
VEDLEGG – UTPLUKK AV NOE INFORMASJON OG TALL SOM DANNER 

BAKGRUNN FOR VÅRE SPØRSMÅL 

Økonomiske rammer skole 

Laveste driftsbudsjetter siden alle elever fikk rett til videregående opplæring og 

seksåringene begynte i skolen.  

Da alle elever fikk rett til videregående opplæring gjennom Reform-94, ble de videregående 

skolene omstrukturert slik at det mylderet av studieretninger ble redusert fra over hundre til 

13. For å bygge opp videregående opplæring ble det satt av midler til dette. I de årlige 

budsjettprosessene ble skolene tilført midler tilsvarende det staten satte av.  

Tilsvarende skjedde da det ble innført skolestart for 6-åringene i 1997.  

Etter innføringen av Reform-94 og skolestart for 6-åringene, har de årlige 

budsjettproposisjonene til skolene stort sett opprettholdt aktivitetsnivået. Det har vært forslag 

til reduksjoner men fram til 2010 ble realbudsjettet til drift opprettholdt.  

I perioden har det vært gjort en del tiltak som har økt skolebudsjettene, men da til konkrete 

tiltak. Det har ikke vært en økning i driftsmidlene som har medført økt handlingsrom. 

Noen eksempler: 

 På begynnelsen av 2000-tallet innførte man et system der skolene betaler husleie til 

undervisningsbygg for leie av lokaler og diverse bygningsmessige tjenester. Det kan 

se ut som om satsningen på videregående da økte, men driftsbudsjettet, i hovedsak 

lønn til ansatte og utstyr, ble ikke berørt av dette. Per i dag går ca. 1/3 av et 

totalbudsjett på ca. 11,5 milliarder til faste kostnader (husleie, energi, ol).   

 I forbindelse med skolepakkene i 2001, ble skolene finansiert for økte kostnader, men 

da tilsvarende kostnadsutviklingen relatert til lønnsøkningene som følge av pakkene.  

 Ved utvidelse av timetall på ulike tidspunkter, ble skolene kompensert tilsvarende økte 

kostnader.  

 I forbindelse med leksehjelp ble skolene tilført midler for å dekke kostnadene, men 

basert på et lønnsnivå som forutsatte bruk av assistenter, ikke lærere. Flere skoler 

bruker likevel lærere, men tar da tilleggskostnadene av ordinært budsjett. 

 Fra ca. 2003 ble det gjort en avsatt midler for å ruste opp skolene på IKT-området, 

gjennom Handlingsplan for IKT og prosjekt innsIKT. Nå ligger alle kostnader for 



normal utskiftninger på skolene, med et etterslep på 45 millioner. Dette er midler 

skolene må finne for å møte de krav som stilles for bruk av IKT i skolen.  

 

Ved bortfall av klassedelingstallet i 2003, var det en forutsetning at det ikke skulle føre til 

reduserte rammer til skolene. Men vi ser at gruppestørrelsene øker jevnt og trutt.  

Fra 2012 ble det innført en 80 % elevkompensasjon for elevtallsvekst. Fram til da var det 

praksis i byrådets budsjettframlegg at det var kompensert for økt elevtall med den summen en 

elev i gjennomsnitt kostet foregående år. Fra 2012 ble det redusert til 80 %. Med den 

elevveksten som er ventet i Osloskolen ut fra elevtallsprognosene per i dag, blir det et kutt i 

skolenes budsjetter som vil redusere skolenes handlingsrom. Prinsippet om 80 % 

kompensasjon hadde vært forståelig om skolene hadde hatt kapasitet til å ta i mot flere elever, 

men situasjonen er at skolene er fulle og vi bygger ca. 2 klasserom i uka og mange nye skoler. 

Konsekvensen av redusert kompensasjonsgrad, er at skoler som har ett konstant elevtall 

likevel får redusert sitt handlingsrom fordi rammebevilgningen til drift baseres på elevtallet til 

skolen og gjennomsnittlig tildeling per elev i rammen totalt. 

