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ARBEIDSPROGRAM UNGDOMMENS FYLKESTING 2019-2020 
 

 

INNLEDNING 

 

Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som Ungdommens 

fylkesutvalg (UFU) i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 

§3.4). Arbeidsprogrammet vedtas hvert år og endres etter prioriteringene til UFT. 

UFU nedsettes av UFT hvert år, og har som oppgave å fungere som ungdommens talerør 

opp mot politikere, byråkrati og media, i gjeldende sak. 

 

 

 

1. KLIMA OG MILJØ 

 

Klima og miljø skal være en rød tråd i alle relevante saker som UFU behandler. UFU skal 

jobbe målrettet for at Trøndelag fylke skal få en enda tydeligere miljøprofil det neste 

året. Klima skal være et overordnet tema, og punkter som omhandler klima og miljø er 

plassert under de relevante fagområdene i arbeidsprogrammet.  

 

 

 

2. UNGDOMSDEMOKRATI 

 

Ungdom har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Det er viktig at ungdom selv har 

egne arenaer, for eksempel ungdomsråd, hvor man har mulighet til å være med å selv 

utforme politikk og påvirke i politiske saker.  

 

 

UFT har utarbeidet følgende politiske plattform for arbeidet med ungdomsdemokrati: 

 

2.1. UFU skal videreføre arbeidet med kommunegruppa, og sikre driften og 

opprettelsen av alle kommunale ungdomsråd i fylket. 

 

2.2. UFU skal jobbe for at alle kommunale ungdomsråd har tale- og møterett i sitt 

respektive kommunestyre. 

 

2.3. UFU skal jobbe for å ha representasjon fra hele fylket på Ungdommens fylkesting.  

 

 

 

3. UTDANNING 

 

For mange dropper ut av videregående skole, eller fullfører ikke på normert tid. Svært 
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mange av disse er yrkesfagelever. UFT ønsker et mer praktisk rettet utdanningsløp og at 

alle yrkesfagelever får seg lærlingeplass ut i bedrift. 

 

UFT mener ungdoms psykiske helse er meget viktig å ivareta. UFT ønsker derfor å styrke 

skolehelsetjenesten. Dette, kombinert med en mer praktisk rettet skolehverdag, tror vi 

kan øke antallet som fullfører videregående skole. 

 

 

UFT har utarbeidet følgende politiske plattform for arbeidet med utdanning: 

 

3.1 UFU oppnevner en representant med personlig vara i Lærlingerådet i Trøndelag. 

 

3.2 UFU skal arbeide for full dekning av lærlingeplasser. 

 

3.3 UFU skal jobbe for en tettere oppfølging av lærlinger ut i bedrifter gjennom hele 

opplæringsløpet. UFU skal jobbe for tettere samarbeid mellom lærling og skole. 

 

3.4 UFU skal jobbe for tettere samarbeid mellom de videregående skolene og aktuelle 

bedrifter i nærområdet. Dette gjelder særlig yrkesfagene. UFU skal også arbeide 

for at linjetilbudet ved de ulike videregående skolene skal samsvare med aktuelle 

jobbsektorer i nærområdet. 

 

3.5 UFU skal arbeide for å styrke rådgivertjenesten ved samtlige skoler i Trøndelag. 

UFU skal også jobbe nasjonalt med en bedring av faget “Utdanningsvalg”. 

 

3.6 UFU skal jobbe for å få flere hospiteringsdager for ungdomsskoleelever på 

videregående. Muligheten til å hospitere på de linjene man selv ønsker, må være 

til stede, uavhengig av om linjene tilbys på nærmeste videregående skole eller 

ikke. Transportutgifter skal dekkes av Trøndelag fylkeskommune.  

 

3.7 UFU skal jobbe for at hybelboere i større grad blir en prioritet på de videregående 

skolene. Hybelkontakter og lærere skal involveres mer i hybelboernes liv. 

 

3.8 UFU skal jobbe for at de lokale videregående skolene i distriktene ikke skal legges 

ned, da de er viktige for å få ungdommen til å bli boende i lokalsamfunnene sine. 

 

3.9 UFU skal jobbe for at den nåværende fraværsgrensas reglement skal endres til å 

regne følgende som gyldig fravær: 

• Kjøreopplæring og oppkjøring for alle kjøretøyklasser. 

• All konvensjonell helsehjelp. 

 

3.10 UFU skal jobbe for at helsesykepleier skal ha myndighet til å skrive 

fraværsbekreftelse ved behov. 

 

3.11 UFU skal utrede muligheten for «ungdomslos» på videregående skole i Trøndelag. 

 

3.12 UFU skal arbeide for god, sunn, variert og miljøvennlig mat i kantinene til de 

videregående skolene i fylket. Gode eksempler på dette kan være: 
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• Lokalprodusert 

• Kantinematen lages av råvarer fra overskuddslagre 

• Overskuddsmat fra kantinene settes ut til hybelboere 

 

3.13 UFU skal utrede forslaget om gratis frokost i den videregående skolen. 

 

3.14 UFU skal arbeide for mer likestilling i den videregående skole, spesielt ved 

yrkesfaglig opplæring. I denne sammenhengen skal UFU blant annet jobbe for en 

mer kjønnsbalansert lærerstab.  

