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I dag begynner 90 prosent av dagens ungdom på videregående skole, og kun 70 

prosent av disse gjennomfører videregående skole på normert tid. I alt 30 prosent 

faller ut av skolen, og det er et stort strukturelt og personlig problem. 

Ungdom er under voldsomt utdannelsespress, og preges ofte av oppgitthet og 

håpløshet, og står ofte i fare for å falle utenfor både arbeids- og de sosiale livet.   

De menneskelige og økonomiske kostnadene ved frafall i den videregående skole er 
astronomiske. Det er gjort beregninger på at statens årlige kostnader vil beløpe seg 
til fem milliarder, eller nærmere 200 milliarder kroner i løpet av 40 år. De årene 25 
000 arbeidsledige skulle ha jobbet. De menneskelige kostnadene er enda høyere. 

Partiet mener at Reform -94 (erstattet av kunnskapsløftet i 2006) ikke var gunstig. 
Den innebar en teoretisering av yrkesopplæringen på videregående skoler og førte til 
stort frafall av elever som var svake i teori. 

Ungdommen bør være karakterfri fram tom. niende trinn. På tiende trinn må 
karakterer innføres som en veiledning for inntak på videregående skole. Videre 
mener Redd Naturen at skolen skal være leksefri fram tom. barneskolen. Lekser bør 
gjøres på skolen, og ikke som et ytterligere press for barn og foreldre. Fom. 
ungdomsskolen må elever lære struktur, disiplin og det å ta ansvar og da mener 
Redd Naturen at elevene kan gjøre lekser hjemme. 

Partiet mener at videregående skole MÅ ha et tilbud til dem som er praktisk anlagt – 
for dem som er praktisk anlagt. 

Redd Naturen mener at hele strukturen på videregående skole må reformeres i 
retning av mindre teori og pugging og mer praksis. Vi trenger nødvendigvis ikke et 
lærerløft, men et generelt skoleløft – bort fra for unødvendig pugg og teori og over til 
mer praktisk anvendbar undervisning.  

Nye fag som bør innføres kan være; lære om arbeids- og næringsliv, økonomi, miljø 
og økologi, etikk osv.  

Fag som kan kraftig reduseres er rene puggefar som; historie, naturfag, norsk 
muntlig osv. 

Ett av virkemidlene kan være statlig garanterte praksisplasser til ungdom på statlige 
og private arbeidsplasser. Dermed er ungdommen sikret en trygg arbeidsplass, og på 
den måten blir ungdom introdusert for arbeidslivet – hvilket er viktig for forståelse og 
modning. 

 

  

 

 


