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Høringsnotat

Høringssvar fra Oslo Kommunale Foreldreutvalg om inntaksutvalgets rapport
Oslo Kommunale Foreldreutvalg (Oslo KFU) takker for invitasjonen av 26.6. d.å. for å gi en
kommentar til Inntaksutvalgets ‘Rapport om alternative modeller for inntak til videregående
skole i Oslo’, og fremlegger her vår høringsuttalelse.
Oslo KFU har som utgangspunkt at regelverket for inntak til videregående skoler skal bidra til
at flest mulig elever skal fullføre og bestå videregående opplæring, samtidig som størst mulig
grad av valgfrihet for elevene skal ivaretas.
Oslo KFU støtter derfor at det eksisterende regelverk basert på karakterbasert inntak
opprettholdes, da dette regelverket både ivaretar målet om at flest mulig elever skal fullføre
og bestå videregående opplæring, og ivaretar størst mulig valgfrihet for elevene. Dagens
regelverk er vel kjent og anvendt av så vel elever og foreldre i Osloskolen, og Oslo KFU har
ikke mottatt en eneste tilbakemelding fra noen FAU i Osloskolen som ber om at dette
regelverket bør endres. Oslo KFU vil bemerke at når det gjelder selve praktisering av dagens
regelverk, så er det intet uttalt behov for forbedringer eller endringer.
Oslo KFU støtter ikke inntaksutvalgets alternative modeller til inntak i videregående skole da
disse ikke nødvendigvis bidrar til at flest mulig elever skal fullføre eller bestå opplæringen, og
vil kunne medføre begrensninger for elevenes valgfrihet.
Det at noen videregående skoler i Oslo kan være preget av sosial segregering er ikke
nødvendigvis et forhold som regelverket om inntak til videregående skoler vil bidra til å
endre. Styret besitter heller ikke det nødvendige datamaterialet til å ta stilling til hvilke tiltak
en bør iverksette for å motvirke sosial segregering i Osloskolen.
Når det gjelder den progresjonsbaserte modellen som Folkehelseinstituttet har foreslått, så kan
vi ikke se at datagrunnlaget for å støtte denne modellen foreligger, ei heller har det vært mulig
for Inntaksutvalget å simulere denne modellen. Det vil derfor ikke være på sin plass for styret
i Oslo KFU å uttale seg om denne modellen.

Når det gjelder utsatte elever og hvordan en kan tilgodese disse på en annen måte enn ved å
kvotere inn elevene med de svakeste karakterene, så kan det være hensiktsmessig å utrede om
det bør gjelde visse minimumskrav for inntak til videregående skole. Dette vil for eksempel
kunne gjelde elever som kun har fire eller fem år med grunnskole. For disse elevene kan det
være behov for et utvidet tilbud for et 11 år med grunnskole. Dette må sees i sammenheng
med behovet for videreutvikling og utvidelse av skoler spesialisert på undervisning av utsatte
elever.

På vegne av styret i Oslo KFU,
Erlend des Bouvrie og Kjersti Austdal

