Flere valgmuligheter i den videregående Osloskolen
Vedtatt på Oslo Unge Høyres Representantskap 5. juni 2019
Osloskolen skal være fremtidsskolen. Den skal levere best utdanning og
best trivsel. Den skal tilpasses det samfunnet vi lever i, men også
tilpasses elevene og deres ønsker fremover. Derfor bør Osloskolen tilby et
bredt spekter av linjer i den videregående skole, slik at elevene får en
god, engasjerende og relevant utdanning.
Et eksempel på et slikt tiltak, er YSK-linjene (yrkesfag med
studiekompetanse) som gir både fagbrev og generell studiekompetanse
etter fire år. Dette er tiltak som styrker både Osloskolen og elevene, og
som gir elevene et inntrykk av hvilke muligheter som finnes i fremtiden.
Noen elever ønsker å gå vgs. på 2 år, og Oslo Unge Høyre er for å utvide
dette tilbudet til også å omfatte studiespesialisering med SSØ.
I tillegg til mulighetene i de norske linjene, det internasjonale tilbudet
utvikles. Dette kan gjøres gjennom å utvikle IB i Diploma Programmefasen (2. og 3. vgs.), ved å øke kapasiteten på de to skolene i Oslo som
tilbyr dette allerede: Blindern vgs. og Bjørnholt vgs. Det bør i tillegg
tilrettelegges for å kunne gå grunnskolen gjennom IB programmet, slik
som det nå er mulighet for på Manglerud1 og planlagt på Slemdal. På den
måten vil Osloskolen bli mer ettertraktet internasjonalt, og gi en faglig
tyngde og erfaring til norske elever som ønsker å studere i utlandet.
Oslo Unge Høyre vil:
• Fortsette å utvikle flere YSK-løp på videregående skole der elevene
både får fagbrev og studiekompetanse
• Utvide tilbudet med 2-årig studiespesialisering til også å omfatte
SSØ
• Utvide IB-tilbudet som allerede eksisterer med minimum én klasse
per trinn som går under de norske videregående-trinnene
(henholdsvis Middle Years Programme 5 og IB Diploma Programme
1 og 2)
• Etablere flere skoler med IB program i grunnskolen
• Føre gratisprinsippet også for IB- linjene

