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I Norge har vi et samfunn basert på små forskjeller og store muligheter, hvor bakgrunnen til 
folk eller størrelsen på pengeboken til foreldrene deres har noe å si for deres sjanse til å 
lykkes. Dette er et verdisett som starter allerede i skolen, i fellesskolen. Fellesskolen er 
grunnmuren i det norske samfunnet og stedet hvor barn med ulik bakgrunn kommer sammen 
for å lære. Men, de kommer ikke bare for å lære seg hvordan de skal gange og dele, lese og 
skrive, de lærer også hvordan være et menneske og hvordan behandle andre mennesker.  
 
Den Norske skolen skal være den beste både når det kommer til kunnskap og resultater, men 
også på å forme hele mennesker. Derfor er det viktig å ha fokus på hele skoledagen, ikke 
bare undervisningen. Det er viktig at alle elever føler seg sett og får den hjelpen de trenger 
av lærere i timen, at alle lærer å lese og skrive i en tidlig alder slik at ingen blir konstant 
hengende etter. På lik linje med dette er det essensielt å ha en god skolehelsetjeneste, 
rådgivere og flinke lærere som kan hjelpe og støtte elevene gjennom skolegangen. 
 
For AUF i Troms er det hovedfokuset å skape en skole for og med elevene, hvor fokuset på 
elevmedvirkning og dialog er et grunnprinsipp. Å sette eleven i sentrum skal og bør alltid 
være førsteprioriteringen i skolen. For det er kun slik man kan skape verdens beste skole.  
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1.  Utdanningsløpet 

For AUF i Troms er skolegangen viktig. Kunnskap er den store nøkkelen til å løse 
samfunnets utfordringer. Det er ved bruk av kunnskap vi skal skape fremtidens 
arbeidsplasser, skape rettferdig fordeling, inkludere absolutt alle mennesker, løse 
klimautfordringene og skape et likestilt samfunn der alle har like muligheter. Derfor er det 
viktig at man har en helhetlig skolegang som er med på å utvikle alle elever og hjelpe de å 
finne deres sterke sider.  

Norge skal ha et mål om å bli det beste landet i verden på skole. Gjennom å ha et godt tilbud 
fra barneskolen til slutten av utdanningsløpet, sikrer man kompetente og flinke arbeidere for 
fremtiden. Man sikrer også hele mennesker.  

 
 

1.1 Barneskolen 
 

1.1.1 Aktivitetsskolen 
 
AUF i Troms anser aktivitetsskolen (AKS) som et bedre alternativ til dagen SFO- ordning. 
Det sikrer et bredere og mer pedagogisk tilbud utenfor skoletiden. Mange elever på 
barneskolen er avhengige av en fritidsordning, men til den dag i dag er ikke dette tilbudet 
gratis.  Dette medfører konsekvenser for familier som ikke har like god råd og kan ende med 
at barnet går glipp av muligheten til å delta på AKS. Det kan medføre at barnet går glipp av 
viktig sosialisering og ta fra foreldrene til barnet å jobbe full dag på jobb. AUF i Troms 
mener at aktivitetsskolen skal bli gratis for alle som ønsker å delta på den.  
AKS-ordningen som vi kjenner i dag er ganske utdatert og lite tilrettelagt for elevene. AUF i 
Troms mener at elevene skal ha muligheten til å gjøre lekser på aktivitetsskolen, med 
tilgjengelig veiledning av faglærere. Slik at tiden hjemme kan bli brukt til andre ting og 
elever som ikke har foreldre som kan bidra med leksehjelp hjemme får den hjelpen de 
trenger. Det bør også være lagt opp til flere aktiviteter for at elevene skal kunne ha en aktiv 
hverdag også på aktivitetsskolen. 
 
