Utnytt hele skoleåret!
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Mot slutten av skoleåret er det mye tid som ikke brukes optimalt i skolen.
Tid er en verdifull ressurs i skolen, og det er viktig å få mest mulig ut av
den.
Ett eksempel på dette er fristen for karaktersetting i videregående skole,
som er i mai. Skoleåret varer til langt ut i juni. Dette fører til et veldig
stort trykk på antall vurderinger i mai, og en hel måned hvor skolen må
finne på et opplegg, etter elevene i praksis er ferdige med faget. Med en
mer fleksibel frist rundt dato for karaktersetting, så kan skolene selv i
større grad forme året, og utnytte det best mulig. Finnes det ikke mer
konstruktivt innhold å fylle faget med den siste måneden, så kunne man
f.eks begynt på neste års pensum.
En annen ting denne perioden kunne blitt brukt til er å hjelpe elever som
har gått glipp av innhold og vurderinger med å ta igjen det tapte. Dette
gjelder særlig eksamen. Er man syk på eksamensdagen, får man ikke en
ny mulighet før til høsten. Det er urettferdig at sykdom skal forhindre det
videre utdanningsløpet til elever, slik som det gjør i dag. Er man syk på
eksamensdagen, får man ikke en ny mulighet før til høsten. Dette fører til
at avgangselever i praksis ikke får vitnemålet før et halvt år etter fullført
videregående utdanning. Det kan ende med et ufrivillig friår, som i stedet
kunne vært starten på studier. Det er urettferdig at sykdom kan ha så
store konsekvenser for en avgangselev.
Det finnes allerede et slikt opplegg hvis man er syk på tentamen. Da blir
man tilbudt en ny mulighet, fordi standpunktkarakteren skal settes,
nettopp slik at man unngår situasjoner som den over.
Med en nasjonal oppsamlingsdag for eksamen, vil elevene som var syke
på den opprinnelige eksamensdagen og som har legeerklæring, få en ny
mulighet, slik at det ikke ødelegger videre studier. Det er ikke
samfunnsøkonomisk lønnsomt å tvinge elever inn i ufrivillige friår.
Oslo Unge Høyre vil:
• Innføre en nasjonal oppsamlingsdag for eksamen før sommerferien
for elever med gyldig fravær fra eksamen.
• Gi skoler i Oslo mer frihet rundt frist for karaktersetting.
•

Sikre at skoledagene etter karaktersetting brukes til å introdusere
neste års pensum.