I tabellen under er det en oversikt over kuttene i skolekapitlenes samlede kutt i perioden 2010 

fram til årets budsjett, samt de kutt som er varslet i økonomiplanen fram mot 2017 (inkludert 

konsekvensene at redusert elevkompensasjon for elevtallsveksten).  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kroner pr. 

år (i mill.) 
-32,7 -56,5 -146,8 -36,2 -82,0 -82,0 -99,0 -97,0 

Kroner 

totalt (i 

mill.) 

-32,7 -89,2 -236,0 -272,2 -354,2 -436,2 -535,2 -632,2 

* 80 % demografikompensasjon ble innført fra 2012. Tallene er hentet fra utdanningsetaten og vedtatt 

økonomiplan 2014 – 2017. 

Det hører også med at vi har fremført dette i vår budsjettuttalelse for 2014 uten av byrådet har 

bestridt det faktum av driftsbudsjettene reelt er redusert til det laveste nivået siden Reform-94 

og siden 6-åringene kom inn i skolen.  

Det er på denne bakgrunn et hovedpoeng for oss at skolenes økonomiske rammer må økes.  

  



Økonomiske rammer barnehage 

Ansvaret for drift av barnehagene er delegert til bydelene. De skal forvalte de kommunale 

barnehagene på en slik måte at Lov om barnehager oppfylles, og i tillegg jobbe for byrådets 

prioriterte målsettinger for barnehagesektoren. 

Slik de økonomiske rammene er i Oslo kommunes bydeler, vil budsjettbehandlingene i 

bydelene først og fremst dreie seg om hvor man skal kutte. Da vil barnehagene bli satt opp 

mot andre viktige områder. Vi registrerte etter budsjettforhandlingene i fjor, som tidligere år, 

at dette får konsekvenser for bemanningen i barnehagene og dermed også en reduksjon i 

kvaliteten barnehagene kan tilby barn og foreldre.  

Med rammefinansieringen av barnehagene gis det ikke tydelig signal på hva bydelen må 

prioritere innenfor feltet. 90 prosent av driftsutgiftene i Oslo kommunes barnehager er 

personalkostnader. Når bydelen, med sine økonomiske forutsetninger, må redusere i tilbudet 

vil det få betydning for bemanningen. Dette får spesielt konsekvenser for fagsentrene, 

ledelsesressurs og muligheten til å sette inn vikar ved sykdom. 

 

  



Alle har rett til en kvalifisert lærer 

Barnehage: 

Barnehagene i Oslo topper statistikken i Norge over antall dispensasjoner fra 

kompetansekravet. Antall barn per styrer har økt kraftig i perioden 2004 -2012. 

Andelen barnehagelærere i norske barnehager er på rundt 33 prosent. Norge er det eneste av 

25 undersøkte OECD-land som verken har 50 prosent pedagoger eller 80 prosent ansatte med 

barnefaglig kompetanse. I vårt naboland Sverige er det rundt 50 prosent pedagoger i 

barnehagen. Øie-utvalget (ekspertutvalget som leverte et råd til regjeringen om framtidas 

barnehage) slår fast at i norske barnehager ”må andelen ansatte med utdannelse for arbeid i 

barnehage kunne sies å være lav”. 

Skole: 

Siden 2007/08 har antall elever per kontaktlærer økt med 10 % (Udir, Skoleporten). Samtidig 

har andelen assistentårsverk pr. lærerårsverk økt med 7 % i perioden 2009/10 til 2013/14 

(Udir, Skoleporten). Vi vet også at andelen av årsverk til undervisning, gitt av personer uten 

godkjent undervisningskompetanse, er på ca. 5 % (GSI). Antall elever per lærer totalt har også 

økt med 6 % i perioden 2009/10 – 2013/14 (Udir, Skoleporten). 

Samlet: 

Dette viser en utvikling hvor barnas og elevenes tilgang til en kvalifisert lærer minker, selv 

om det er konsensus om viktigheten av bl.a. å være «tett på» og «tidlig innsats». 

