
Fra prestasjonsskole til mestringsskole 1 

En ny regjering må bety en ny retning i utdanningspolitikken. Åtte år med høyresiden i regjering har 2 
satt dype spor i norsk utdanningssektor og medført et press på elever og lærere som ikke hører 3 
hjemme i et tillitsbasert samfunn som vårt.  4 
 5 
Det har vært manglende fokus på at undervisning må være tilrettelagt for læring og mestring for alle 6 
elever. Dette har også sammenheng med blant annet lærermangel og læreplanene. Norge har alt for 7 
lenge hatt et skolesystem som har endt opp med å ta for lite hensyn til hver enkelt elev. 8 
 9 
Senterungdommen mener det er avgjørende for landets fremtid å legge til rette for at flere fullfører 10 
videregående opplæring, og at det må tas i bruk nye virkemidler for å oppnå dette. Det var på tide 11 
for lenge siden å gjøre noe, og Senterpartiet i regjering må ta krafttak for å rydde opp i 12 
utdanningspolitikken. 13 
 14 
Norge kan ha verdens beste skole, men har det ikke i dag. Det er nødvendig med endringer for å 15 
sørge for et best mulig opplæringstilbud for alle elever i hele landet. 16 
 17 

Senterungdommen vil derfor: 18 

- Avskaffe eksamen i ungdomsskolen. 19 
- At arbeidslivsfag skal tilbys alle elever i ungdomsskolen. 20 
- Gi elever med ønske eller behov muligheten til å ta et 11. skoleår før de starter i 21 

videregående opplæring.  22 
- Fjerne fraværsgrensa i videregående opplæring.. 23 
- Fjerne tallkarakter i kroppsøving og gjøre om til godkjent/ikke godkjent i videregående 24 

opplæring. 25 
- Arbeide for at elever får mer valgfrihet i videregående opplæring og innføre et prøveprosjekt 26 

med semestermodell. 27 
- At det i utforminga av neste læreplanverk burde rettes større fokus mot 28 

fordypningskompetanse i studieforberedende retninger av videregående opplæring. 29 
Fellesfagenes funksjon må gjennomgås.  30 

 31 
Innsendt av politisk utvalg 32 