AUF i Troms vil: 

● erstatte SFO på alle skoler med AKS  
● gjøre AKS-ordningen gratis på alle offentlige skoler 
● ha tilgjengelig leksehjelp med veiledning av faglærere på AKS 
● tilrettelegge for mer ulik aktivitet for elevene på AKS 
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1.1.2 Lese-, skrive- og regnegaranti  
 
I dag er det mange elever som sliter med lese-, skrive- og regnevansker gjennom hele 
skolegangen. Mange av elevene som sliter med dette får også hjelpen de trenger alt for sent. 
Derfor vi AUF i Troms at det skal innføres en lese-, skrive- og regnegaranti fra 2. klasse på 
barneskolen. Slik at elever som har vansker blir fanget opp og hjulpet tidligere. At elever får 
tilbud om hjelp fra en så tidlig alder vil være med på å forhindre mange problemer i fremtidig 
skolegang, og vil forhindre et flerårig etterslep på kunnskap.  
Det er nødvendig å øke den spesialpedagogiske kompetansen i skolen, slik at elever som 
trenger det skal motta hjelpen de fortjener. Løftet innebærer også at at forsterket opplæring 
skal som hovedregel skje i vanlig undervisningssituasjon, men at det skal være mulig å ha et 
spesialteam som kan settes inn på skoler for å hjelpe de som trenger ekstra hjelp og 
veiledning. 
 
AUF i Troms vil: 

● innføre en lese-, skrive- og regnegaranti fra 2. klasse i barneskolen 
● styrke hjem-skole-samarbeidet, innføre tilbud om foreldrekurs i f.eks. leksehjelp og 

utdanningsvalg og etablere mer direkte kontakt mellom lærer, andre voksenpersoner 
og foresatte i grunnskolen 

● sikre gode leksehjelpsordninger for alle elever 

1.1.3 Skolefrukt (Flyttet til 3.3) 
 
 
 
 

1.1.4 Fysisk aktivitet i skolen  

 
Fysisk aktivitet er veldig viktig for en sunn livsstil og gode vaner bør skapes tidlig. Derfor er 
det viktig at elevene driver med fysisk aktivitet også i skolen. Fysisk aktivitet hver dag vil 
gagne elevene og bidra til å få innført en sunn livsstil fra en tidlig alder. Derfor vil AUF i 
Troms innføre en times fysisk aktivitet hver dag i barneskolen, med fokus på ulike aktiviteter 
som kan være med på å forme en sunn livsstil hos elevene.  
 
AUF i Troms vil: 

● innføre en time fysisk aktivitet i barneskolen 
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1.1.5 Trivselsledere 
 
Hver dag er det barn og unge som føler seg utenfor i skolen. For mange elever er det vanlig å 
grue seg til friminuttene fordi de vet de ikke har noen å være med. En løsning for mange 
skoler har vært å innføre trivselslederprogrammet. Trivselsledere er elever som blir valgt i 
hver klasse og får ansvar om å arrangere aktiviteter for elevene i lunsjen. Et slikt tilbud gjør 
at terskelen for å bli kjent med nye folk å ha noen å være med blir mye lavere for mange. Det 
er også viktig at skolen sikrer at tilbudet er velfungerende og tjener alle elevene.  
 
AUF i Troms vil: 
 

● innføre trivselslederprogrammet på alle barneskoler 
● trivselsledere skal velges via trekning 

 
 

 

 

 

1.2 Ungdomsskolen 
 

1.2.1. Karakterer 
 
En av de største endringene med å gå fra barneskolen til ungdomsskolen er å begynne å få 
karakterer. Mange elever synes det kan være vanskelig å tilpasse seg til den nye 
vurderingsmetoden. Det kan spesielt være vanskelig å tilpasse seg om man ikke får 
begrunnelse på vurderingen. Derfor mener AUF i Troms at det skal være obligatorisk å få en 
skriftlig tilbakemelding utdelt i tillegg til karakteren. Likevel kan det være vanskelig for 
elever å fokusere på tilbakemeldingen og ikke karakteren. Derfor mener AUF i Troms at det 
kan være en god løsning å levere ut tilbakemeldingen noen dager før selve karakteren, dette 
kan også bidra til at elevene blir mer bevisst på egenvurdering. AUF i Troms mener skolene 
har et ansvar for å aktivt motarbeide karakterpress.  
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Dersom elevene er uenig i begrunnelsen de får ved siden av karakter, så skal de ha mulighet 
til å be om å få rettet prøven på nytt av en annen lærer.  
 
AUF i Troms vil: 
 

● elevene skal få en grundig skriftlig og muntlig begrunnelse ved siden av karakter. 
● elever skal ha rett til å få rettet prøven på nytt av en annen lærer. 

 
Flertallet støtter delkapittelet 

Dissens ved Maren og Brynjar: Fjerne karakterer i ungdomsskolen. 
 