  



Rekruttere og beholde flere lærere 

Skole: 

Skolenorge vil i 2020 mangle ca. 11 000 allmennlærere (SSB, 2012). Samtidig vet vi at ca. 

1/3 slutter innen få år (ibid) og at mange lærere vil gå av med pensjon de neste årene.  

Oslo er ikke noe unntak fra disse tallene. Utdanningsforbundet Oslo etterspør dermed både 

strategier og tiltak for å løse dette. 

Barnehage: 

Oslos barnehager mangler flest kvalifiserte barnehagelærere i Norge. Dette betyr at man her 

også må utarbeide strategier for økt andel kvalifiserte ansatte i fremtiden. I Norge i dag jobber 

10.000 barnehagelærere utenfor barnehagen. TNS Gallup har, på vegne av 

Utdanningsforbundet, gjennomført en undersøkelse «Hvordan få førskolelærere til å bli i 

barnehagen og hvordan bringe reservestyrken tilbake».  Hovedfunnene er blant annet at 

pedagoger slutter fordi det mangler pedagoger, at det er for lav bemanning generelt, og at for 

å få reservestyrken tilbake, er det viktig med mindre belastning, flere pedagoger, 

konkurransedyktig lønn og mer tid til det pedagogiske arbeidet. 

Samlet: 

Veiledning og redusert arbeidsmengde for alle nyutdannede, aktiv bruk av positive 

seniorpolitiske virkemidler, økonomisk uttelling for etter- og videreutdanning og generell 

lønnsheving er tiltak vi vet fungerer. 

  



Utvikling i antall barn per styrer i Oslo kommunes 

barnehager 

 
 

Utvikling i antall barn pr. styrer i bydel Ullerns barnehager 

 
 

Sammenligning av utviklingen i Oslo kommune og bydel Ullern 

 
 Tall fra Oslo kommune, KOSTRA  
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Økning i antall barn, men nedgang i barn som får ekstra 

ressurser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle tall fra KOSTRA. Statlig øremerkede midler til minoritetsspråklige barn er ikke medregnet. 

 

Mens antall barn i barnehagen vokser i voldsom fart, er det stadig færre barn som får innvilget 

ekstra ressurser. Dette går ut over de som trenger det mest. 

Bydeler kutter i fagsentrene som fordeler støtteressurser til disse barna. Dette medfører bl.a. at 

vedtak samordnes, og at vedtak fattes på det laveste timetallet innenfor PPTs anbefalte 

tilrådning.  

Barnehagene skal arbeide med sosial utjevning og tidlig innsats. Dette ansvaret krever gode 

rammebetingelser, der kompetanse og gode støttesystemer er tilgjengelig. Når barnehagene 

henviser til fagsentra, fordrer det at denne instansen har nok ressurser til å vurdere og/eller 

utrede barnet, samt bistå og veilede personalet i barnehagen.   



Gruppestørrelser skole 
 

Antall elever pr. lærer i vanlige undervisningstimer i grunnskolen (gruppestørrelse 2) er høyest i 

Oslo sammenlignet med de ti andre største byene i Norge (se tabell). I tillegg er Oslo den eneste, 

så vidt vi vet, av disse byene som har to timer ekstra undervisning utover nasjonal standard. 

Dersom Oslo ikke hadde disse ekstra timene, ville antall elever pr. lærer vært enda høyere. 

Ved ytterligere budsjettkutt vil dette tallet øke ytterligere i Oslo, og muligheten for lærerne til å 

følge opp hver enkeltelev på best mulig måte vil bli redusert. Dette ser vi bl.a. ved at tallet i 

grunnskolen har økt jevnt fra 19,7 i 2007/2008 til 20,7 i 2012/2013. 

I videregående skole ser vi samme tendens, og KOSTRA-tall viser at antall elever per årsverk 

(man opererer ikke med gruppestørrelse 2 på samme måte som i grunnskolen) har økt med over 

11 % bare i perioden fra 2010 til 2012 (2009/10=10,6, 2010/11=10,9 og 2011/12=11,8. Tallene er 

forskjellige fra budsjettallene, men er hentet fra Budsjett 2014 – Utdanningsetatens 

konsekvensanalyse).  

