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Til de politiske partiene i Oslo kommune 

 

Utdanningsforbundet Oslo er opptatt av barn og elever i Oslo. Barnehager og skoler er 

viktige velferdstjenester for byens innbyggere og vi ønsker at de politiske partiene i sine 

programprosesser tar stilling til en del forslag vi har for å sikre kvaliteten i barnehager og 

skoler, samtidig som tilbudet utvikles slik at Oslo kommune gir et best mulig tilbud.  

 

Utdanningsforbundet Oslo har som utgangspunkt at barnehager og skoler er gitt et 

samfunnsmandat gjennom lovverket, overordnet i formålsparagrafene i barnehageloven og 

opplæringsloven. Den store bekymringen i utdanningsløpet i Oslo er at andelen elever som 

fullfører og består videregående opplæring har ligget konstant de siste årene på ca. 75 %, 

mens målet er 90 %. 

 

Alle foreldre/foresatte er opptatt av at deres barn og elever skal få en best mulig utdannelse 

som skal sikre dem et godt og lykkelig liv. Målet må være at alle barn og elever opplever 

støtte, mestring og utvikling, at de utfordres og strekker seg. Da må de møtes av godt 

kvalifiserte barnehagelærere i barnehagene og lærere i skolene. Da må de få ekstra støtte 

hvis de trenger det, og ekstra utfordringer hvis de takler det. Da holder det ikke med 

grunnleggende ferdigheter, de må kunne bruke dem til å tilegne seg kunnskap om 

samfunnet, søke informasjon og fakta for å danne seg sine egne meninger, og de må ha 

respekt for, toleranse overfor og innsikt i de mennesker og det samfunnet de skal leve i. 

Barnehage og skole er mer enn læring og forberedelser til voksenlivet, barndommen og 

ungdommen skal leves og være god. Derfor må vi voksne se behovene, korrigere oppførsel 

og tilnærming som krenker andre, og vi skal være rollemodeller som ser barn og elever som 

hele mennesker, viser respekt og tar dem på alvor.  
 

Våre hovedprioriteringer er følgende: 

 

1. Alle barn og elever må sikres et likeverdig tilbud uavhengig hvor i Oslo de bor og hvilken 

bakgrunn de har. 

2. Alle barn og elever skal sikres gode oppvekstsvilkår, barnehager og skoler i Oslo skal være av høy 

kvalitet. 

3. Alle barn og elever skal ivaretas ut fra sine behov, og det må tilrettelegges slik at hvert enkelt barn 

og elev opplever utvikling og læring ut fra sitt nivå, samtidig som de nasjonale målene for 

tjenestene nås. 

4. Alle barn og elever må sikres et fysisk og psykisk miljø som gir gode vilkår for utvikling og 

læring. 

5. Alle barn og elever skal gå i barnehager og skoler med god økonomi. 

6. Alle barn og elever som har valgt kommunale barnehager og skoler skal være sikret fortsatt 

kommunal drift.  

 

Med elever forstås her også elever i voksenopplæringa.  

 



 

 

 

 

 

 

Vi har utarbeidet en del spørsmål på sentrale felt innenfor barnehage og skole som vi ønsker dere 

vurderer om dere vil sørge for blir gjennomført i neste bystyreperiode. De er utformet som mål og 

vi ber dere spesifisere hvilke tiltak dere vi gjennomføre for å nå de mål dere er enige i, og der dere 

er uenige, om det er andre ting dere heller vil prioritere. Vi har satt av plass til dette i raden «våre 

tiltak». Spørsmålene er gruppert under våre hovedprioriteringer, noen av dem kunne sikkert stått 

under andre hovedpunkter. Noen av spørsmålene handler om at andre skal gjøre ting, slik at lærere 

og ledere i barnehage og skole får frigjort tid til arbeidet med barn og elever. Vi forventer ikke 

svar på dem før dere har vedtatt programmene til kommunevalget.  

