevråd.no
I arbeidet har vi samarbeidet med
Elevorganisasjonen.
Nettsiden inneholder
• råd om hvordan organisere
elevrådet
• ideer til arrangementer og
praktiske tips
• maler for referater, årshjul
mm.
Målet med siden er at elevråd
både i Oslo og i resten av landet
skal få hjelp til å drive elevrådet sitt
på en god måte. Nettsiden
elevombud.no er lenket til
elevråd.no.
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Du finner Elev- og lærlingombudet på disse sosiale mediene:
• Twitter www.twitter.com/elevombud_oslo
• Facebook www.facebook.com/elevombud.oslo/o,
• Instagram https://www.instagram.com/elooslo/ (Ny i 2018)
På sosiale medier hadde ombudet en egen julekalender med rettigheter for elevene.
Kalenderen ble også sendt til skolene med tanke på infoskjermene.

Elev- og lærlingombudene har deltatt i svarpanelet på Ung.no og har sammen med
ombudskolleger i andre fylker svart på 721 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
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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 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.
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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 Elevog 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 YoUmessen.
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, organisasjonsog 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 2018
Art

Art (T)
10100
10170
10900
10920
10990
10991
10998
0
11001
11031
11032
11150
11151
11210
11260
11263
11341
11351
11370
11444
11560
11570
11600
11610
11630
11650
11851
11902
12061
12700
12760
1
14290
4
15028
5
17290
7
50164

Lønn i faste stillinger (HR-O)
Påløpte feriep.av lønn artene 010-015 (HR)
Pensjonsinnskudd Oslo pensjonsforsikring AS (HR)
Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer (HR)
Arbeidsgiveravgift av lønn mv.
Arbeidsgiveravgift av pensjonsinnskudd
Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger
0 Lønn og sosiale utgifter
Forbruksmateriell, kontorrekvisita
Abonnementer, aviser/fagtidsskr.
Kjøp av faglitteratur og kartverk
Bevertning i kommunal regi, ved møter/utvalg/ orga
(HR)
Bevertning v/representasjon og møter
Annet forbruksmateriell, forbruksvarer (HR)
Utgiftsdekn egne ans. (ikke opplysningspliktig) (HR)
Fly, tog, trikk, buss, båt
Elkomfakturaer (mobil/telefon/bredbånd)
Gebyr
Datakommunikasjon, linjeleie, sambandsleie, etable
Annen trykking og kopiering
Annet vedr. opplæring, kurs (HR)
Annet vedr. opplæring, kurs
Avgiftspliktig bilgodtgjørelse (Oslo-tillegg) (HR-O)
Avgiftsfri bilgodtgjørelse (HR-O)
Kostgodtgjørelse/diett (HR-O)
Avg.pl. godgj. (verktøy-/fri avis mv) (HR-O)
Motkonto koll ulykkes- og gr.livsforsikringer (HR)
Husleie div. lokaler
Annet vedr. IT
Andre tjenester
Konsulentbistand - IT
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod
Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon
4 Overføringsutgifter
Renteutgifter
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner
Kompensasjon for merverdiavgift
7 Refusjoner
ELEV- OG LÆRLINGEOMBUD
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Årsbudsjett
- Regulert
(1000)
487
62
113
0
69
16
0
747
0
1
1

Regnskap
hittil i år
(1000)
493
59
117
1
70
17
8
765
4
4
0

Resultat
2018
(1000)
-6
3
-4
-1
-1
-1
-8
-18
-4
-3
1

0

0

0

3
10
15
0
3
0
2
10
6
0
0
0
0
0
0
100
12
0
50
213
0
0
0
0
-10
-10
950

0
0
14
0
3
0
3
0
0
3
0
0
2
0
-1
86
0
2
0
119
6
6
0
0
-6
-6
884

3
10
1
0
0
0
-1
10
6
-3
0
0
-2
0
1
15
12
-2
50
94
-6
-6
0
0
-4
-4
66
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Kontakt elev- og lærlingombudet på:
Telefon 918 04 304 og post@elevombud.no
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