1.2.2 Språk 

 
Ved start på ungdomsskolen begynner mange elever med et nytt fremmedspråk. AUF i Troms 
mener det er veldig viktig at alle ungdomsskoler har flere alternativer på mulige språk å velge 
og at samisk er inkludert i disse. Det skal også tilrettelegges for utvekslingsavtaler og 
samarbeid med klasser i andre land.  
AUF i Troms mener også det er viktig å ha alternativer for elever som ikke ønsker å ta 
fremmedspråk på ungdomsskolen ved å tilrettelegge undervisning for å fordype seg i norsk 
og engelsk og tilby arbeidslivsfag ved alle skoler. 
 
AUF i Troms vil: 

● styrke språkundervisningen ved ungdomsskoler 
● ha samiskundervisning tilgjengelig på alle ungdomsskoler 
● tilrettelegge for fagene engelsk- og norsk fordypning for elever som trenger eller 

ønsker det 
● tilby arbeidslivsfag som alternativ til fremmedspråk på alle ungdomsskoler 
● tilby fjernundervisning av språk på alle ungdomsskoler 

1.2.3 Sidemål 
 
Sidemål har vært del av den norske skolen lenge og språket er en viktig del av den norske 
kulturarven. Likevel ser man ofte at elever sliter i faget og ikke får tilstrekkelig med 
undervisning i faget. AUF i Troms mener det ikke er noe mening i å vurderes i to såpass like 
språk.  
 
AUF i Troms vil: 
 

● fjerne sidemålskarakteren men bevare språket som en del av norskfaget 
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1.2.4 Gym 
 
I dag er gymundervisningen veldig ensformig på mange skoler og vurderingen i faget blir 
mye preget av prestasjon i stedet for innsats og utvikling. For mange elever blir gym et fag 
hvor kun elevene i svært god fysisk form kan oppnå høy måloppnåelse. Hovedkriteriene for 
vurdering i gym skal være progresjon og innsats. AUF i Troms mener at gym-faget skal dreie 
seg om å lære elevene om hvordan ha et sunt forhold til helse og trening. Derfor mener AUF i 
Troms at det er viktig at faget legger mer vekt på disse aspektene også.  
 
AUF i Troms vil: 
 

● at gym-faget skal involvere mer om livsstil, helse, ernæring og skader på lik linje med 
fysisk aktivitet 

● beholde karaktervurdering i gym 
● at alle nybygde ungdomsskoler skal ha svømmehall 

 
Flertallet støtter delkapittelet 
Dissens ved Maren og Brynjar: Endre kulepunkt 2 til “Fjerne karaktervurdering i gym”. 
 

1.2.5 Elevmedvirkning 
 
For AUF har det alltid vært viktig med elevmedvirkning i skolen, og at alle skoler skal ha en 
arena for dette. En god måte å styrke dette er å tilrettelegge for elevrådsarbeid på skolene. 
Med å ha et fungerende elevråd som har godt samarbeid med ledelsen på skolen er det mye 
lettere for elever å føle seg hørt og at deres meninger også har en betydning. AUF i Troms 
mener det er viktig at skolene satser på og følger opp elevrådene og at det innføres elevråd på 
alle skoler.  
 
Det er også veldig viktig for skolen å ha en større grad elevmedvirkning i undervisningen. 
Elever vet ofte best hvilke læringsmetoder som fungerer best for dem selv og klassen, defor 
er det viktig at lærere lytter til hva elevene har å si for å skape en mer tilrettelagt 
skolehverdag.  
 
Undervisningsrespons er et viktig hjelpemiddel for både elever og lærere til å evaluere 
undervisningen og legge et grunnlag for videre arbeid. AUF i Troms mener det er veldig 
viktig at det gjennomføres undervisningsrespons i alle timer en gang i året for at elever skal 
kunne evaluere undervisningen og komme forslag på hva som kan endres til lærer.  
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AUF i Troms vil: 
 

● kreve elevråd på alle skoler 
● at alle elevråd har en kompetent elevrådskontakt 
● tilrettelegge for en større grad av elevmedvirkning i skolen 
● innføre obligatorisk undervisningsrespons på alle skoler i alle fag en gang i året 

 
 