 

Vi deltar gjerne i møter eller samtaler om punktene hvis dere ønsker det. Kontaktinformasjon står 

på forsiden.  

 

 

 Ja  Nei 
1. Vil dere sørge for at alle barn og elever sikres et likeverdig tilbud uavhengig hvor i 

Oslo de bor og hvilken bakgrunn de har?  
  

a. Vil dere sørge for å rekruttere og beholde lærere i barnehage og skole?   
b. Gjennom Groruddalssatsningen brukes lønn som rekrutteringsmiddel for å 

skaffe kvalifiserte lærere til skolene, vil dere sørge for at dette også brukes 

for barnehagelærere? 

  

c. Vil dere sørge for at Oslo kommune finansierer studieplasser på 

barnehagelærerutdanningen? 
  

d. Vil dere sørge for at grunnbemanningsavtalen skal gjelde for private 

barnehager i Oslo? 
  

e. Vil dere sørge for at det er en styrer i hver barnehage?   
f. Vil dere sørge for at skolene fortsatt skal være under en sentral etat?   
g. Vil dere sørge for utredelse av en barnehageetat?   
h. Vil dere sørge for at musikk- og kulturskolen blir et reelt tilbud for alle 

barn, uavhengig av foresattes økonomi? 
  

i. Vil dere sørge for å styrke rådgivningstjenesten for elever i 

voksenopplæringen? 
  

Våre tiltak: 
 
 

 

 

 
 

  Ja  Nei 
2. Vil dere sørge for at alle barn og elever skal sikres gode oppvekstsvilkår, og at 

barnehager og skoler i Oslo skal være av høy kvalitet? 
  

a. Vil dere sørge for at alle barn i barnehagen har minst en barnehagelærer pr 

9 små /18 store barn? 
  

b. Vil dere på sikt jobbe for 50 % pedagogtetthet i barnehagen?   

c. Vil dere sørge for at elever i skolen har en kvalifisert lærer i alle 

undervisningssituasjoner, også i spesialundervisning og andre støttetiltak? 
  



 

 

 

 

 

 

d. Vil dere sørge for en planmessig kompetanseheving av ansatte i 

barnehagen? 
  

e. Vil dere sørge for at kompetanseutvikling som gir større faglig tyngde blir 

gitt lønnsmessig uttelling? 
  

f. Vil dere sørge for at nyutdannede må gis rett og plikt til å motta 

systematisk veiledning? 
  

g. Vil dere sørge for at det settes inn vikar ved sykefravær i barnehagen?   

h. Vil dere sørge for at det settes inn en lærer ved sykefravær i skolen?   

i. Vil dere sørge for at Oslo kommune tar opp flere lærlinger i sine 

virksomheter? 
  

j. Vil dere sørge for flere helsesøstre ved hver skole?   

k. Vil dere sørge for flere rådgivere i ungdomsskolene og videregående 

opplæring?  
  

l. Andre tiltak utenfor skolen: 

i. Vil dere sørge for ressurser til ungdomsklubber 

ii. Vil dere sørge for uteteam og utekontakter i alle bydeler 

iii. Vil dere sørge for ressurser til frivillig sektor som ivaretar barn og 

unge (idrett, speider, kor, korps, o.l.) 

  

Våre tiltak: 

 
 

 

 

 Ja  Nei 

3. Vil dere sørge for at alle barn og elever skal ivaretas ut fra sine behov, og at det må 

tilrettelegges slik at hvert enkelt barn og elev opplever utvikling og læring ut fra sitt 

nivå? 

 

 

 

 

a. Vil dere sørge for at det er lærere og ledere i barnehage og skole som selv 

velger hvilke tiltak og virkemidler, innenfor lov og forskrift, som skal 

benyttes? 