Flere elever pr. lærer betyr mindre tid til hver enkelt elev og kan være årsak til sviktende 

resultatutvikling (se resultatutvikling). 

Gruppestørrelse 1 inkluderer alle timer, også timer til spesialundervisning og til særskilt 

norskopplæring for språklige minoriteter. Elever som mottar spesialundervisning og/eller 

særskilt norskopplæring, er ofte fysisk atskilt, enten alene eller i egne grupper. Ved å inkludere 

disse timene i beregningen av gruppestørrelsen kan en derfor få inntrykk av at gruppestørrelsen er 

mindre enn den egentlig er. 

Gruppestørrelse 2 er et mål på gruppestørrelse sett fra elevenes side, der gjennomsnittlig 

gruppestørrelse uttrykker antall elever per lærer i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon i den 

ordinære undervisningen. 

Grunnskole 
Barnetrinn  

Gruppestørrelse 1 

Ungdomstrinn  

Gruppestørrelse 1 

Totalt barne- og ungdomstrinn 

Gruppestørrelse 2 

Oslo 15,4 16,3 20,7 

Bergen 15,0 16,4 19,0 

Trondheim 14,8 15,9 18,7 

Stavanger 13,9 16,5 18,1 

Kristiansand 14,5 15,6 18,7 

Fredrikstad 13,3 13,6 18,6 

Tromsø 13,7 14,9 18,2 

Sandnes 13,6 14,8 17,6 

Drammen 15,0 17,3 19,5 

Skien 13,4 16,0 18,1 



Tallene er hentet fra Skoleporten på www.utdanningsdirektoratet.no 

Med tanke på gruppestørrelse er det viktig å huske på at Oslo kommune allerede har fått pålegg 

fra Fylkesmannen i enkelte tilfeller, fordi gruppestørrelsene har vært for store.  

http://www.utdanningsdirektoratet.no/


Resultatutvikling skole 
Oslo, eksamensresultater 10. trinn, offentlig skole 

Fag 2009 2010 2011 2012 2013 

Norsk hovedmål skriftlig, gj.snittlig eksamenskarakter 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4 

Matematikk skriftlig, gj.snittlig eksamenskarakter 3,7 3,6 3,4 3,3 3,5 

Engelsk skriftlig, gj.snittlig eksamenskarakter 3,9 3,9 3,8 3,9 3,8 

 

Dette viser at man i 2009 hadde bedre eksamensresultater i alle tre fagene enn i 2013. 

Samtidig viser dette også at resultatutviklingen er negativ, i motsetning til økte resultater på 

nasjonale prøver. Er osloskolen best på mellomtider? 

Grunnskolepoeng etter 10. trinn, offentlig skole 

 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Bærum 42,3 42,1 42,7 42,8 42,6 

Drammen 38,6 39,6 40,3 40,5 40,8 

Stavanger 39,6 40,3 39,8 40 40,8 

Bergen 41 41,1 40,9 41 40,7 

Oslo 40,3 40,7 40,3 40,6 40,6 

Skedsmo 39,9 39,9 39,9 40,5 40,6 

Trondheim 39,8 39,7 40,1 39,7 40 

Nasjonalt 39,5 39,8 39,8 39,9 40 

Grunnskolepoeng er den inntakssummen elevene konkurrerer med ved inntak til videregående skole 

Dette viser bl.a. at Drammen, som er nærmest Oslo med tanke på flerkulturell 

elevsammensetning, har hatt betydelig bedre resultatutvikling enn Oslo de siste fem årene.  

Utdanningsforbundet Oslo mener dette må sees i sammenheng med at Drammen har en annen 

pedagogisk tilnærming enn Oslo, bl.a. med større vekt på lærerautonomi. 