1.2.5 Rådgivningstjenesten 
 
For mange elever er overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole et stort steg med 
mange vanskelige valg. Derfor er det viktig at skolen tilrettelegger for at denne overgangen 
gjøres så god og trygg som mulig for elevene. For å gjøre dette mulig er det viktig at skolene 
har er god rådgivningstjeneste som ser alle elevene. AUF i Troms mener at det bør være et 
krav at alle rådgivere har god kunnskap om de ulike utdanningsveiene  man har og greier å 
formidle dette på en god måte til elevene. Det er også viktig at karriereveileder har kjennskap 
til elevene og har kontakt med de også i løpet av året, slik at veileder har noe annet å vurdere 
ut i fra enn kun karakterkortet til eleven.  
 
Det er en stor utfordring at rådgivningstjenesten for sjeldent anbefaler yrkesfaglig utdanning. 
AUF i Troms mener det må fokuseres på at det skal dedikeres mer tid fra karriereveileder sin 
side til å opplyse om de yrkesfaglige alternativene. 
 
AUF i Troms vil: 
 

● bedre skolering for karriereveiledere på ungdomsskolen 
● ha færre elever per karriereveileder 
● innføre obligatorisk møte mellom kontaktlærer, karriereveileder og elev før valg 

videregående  
 
  

1.3 Videregående opplæring 
 

1.3.1 Fagvalg 
En av de større endringene som skjer på videregående er at elevene får muligheten til å velge 
mye mer blant fag. På studiespesialiserende linje har elevene mange valgmuligheter på hvilke 
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fag og hvilke retninger de ønsker å ta. Derfor er det viktig at skolen kan stille med god 
veiledning når det kommer til dette, slik at alle elever skal kunne vite at de har valgt rett.  
AUF i Troms mener også det er svært viktig at valgfagtilbudet er like godt på distriktsskolene 
som i byene. Derfor er det viktig at det økes satsning på de videregående skolene i hele 
fylket.  
 
AUF i Troms vil: 
 

● styrke veiledningen til elever med fagvalg 
● styrke valgfagtilbudet på videregående skoler i distriktet på lik linje som i byene 

 

1.3.3 Borteboere 

 
Mange som går på videregående i dag blir tvunget til å flytte hjemmefra for å fullføre 
utdanningen. Utdanninger som er landslinje, gjør at elevene søker på landsbasis når de søker 
utdanninger. Dette gjør at flere elever havner på internater ved skolen. Mange av elevene 
sliter med å komme seg gjennom måneden økonomisk. Dette fordi borteboerstipendet er for 
lite i dagens ordning. Dette gjør at man etter har betalt leie for hybel, såvidt har nok penger til 
å komme seg gjennom måneden før man får nytt stipend. Det er ikke slik at alle elever får 
økonomisk støtte av foreldrene under opphold ved internat. Derfor vil AUF i Troms øke 
borteboerstipendet i videregående skole, slik at elever faktisk har råd til andre ting enn bare 
leie og mat.  
 
AUF i Troms vil: 

● øke borteboerstipendet i videregående skole  
● videregående skoler skal arrangere eventer for de som bor borte og legge til rette for 

et godt miljø ved internatene 
● om skolen ikke har internat skal skolen være behjelpelig med å finne bosted 
● at det tilrettelegges for kulturtilbud også for de som bor på internat/hybel 
● bygge flere studentboliger forbeholdt videregående elever 

 
 
 

2. Yrkesfag 
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Yrkesfag er på mange måter fagene som bygger Norge. Helsefagarbeidere i eldreomsorgen, 
arbeidet bak ditt hjem, produksjonen av maten på ditt fat, og mye mere. 
 
Antallet elever på yrkesfag er langt under det norske markedets behov. I dag avhenger den 
norske industrien av utenlands arbeidskraft. Den manglende mengden av elever på yrkesfag 
kan ha noe å gjøre med den manglende kompetansen om yrkesfag. På ungdomsskolen stilles 
det alt for lave krav til rådgivernes kompetanse om de ulike veiene innenfor yrkesfag. 
 
På yrkesfag er det også størst frafall i skolen. Mye av dette skyldes manglende læreplasser. 
Derfor må elever på yrkesfag sikres læreplass. Den nåværende ordningen for påbygg til 
studiekompetanse er heller ikke vellfungerende. Dette da påbygg har de dårligste målingene 
på trivsel, karakterer, og frafall. 
 
