
Til: Oslo Unge Høyres Representantskap (01.12.2021) 

Fra: Vivianné Bach, Leo Stub Køber og Mia Bødtker 

Vi må få bedre kjennskap til valgmulighetene våre! 

I dag blir timene i utdanningsvalg som oftest brukt til film, klasse timer osv. Problemet er at 

norske elever går ut av ungdomskolen uten å ha et skikkelig innblikk i hva deres muligheter, 

rettigheter og tilbud for videre utdanning er. Fordi på videregående så starter man med et valg 

som kan avgjøre fremtiden din. Det viktigste for dagens ungdom er at vi blir godt kjent med 

våre muligheter, rettigheter som elev og tilbud for å sikre at vi får motiverte ungdommer ut i 

arbeidslivet og høyere utdanning. 

Dessverre blir timene i utdanningsvalg lite effektive. Vi opplever at lærerne begynner å ta 

utdanningsvalg seriøst kun et par måneder før opptak til vgs. Mange opplever at det er mye vi 

ikke får kjennskap til i utdanningsvalg, som vi som elever burde lære om og få kjennskap til. 

Hvordan ditt valg av videregående skole kommer til å påvirke dine muligheter for høyere 

utdanning, eller å introdusere andre alternativer som friskoler, privatskoler, IB-skoler, og 

yrkesskoler på en ordentlig måte er noe elever på ungdomsskolen trenger for å få ordentlig 

kjennskap til mulighetene sine.  

Det at elever som ikke er drevet til fag med mye teori går inn på studieforberedende linjer og 

faller fra skolen med en gang er konsekvensen av at man ikke har nok kjennskap til alle 

valgmulighetene man har. 

 

Oslo Unge Høyre vil: 

• Introdusere mulighetene elever har etter ungdomsskolen på en skikkelig måte i 

utdanningsvalg, inkludert mer informasjon om privatskoler, friskoler, IB-skoler, 

idrettsskoler og yrkesskoler 

• Ha mer undervisning om høyere utdanning i utdanningsvalg 

• Få på plass ordentlige læringsmål for å passe på at de øvrige punktene blir en del av 

en organisert læreplan i utdanningsvalg 

• Ta initiativ til et tilstrekkelig læreverk i utdanningsvalg 

• Informere om forsering av videregående fag i 9. klasse 

• Åpne for å forsere i alle fellesfag i VG1 