 

 

 

 

 

 



Oslo, eksamensresultater, vg3, offentlig skole 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Norsk skriftlig hovedmål, gj.snittlig 

eksamenskarakter 

3,3 3,2 3,3 3,4 3,5 

Matematikk skriftlig, gj.snittlig 

eksamenskarakter 

3,5 3,5 3,3 3,5 Ikke 

tilgjengelig 

Engelsk skriftlig, gj.snittlig eksamenskarakter 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 

 

Bortsett fra matematikk ser man en positiv tendens i disse fagene. Resulterer da den økte 

satsingen på disse fagene, grunnleggende ferdigheter generelt og osloskolens massive bruk av 

tester og kartlegginger i at hovedmålet om at flere fullfører og består den videregående 

opplæringen nås? 

 

Oslo, fullført og bestått, videregående opplæring, offentlig skole 

2007 2010 2011 2012 

74 % 75,6 74,8 74,0 

 

Dette viser at Oslo fortsatt har store utfordringer med å nå målet om 90 % fullført og bestått i 

2015, og at resultatutviklingen (2012) har vært nøytral sammenlignet med 2007. 

Vi mener at satsingen på noen enkeltfag ikke ivaretar skolens helhetlige samfunnsmandat, og 

at økt fokus på noen få fag og ferdigheter hverken er formålstjenlig for elevene, arbeidslivet 

eller samfunnet som helhet (for mer om dette, se under; «Gjelder opplæringslovens formål i 

osloskolen?»).  

Utdanningsforbundet Oslo stiller derfor spørsmål ved de tiltakene som er igangsatt og at 

utdanningssektoren får reduserte økonomiske rammer. Dette stemmer ikke med byrådets 

profilering av Oslo som «Kunnskapsbyen». 

  



Gjelder opplæringslovens formål i osloskolen? 
 

Det opplagte svaret er: Ja, nasjonale lover gjelder i Oslo.  

Men da blir spørsmålene:  

1. Hvorfor stilles det kun krav om det som angår grunnleggende ferdigheter, kunnskap i 

noen fag og trygt skolemiljø?  

2. Hvorfor er f.eks. innledningsavsnittet i formålsparagrafen: «Opplæringa i skole og 

lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og 

framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring», et 

helt fraværende perspektiv i byrådets budsjettforslag og i lederkontraktene for 

rektorer? Hvorfor er f.eks. fag som historie, samfunnskunnskap, kroppsøving og rle, 

helt fraværende i både måltall og prosa?  

3. Hvorfor nevnes ikke ord og begreper som: menneskerettigheter, respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og 

solidaritet, kulturarv, kulturtradisjon, demokrati, likestilling, vitskapleg tenkjemåte, 

skaparglede, engasjement, utforskartrong, tenkje kritisk og handle etisk og 

miljøbevisst? 

 

Man kan tenke seg noen svar. 

1. «Dette er de sentrale kunnskapsområdene elevene trenger for å mestre voksen- og 

arbeidslivet, trygghet er en forutsetning.» Ja, det er ingen tvil om at dette er viktig, 

men er det nok? Når vi ser to jenter som reiser fra familien til Syria, en gutt som deltar 

i terrorhandlingen i Nairobi og terroristen fra 22. juli; når vi tenker over hva som er 

lykke i livet og over samholdet i samfunnet vårt, det vi trekker fram i festtaler og når 

ting er vanskelig, da må vi nok erkjenne at grunnleggende ferdigheter, kunnskap i 

norsk, engelsk og matte, og personlig trygghet, ikke er nok for et godt liv og for å 

være en god samfunnsborger i et godt land. 

2. «Dette kan jo ikke måles, men er selvsagt noe alle skoler skal jobbe med.» Ja, flott. 

Men hvis man mener at skolene skal bruke tid, ressurser og krefter på dette, hvorfor er 

dette utelatt i styringsdokumentene? Det står i opplæringsloven at «Elevane og 

lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine 



og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.» Her er det et krav om 

grunnleggende ferdigheter og kunnskap som dere stiller krav om at skolene skal få til. 

