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Skole 
Alle barn skal lære, lykkes og trives! 

Hovedbudskap  

Oslo skal være en god by å vokse opp i for alle. Barn og unge skal, uavhengig av foreldrenes                   

bakgrunn, få like gode muligheter til å tilegne seg kunnskap og utvikle sine talenter, holdninger               

og verdier. For at skolen skal lykkes med sitt hovedoppdrag, læring, må den også bidra til å                 

utjevne forskjeller. Fellesskolen skal fremme deltakelse, og gjennom lek og undervisning skal            

barna i Oslo mestre mange ulike fagfelt og trenes i å samarbeide med andre, være kreative og                 

tenke kritisk. 

SVs skolepolitikk baserer seg på hvilke løsninger som er best for elevene. Det er å ansette flere                 

lærere, for at alle barn skal bli sett. Å styrke budsjettet for alle skoler og fordele pengene mer                  

rettferdig mellom dem. Å fjerne unødvendig testing og rapportering. Å styrke yrkesfagene og få              

opp søkertallene. Å jobbe for en ytringskultur som inviterer elever, lærere og skoleledere til              

debatt om hvordan skolen kan bli bedre. Og ikke minst, å fjerne stykkprisfinansieringen og              

gjennomgå inntakssystemet til videregående for å motvirke forskjeller. 

SVs mål for Osloskolen er derfor en inkluderende fellesskole med en mer praktisk og variert 

skoledag, nok lærere til å følge opp hver eneste elev, gratis skolemat og gratis kvalitetstilbud i 

AKS. 

 

Dette er problemet 

Osloskolen etter 18 sammenhengende år med Høyre-styre: 

● Store forskjeller mellom skolene 

● Tusenvis av barn hadde ikke råd til aktivitetsskole (AKS) 

● Kutt i skolenes budsjetter hvert år - 350 mill i kutt bare de siste fem åra de borgerlige                  

styrte 

● Omfattende testing av elever og offentlig rangering av skoler 



● Mange lærere turte ikke si fra om problemer - da kan problemene heller ikke løses 

Men det rødgrønne byrådet har tatt Osloskolen i en ny retning! 

Dette har byrådet gjort 

1. Gratis AKS til 16.000 barn 

2. Vi har styrket Osloskolen med 200 flere lærerstillinger på 1.-4. trinn, fordi vi topper laget 

rundt de yngste elevene. 

3. 520 nye lærere innen 2020. Vi er på god vei mot å oppfylle lærernormen! Men 

regjeringen underfinansierer grovt. Oslo har allerede måttet bruke 40 mill kommunale 

kroner for å sikre finansiering av normen. 

4. Færre tester - mer tid til hver elev 

5. Mer frie midler til skolene etter mange år på rad med kutt. Vi har så langt økt de årlige 

skolebudsjettene med om lag 300 mill. kr (gjennom økt grunnfiansiering, full 

kompensasjon til skolene for økt elevtall,  varige satsinger på ungdomstrinnet (Trygge og 

varme ungdomsskoler) og videregående (Utviklingsløyper), 200 ekstra lærere, 

kommunale midler for å sikre fullfinansiering av lærernormen) 

6. Sikret både økte tildelinger til alle skoler (grunnfinansiering, kompensasjon for økt 

elevtall og lærernorm) og satset ekstra for å styrke de områdene der behovene er aller 

størst (200 ekstra lærere, første fase i Trygge og varme ungdomsskoler og 

Utviklingsløyper) 

7. Gratis skolefrukt i ungdomsskolen og forsøk med gratis skolemat 

8. Tiltak for en bedre ytringskultur 

9. Gjennomgang av ordning med karakterbasert opptak i VGS 

Dette vil vi gjøre de neste fire årene  

1. Gratis AKS til alle – og bedre kvalitet! 

2. La et bredt sammensatt utvalg gjennomgå inntaksordningen i videregående skole, og 

basert på denne sikre en mest mulig rettferdig ordning. 

3. Øke andelen elever som gjennomfører videregående, gjennom å gjøre hele skoleløpet 

mer motiverende med praktisk og aktiv læring, gratis skolemat og alternative 

vurderingsformer og lekseordninger. Om barn skal lære mer, må det stressende 

“læringstrykket” erstattes med lærelyst!  

4. Fortsette å trappe opp lærertettheten i tråd med lærernormen. 

Relevante fakta 



● Innføringen av gratis AKS har vært en stor suksess. Dekningsgraden har økt fra 70 % til 

96 % fra 2015-2018. På enkelte skoler har den vært langt høyere. Furuset skole gikk fra 

33% til 100% deltagelse i 1. klasse på ett år. 

● Vi har økt skolebudsjettene med 300 mill. Dette er varige tildelinger, ikke 

engangsmidler.  

 

 


