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Tilbud om videregående skole til flyktninger 
Asker kommune opplevde i 2022 at mange av flyktningene som ble bosatt i vår 
kommune, ikke fikk et tilbud om videregående skole. Dette skjedde til tross for at de 
aktuelle flyktningene og ungdommene aldersmessig skulle gått i videregående skole.  
 
Som følge av krigen i Ukraina og økt antall flyktninger, måtte alle tjenesteområder i 
kommunen omstille seg raskt for å ta imot de som ble bosatt og plassert i kommunen 
vår. Dette gjaldt også barnehagene og skolene. Vi opplevde dessverre derimot at 
Viken fylkeskommune ikke i like stor grad tilpasset sitt tilbud om videregående skole.   
 
De ungdommene som ankom Norge etter søknadsfristen til videregående skole, fikk 
i svært liten grad tilbud om plass på videregående. Dette førte til at kommunen måtte 
sørge for alternative opplæringstilbud til ungdommene, og at de ikke fikk gå på 
videregående skole sammen med sine jevnaldrende.  
 
Det er svært uheldig at disse ungdommene må gå ekstra år på grunnskolen, eller 
kun få tilbud på voksenopplæringen. Disse elevene har behov for å få et tilbud på lik 
linje med øvrige ungdommer. Fylkeskommunens praksis i 2022, medførte at elever 
som kom til landet etter søknadsfristen 1. mars, ikke fikk tilbud om videregående 
skole. Disse elevene kan ikke selv avgjøre når de blir bosatt eller plassert i Norge, og 
bør ikke være skadelidende som følge av at de har kommet til landet etter nevnte 
frist.  
 
Det er positivt at fylkeskommunen har endret praksis og at ungdommene nå kan 
søke om plass også etter 1. mars. Jeg er likevel bekymret for om de aktuelle 
ungdommene vil få et tilbud om videregående skole slik de har behov for. Asker 
kommune skal bosette 360 flyktninger i 2023. Også andre kommuner i Viken har 
forpliktet seg til å ta imot et stort antall flyktninger. Dette forutsetter kapasiteten i 
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kommunenes tjenestetilbud utvides. Så langt er det noe uklart om Viken 
fylkeskommune har tatt høyde for en lignende kapasitetsutvidelse når det gjelder 
plasser i videregående skole.  
 
Jeg ønsker gjerne en nærmere tilbakemelding fra Viken fylkeskommunen på hva 
som er gjort og vil bli gjort for å kunne ta imot de elevene som kommer til landet 
gjennom 2023, og som har behov for videregående skole.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lene Conradi 
Ordfører Asker kommune 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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