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Høringsuttalelse- MinOsloskole.no 

Oslo kommunale foreldreutvalg (Oslo KFU) viser til høringsbrevet fra utdanningsetaten datert 

18. desember 2019, der utdanningsetaten inviterer til høring om minOsloskole.no. 

Vi takker for muligheten til å gi innspill til høringsnotatet. 

1. Oslo KFU’s perspektiv 

Oslo kommunes foreldreutvalg ser det som sin oppgave å være en uavhengig og upolitisk 

høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av det foreslåtte regelverket. 

Styret i Oslo KFU består av Vickey Bonafede (leder), Erlend des Bouvrie, Live Skarvang, og 

Allan Gloinson. 

 

Oslo KFU avgir følgende høringsuttalelse: 

 

1. Oslo KFU’s høringssvar 

 

2.1 Generelle momenter som bør fremheves: 

 

MinOsloskole.no gir en utfyllende oversikt over fakta og statistikk om skolene i Oslo ut over 

det som er registrert av data i skoleporten fra Utdanningsdirektoratet. Selv om 

MinOsloskole.no ikke nødvendigvis har en umiddelbar nytteverdi for den gjengse foresatte, 

har den en viktig funksjon ved at de data som her er samlet kan benyttes til å sette sammen 

oversikter over skolene i Oslo. Dette gjelder spesielt for data som ellers vil kreve betydelige 

ressurser å finne frem til på annet vis, og minOsloskole.no har på denne måten en viktig 

funksjon for foresatte i Osloskolen. Oslo KFU vil fremheve viktigheten av at de data som 

utvelges og sammenstilles må gi et rettvisende bilde av den enkelte skole. 

 

Åpenhet og transparens er prinsipper som bør være av overordnet betydning når det gjelder 

sammenstilling og publisering av data om Osloskolen. Dette er av stor verdi for alle skolens 

brukere, og spesielt de foreldre som har verv i FAU, skolemiljøutvalg, og driftsstyrer. 

 

Forsvarlig praksis når det gjelder personvern skaper trygghet i Osloskolen, og Oslo KFU 

opplever at den praksis som Utdanningsetaten har holdt seg til når det gjelder de aggregerte 

data som fremstilles i minOsloskole.no er forsvarlig. 

 



2.2 Utforming av MinOsloskole.no 

 

Oslo KFU mener brukervennligheten i MinOsloskole.no kan økes ved å benytte grafiske 

virkemidler slik at brukeren får en tydeligere oversikt over dataene i Osloskolene.  

 

2.3 Innholdet av MinOsloskole.no 

 

Oslo KFU har følgende svar på UDE’s spørsmål: 

 

1. Hva slags nytteverdi har en sammenstilling av fakta om skoler og Osloskolen samlet, 

for organisasjonens medlemmer? 

 

Oslo KFU vil fremheve at hovedformålet med minOsloskole.no er å bidra til å styrke 

foresattes innsyns og påvirkningsmuligheter. Enkelt og hver for seg har de forskjellige data 

begrenset nytteverdi for den gjengse forelder. En sammenstilling av data som skaper et 

tydelig oversiktsbilde over skolene vil ha en betydelig nytteverdi for foresatte, forutsatt at det 

gis en veiledende forklaring og utdyping av hvordan dataene i oversikten skal tolkes og 

forstås. Oslo KFU har forstått at UDE har analytiske verktøy til å lage nyttige oversikter, og at 

dette kan utføres på en kostnadsforsvarlig måte. De data som er gjort tilgjengelig kan dermed 

bli gjort levende, lett tilgjengelig og verdifulle overfor foresattgruppen og danne grunnlag for 

drøftelser i fora som FAU, skolemiljøutvalget og driftsstyret. Oslo KFU har blitt informert at 

70% av skolene bruker minOsloskole.no aktivt. Vi oppfatter således et behov for å gjøre siden 

mer brukervennlig, og utforme oversikter over data som ellers vil være vanskelig tilgjengelig 

og kreve omfattende ressurser for å fremskaffe er tilstede, slik at formålet med siden kan 

optimaliseres. 

 

2. Ser organisasjonene noen merverdi av minOsloskole.no, ut over det Skoleporten.no 

representerer 

 

Min.Osloskole.no har merverdi da den gir utfyllende data i forhold til de Skoleporten.no 

inneholder. MinOlsoskole.no gir derfor et mer helhetlig bilde av skolene og dette er av 

betydning for brukerne. 

 

3. Opplever organisasjonen at det er statistikk og tallfakta om skolene eller Osloskolen 

som organisasjonene har bruk for, som ikke er tilgjengelig i dag, enten i 

minOsloskole.no eller i andre statistikkbanker? 

 

Et meningsfullt, rettvisende og helhetlig bilde av skolene har stor merverdi for foresatte og i 

denne sammenheng vil oversikter over antall elever i hver klasse/gruppe og antall elever pr. 

ansatt på AKS være relevant. Videre så vil oversikter over kvalifiserte lærerressurser og 

personalressurser på den enkelte skole være nyttig å få oversikt over. I forbindelse med 

elevenes trygghet og rettssikkerhet vil oversikter over data om alvorlige hendelser som 

voldsbruk på skolene være av betydning. Også referanse til tilsynsrapporter fra Fylkesmannen 

vil her kunne ha merverdi for foresatte. 

4. Skolene presenterer i dag "sin side" under minOsloskole.no på skolens nettsider under 

fanen "om skolen". Ser organisasjonene dette som nyttig? Burde dette vært løst på en 

annen måte? 

 



Oslo KFU mener at minOsloskole.no bør ligge på den enkelte skoles nettside under fanen ‘om 

skolen’.  

 

5. Hvilke konsekvenser ser organisasjonen dersom Utdanningsetaten avvikler 

minOsloskole.no for brukere som ikke jobber i Osloskolen? 

 

Oslo KFU mener at en avvikling av minOsloskole.no vil medføre et informasjonstap for 

brukerne, og vanskeliggjøre en lignende sammenstilling av data på annet vis. Å måtte være 

henvist til å innsamle data fra den enkelte skole vil medføre et betydelig merarbeid og 

omfattende merkostnader for enhver som har behov for en fullstendig oversikt over data fra 

Osloskolene. En eventuell avvikling av minOsloskole.no vil være å overlate 

informasjonsansvaret til andre. Vi forstår at driften av minOsloskole.no ikke medfører 

nevneverdige merkostnader for UDE og foreslår at siden videreutvikles og at omfanget av 

data og statistiske oversikter vurderes økt. Brukervennlighet bør stå i fokus i dette arbeidet. 

 

På vegne av styret, 

Erlend des Bouvrie 

 