 

3.15 UFU skal jobbe for et større praktisk fokus i undervisningen i videregående skole. 

 

3.16 UFU ønsker en bedring av seksualitetsundervisningen. Det skal også jobbes for at 

denne undervisningen favner bredere angående tema som LHBTQ+ og     

identitet.  

 

3.17 UFU skal jobbe for at de videregående skolene blir et sted hvor ungdommer lærer 

å leve miljøvennlig. Dette kan innebære kildesortering på skolene, en miljøvennlig 

kantine og et fokus på bærekraft i undervisningen. 

 

 

 

4. HELSE 

 

UFT anerkjenner viktigheten av folkehelsearbeid i fylket. En hverdag som i økende grad 

er preget av mye stillesitting og lite variasjon i kosthold påvirker folkehelsen. I tillegg ser 

vi at det er et økende behov for å sette fokus på psykisk helse. Større fokus på psykisk 

helse i den videregående skolen bør bli et satsingsområde. I tillegg bør vi styrke 

elevtjenesten på videregående skole og gjøre denne mer synlig. 

 

 

UFT har utviklet følgende politiske plattform for arbeidet med helse i fylket: 

 

4.1 UFU skal arbeide for at elevtjenesten på samtlige skoler i Trøndelag er godt kjent 

blant elevene på skolene, slik at elevene i større grad vet hvilke tilbud som fins. 

 

4.2 UFU skal jobbe med å sette fokus på psykisk helse i skolen. 

 

4.3 UFU skal jobbe for etablering av og reklamering for helsestasjoner i distriktene. 

 

 

 

5. SAMFERDSEL 

 

For at ungdom skal komme seg rundt i fylket, må vi ha et bra kollektivtilbud. For mange 

ungdommer i fylket er kollektivtransport den eneste måten de kan reise på. Derfor ser 

UFT det som særdeles viktig at UFU jobber med samferdsel. UFT understreker 
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viktigheten av satsning på kollektivtransport som et klimatiltak. 

 

 

UFT har utviklet følgende politiske plattform for arbeidet med samferdsel i fylket: 

 

5.1  UFU skal gjennomføre og opprettholde en god dialog mellom 

fylkestransportleverandør og samferdselsavdelingen i fylkeskommunen. 

 

5.2 UFU skal samarbeide med samferdselsavdelingen i fylkeskommunen for å 

opprettholde og forbedre «Trygt hjem for en 50-lapp»- ordningen, og 

tilbringertjenesten i hele fylket. 

 

5.3 UFU skal jobbe for at AtB får en billigere ungdoms- og studentbillett. Denne 

billetten skal også gjelde for lærlinger. 

 

5.4 UFU vil jobbe for at distriktene må få opprettholde og forbedre kollektivtilbudet. 

Dette er et viktig tiltak for samholdet og tilknytningen til hverandre. Det er store 

avstander i fylket, og spesielt ungdom og eldre er utsatt. 

 

5.5 UFU skal jobbe for trygge og ungdomsvennlige trafikkløsninger på steder med 

spesiell relevans for trøndersk ungdom.  

 

5.6 UFU skal jobbe for elektrifisering av Trønder-, Meråker- og Rørosbanen.  

 

 

 

6. KULTUR 

 

Et bredt og godt kulturmangfold er viktig for ungdom. Gjennom ulike kulturtilbud kan 

ungdom få mulighet til å vise sin identitet og tradisjon. UFT forstår viktigheten av at 

ungdom over hele fylket får mulighet til å utrykke og utvikle seg og sine interesser, og bli 

eksponert for nye impulser. 

 

 

UFT har utviklet følgende politiske plattform for arbeidet med kultur i fylket: 

 

6.1 UFU skal bistå ungdomsrådene i arbeid med å forbedre fritids-, idretts- og 

kulturtilbudet i alle fylkets kommuner. 

 

6.2 UFU skal styrke og gi kunnskap til ungdomsråd om støtte, Frifond og 

Trønderkassa, samt bistå alle kommunene med å skaffe en offentlig finansiert 

ungdomsklubb. 

 

6.3 UFU skal engasjere ungdomsråd til å tilby et bredt kulturtilbud for 

minoritetsgrupper. 

 

6.4 UFU skal stille seg til rådighet og fungere som et rådgivende utvalg underveis i 
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planlegging av program for den kulturelle skolesekken. 

 

6.5 UFU skal arbeide for et tettere samarbeid mellom fylkeskommunen og 

kommunene i fylket når det gjelder kulturskole. UFU skal jobbe for kortere 

ventelister, mer tid per elev, flere lærere, og et bredere tilbud. 