  

b. Vil dere stille krav til at barnehager og skoler oppfyller samfunnsmandatet 

slik det står i forskriftene? 
  

c. Vil dere sørge for fokus på alle fag, ikke bare basisfagene, slik at 

helhetssynet på hva som er viktig kunnskap ivaretas? 
  

d. Vil dere sørge for at lærere får bruke sitt profesjonelle skjønn i valg av 

pedagogiske verktøy, og med dette gis metodefrihet? 
  

e. Vil dere sørge for at pedagogisk innhold i Prosjekt oslobarnehagen blir 

frivillig for barnehagene å følge? 
  

f. Vil dere sørge for økt innsats tidlig i utdanningsløpet?   

g. Vil dere sørge for at spesialpedagogisk hjelp i barnehage og skole må 

utføres av kvalifiserte barnehagelærere/skolelærere? 
  



 

 

 

 

 

 

h. Vil dere sørge for at det innføres kontaktlærerordning i voksenopplæringen, 

slik at elever som får opplæring etter introduksjonsloven eller 

opplæringsloven får retten til å ha en kontaktlærer? 

  

Våre tiltak: 
 
 
 

 

 

 Ja  Nei 
4. Vil dere sørge for at alle barn og elever må sikres et fysisk og psykisk miljø som gir 

gode vilkår for utvikling og læring? 
  

a. Vil dere sørge for at alle barn og elever sikres friske barnehage- og 

skolebygg i løpet av valgperioden? 
  

b. Vil dere sørge for at daglig vedlikehold i barnehagene utføres av 

kvalifiserte personer, f.eks en vaktmester? 
  

c. Vil dere sørge for en evaluering av det nye vaktmestersystemet i 

osloskolen? 
  

d. Vil dere sørge for at alle barnehager og skoler er godkjent etter miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler, i løpet av valgperioden? 
  

e. Vil dere sørge for at det utarbeides en plan for å ta igjen 

vedlikeholdsetterslepet i barnehagen, og at arbeidet med dette må 

intensiveres? 

  

f. Vil dere sørge for at base- og soneorganisering av barnehagebygg evalueres 

før det bygges nye? 
  

g. Vil dere sørge for at gruppestørrelser skal ta hensyn til barn og elevers 

behov i barnehage og skole? 
  

Våre tiltak: 
 
 
 

 

 

 Ja  Nei 
5. Vil dere sørge for at alle barn og elever går i barnehager og skoler med god 

økonomi? 
  

a. Vil dere sørge for at finansieringssystemet skal gi likeverdige økonomiske 

rammer, ut i fra driftskostnader ved den enkelte skole? 
  

b. Vil dere sørge for økte økonomiske rammer i osloskolen?   

c. Vil dere sørge for gratis opphold i Aks for lavinntektsfamilier?   



 

 

 

 

 

 

d. Vil dere sørge for økte økonomiske rammer til bydelene?   

e. Vil dere sørge for bedre økonomi i barnehagen?   

f. Vil dere sørge for gratis barnehage for alle to- og treåringer?   

g. Vil dere sørge for at midler til spesialpedagogisk hjelp og 

allmenpedagogisk støtte til barnehagen øremerkes? 
  

h. Vil dere sørge for at fagsentrene i bydelene får økt sine økonomiske 

rammer? 
  

Våre tiltak: 

 

 

 

 

 

 Ja  Nei 
6. Vil dere sørge for at alle barn og elever som har valgt kommunale barnehager og 

skoler skal være sikret fortsatt kommunal drift.  
  

a. Vil dere sørge for at dagens kommunale barnehager i Oslo forblir 

kommunale? 
  

b. Vil dere sørge for at dagens kommunale og fylkeskommunale skoler i Oslo 

forblir kommunale? 
  

c. Vil dere sørge for å unngå bruk av OPS som modell for 

utbygging/rehabilitering av nye skoler/barnehager? 
  

d. Vil dere sørge for at så stor andel som mulig av de nye barnehageplassene 

skal etableres i kommunal regi? 

  

e. Vil dere stille krav til at konkurranseutsatte barnehager skal følge Oslo 

kommunes grunnbemanningsavtale? 
  

Våre tiltak: 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Utdanningsforbundet Oslo 

 

 

 

 

 