Men dere begrenser det til noen få, men viktige ting. Har dere gjort det fordi 

grunnleggende ferdigheter og kunnskap er målbart, men ikke det dannelse? Kunnskap 

er vesentlig mer enn ferdigheter.       

3. «Dette skal jo skolene selvfølgelig jobbe med.» Ja, men ved ikke å nevne det, men 

stille knallharde krav om resultatbedring på utvalgte områder, så gir dere klare signaler 

på hva som er greit å jobbe mye med, og hva man kan gjøre mindre av. 

Alle ledere og lærere i osloskolen forholder seg til opplæringslovens formålsparagraf. Men de 

formuleringene og de kravene skolene stilles overfor på noen utvalgte områder, kan 

overskygge det andre vi vel alle mener er viktig i skolen. Mye av det som måles og testes er 

evnen til å gjengi hva andre har ment eller finne riktige svar. Det er ikke det et samlet storting 

har ment er viktigst skolen. Men slik står det i fare for å bli når det som kan synligjøres enkelt 

og måles, er det som kreves og verdsettes. Er det slik å forstå at det som ikke er målbart, er 

vurdert som mindre viktig? 

Bystyret må ta ansvar for at hele formålet med skolen gjøres til noe det er legitimt og 

forventet at lærere og skoleledere bruker tid og ressurser på. 

 

Vedlegg: Formålsparagrafen i opplæringsloven 

§ 1-1. Formålet med opplæringa 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 

verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 

slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, 

likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er 

forankra i menneskerettane. 

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven 

og vår felles internasjonale kulturtradisjon. 

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. 

Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. 



Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva 

sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, 

engasjement og utforskartrong. 

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha 

medansvar og rett til medverknad. 

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 

utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal 

motarbeidast. 

  



Manglende vikarbudsjett  

 

Barnehage 
 

Muligheten til å sette inn vikarer når noen i personalet er syke, betyr mye for å opprettholde 

tilbudet med planlagte aktiviteter, sikkerhet og oppfølging av det enkelte barn. Sykefraværet i 

barnehagene er høyt, og vikarmidlene i den enkelte barnehage samsvarer ikke med det 

faktiske behov. I perioder er bemanningen på grensen til det uforsvarlige.  

Mange bydeler har som hovedregel at det ikke settes inn vikar før 16 dager fravær. 

Barnehagene må løse sykefravær med å organisere personalet og barn i barnehagen som 

helhet og planlagte pedagogiske aktiviteter utgår. I Kommunerevisjonens 

forvaltningsrevisjonsprosjekt om kvalitet i Jettegryta barnehage (rapport 11/2013) anbefaler 

de at det i større grad bør benyttes vikar ved korttidsfravær. Bydel Søndre Nordstrand uttaler 

til denne anbefalingen at dette er et budsjettspørsmål. Dette er et signal om at barns beste ikke 

blir vurdert fra et overordnet nivå, men at bydelens budsjettsituasjon er styrende når 

vikarsituasjonen i barnehagene vurderes. Når bydelsbudsjettene reduseres ser vi at bydeler 

legger inn inntjening på sykelønnsrefusjonen fra NAV, også kalt lønnsskrap. 

 

Skole 

Våren 2011 utførte Utdanningsforbundet Oslo en vikarundersøkelse (Utdanningsforbundet 

Oslo er ikke et forskningsinstitutt og således må undersøkelsen tolkes veiledende) blant 

grunnskolene.  

94 skoler svarte og i løpet av en uke var det over 7000 undervisningstimer med vikarbehov. 

Kun 17 % av disse undervisningstimene ble dekket av kvalifisert vikar. Se figur: 



 
 

I tillegg til dette viste tallene at det ofte er de som trenger det mest, som blir utsatt for 

manglende vikardekning: 

 

38 % av timene som manglet vikar var innen spesialundervisning og norsk som 2.språk. 

Utdanningsforbundet har over 6000 medlemmer som arbeider i osloskolen og 

tilbakemeldingene vi får tilsier at situasjonen ikke har endret seg. 
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