 

6.6 UFU skal samarbeide tett med Trøndelag Barne- og Ungdomsråd (Trøbur) når det 

kommer til saker som angår kultur og frivillighet. 

 

6.7 UFU skal arbeide for et billigere kulturtilbud. 

 

6.8 UFU skal fremme alternative fritidstilbud, som for eksempel gaming, cosplay og 

rollespill. 

 

6.9 UFU skal jobbe for at fritidstilbudene i distriktene skal styrkes. 

 

 

 

SATSNINGSOMRÅDER 

 

UFT anerkjenner at det blir for krevende å skulle rekke over samtlige saker i 

arbeidsprogrammet på ett år, derfor velger man satsingsområder UFU skal jobbe spesielt 

med. 

 

UFT har bestemt følgende satsingsområder for UFU det kommende året: 

 

1. SKOLEHELSETJENESTEN 

 

På Ungdommens fylkesting 2019 har delegatene vist stor interesse og engasjement for 

forbedring av skolehelsetjenesten. Det er viktig for elevenes hverdag og deres 

prestasjoner i skolen.  

 

Skolehelsetjeneste er noe av det mest grunnleggende for at ungdom skal ha en god 

skolehverdag. For at hver enkelt skal føle at de blir ivaretatt, er det viktig at dette er et 

område UFU satser ekstra på det kommende året, for sikre et lavterskeltilbud på alle de 

videregående skolene i fylket. 

 

 

UFT vil at UFU skal: 

 

• Følge opp ambisjonen til Hovedutvalg for utdanning (jfr. sak 83/18) om at 

skolehelsetjenesten skal være fysisk til stede på alle fylkets videregående skoler 

hver dag. 

• Fortsette arbeidet med «Digital skolehelsetjeneste». Digital skolehelsetjeneste 

skal ligge i appen pocketID, og den skal romme mange av skolehelsetjenestene, 

samt være en bestillingsportal. Dette tilbudet skal være tilgjengelig for all ungdom 

i videregående skole. 
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• Utrede mulighetene for å få «ungdomslos» inn som en del av skolehelsetjenesten, 

jfr. punkt 3.11. 

 

 

2. FRAVÆRSGRENSA 

 

Mange ungdommer opplever at presset fraværsgrensa medfører, forverrer deres psykiske 

helse. Undersøkelser viser også flere ungdommer møter opp syke på skolen. Å oppsøke 

legen for å skaffe fraværsbekreftelse, er en unødvendig økonomisk belastning. Dette 

bryter med gratisskoleprinsippet, og forøvrig kaster det bort fastlegenes verdifulle tid.  

 

Derfor vil UFT at UFU skal jobbe for at fraværsgrensas bestemmelser endres.  

 

 

UFT vil at UFU jobber med: 

 

• Å la helsesykepleier få myndighet til å skrive fraværsbekreftelse ved behov. Da 

slipper man at elevene må betale flere hundre kroner for å få gyldig fravær  

• Å gjøre alle kjøretimer, uansett kjøretøysklasse, til gyldig fravær. 

• Å gjøre all konvensjonell helsehjelp til gyldig fravær. 

 

 

3. KOLLEKTIVTILBUD I DISTRIKTENE 

 

Ungdom i distriktene har et dårligere kollektivtilbud enn ungdom i urbane strøk. Uten et 

godt kollektivtilbud blir ungdom i distriktene avhengig av andres hjelp for å komme seg 

fra A til B. For å gjøre ungdom mer selvstendig, ønsker UFT at UFU skal jobbe for å 

forbedre kollektivtilbudet i distriktene. 

 

UFT vil at UFU skal jobbe med: 

 

• Å sørge for at kollektivtilbudene skal være tilgjengelige der ungdom er, når 

ungdom trenger det. 

• Å senke prisen og øke varigheten på enkeltbilletten for ungdom, studenter og 

lærlinger. 

 

 

4. KLIMAOMSTILLING 

 

Ved flere anledninger har ungdom vist at de bryr seg om klima, hvor det aller tydeligste 

eksemplet kom når ungdom møtte opp i tusentall på klimastreik i vår. Dette er en sak 

som vil prege det politiske landskapet, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, 

i nær framtid og på lang sikt.  

 

UFT vil at UFU skal jobbe for at fylket skal bruke det trønderske næringslivet og det 

trønderske forskningsmiljøet for å sikre at Trøndelag blir en foregangsregion når det 

kommer til klimavennlig og fremtidsrettet teknologi. 
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UFT vil at UFU skal jobbe for: 

 

• At alle nye fylkeskommunale skoler skal være energipositive.  

• At det innføres kildesortering på alle videregående skoler i fylket.  

• At alle nye fylkeskommunale bygg skal bygges i tre, så langt det lar seg gjøre. 

• Mer miljøbevisste kantiner på videregående skoler. 

 

 

 

Vedtatt på Ungdommens fylkesting 24/11-19 

 

 

 