 
 
 

2.2 Påbygning til generell studiekompetanse 
 
Påbygning til generell studiekompetanse er en studieretning som er i dag preget av høyt 
frafall og lavt karaktersnitt. Elever som har gått to år med yrkesfag eller en 2 år lang 
lærlingtid møter en skolehverdag preget av lange tunge dager med enorme mengder pensum. 
For en bedre skolehverdag for enkelte elever ses det nødvendig at påbygning i dag må 
undergå strukturelle endringer som tilrettelegger bedre for enkelte elver samtidig som det 
høyner det generelle karaktersnittet og reduserer frafallet. 
 
AUF i Troms vil:  
 

● dele opp påbygg til et to årig studieløp 
● ha et tilbud for elever for å søke om redusering av det tidligere nevnte to årlige 

studieløpet til et, et årlig studieløp 
● at elever som ønsker ved siden av sin skolegang kan få et bedre tilrettelagt tilbud. 

 
 
 

2.3 Læreplass 
 
Mye av frafallet på yrkesfag i dag skyldes et manglende tilbud på lærlingplasser. I likhet med 
studiespesialiserende, mener AUF i Troms at det skal være en selvfølge å få fullført sin 

12 



 

yrkesfaglige utdannelse. For å skape flere lærlingplasser må lærlingtilskuddet til bedrifter 
økes, og det må settes krav til lærlingplasser hos offentlige bedrifter. 
 
 
AUF i Troms vil: 
 

● lovfeste rett til læreplass for alle kvalifiserte elever 
● øke lærlingtilskuddet til private bedrifter  
● gi elever som ikke får ordinær læreplass tilbud om å ta fagbrev gjennom toårig 

praksisbasert opplæring i skolen 
● krav om minimum antall lærlingplasser i offentlige bedrifter, institusjoner og jobber 

på anbud i det private 
 
 
 

2.4 Utstyrsstipend 
 
Elevene på yrkesfag trenger å lære seg med dagens moderniserte verktøy. I forhold til 
mengde og pris på utstyret i skolen, holder dagens stipend ikke til å dekke det reelle behovet. 
For å sikre elever riktig kompetanse med moderne verktøy, må også midler prioriteres til 
opprustning av verktøy og kompetanse på yrkesfaglige linjer. 
 
 
AUF i Troms vil: 

● øke utstyrsstipendet på yrkesfag 
●  investere i utstyr og verktøy tilpasset dagens arbeidsliv på yrkesfag 
● gjevnlig etterutdanning av programfagslærere på bruk av nytt utstyr og  metoder. 

 
 
 

2.5 Kjønnskvotering på yrkesfag 
 
 
En arbeidsplass med likestilling i fokus er viktig for at næringslivet skal få tilført den 

kompetansen det trenger. I dag styrer mange unge enda unna de kjønnsdominerte yrkene. I 

kampen mot de dominerende kjønnsrollene i arbeidslivet ønsker derfor AUF i Troms å 

benytte kjønnskvotering. 
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AUF i Troms vil: 
 

● Benytte kjønnskvotering i den videregående skolen dersom det er 4/5 flertall av 
dominerende kjønn  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. En god skolehverdag 
 
En god skolehverdag er essensielt for god læring. AUF i Troms ønsker en skole hvor alle 
trives, og opplever et godt læringsmiljø. For å få til dette skal vi satse på blant annet 
skolehelsetjenesten, nedkjemping av mobbing, og varm mat samt frukt til alle elever på 
skolen.  
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3.1 Skolehelsetjenesten 

 
AUF i Troms mener at vi skal ha en god helsetjeneste, med helsesøster som er på skolen hver 
dag for å sikre at alle elever som trenger det skal ha muligheten til støtte til enhver tid. 
Helsesøsteren skal være et sted hvor elever kan gå å få hjelp, støtte og råd – og AUF vil 
forsterke den tjenesten. 
 
AUF i Troms vil: 
 

● at helsesøster skal være på skolen hver dag  
● at helsesøster skal presentere seg i starten av semesteret slik at elever skal føle seg 

mer velkomne og vite mer om hvordan man tar kontakt 
● at helsesøster skal kunne henvise direkte til psykolog 
● øke pengene som blir brukt på skolehelsetjenesten samt øremerke midlene til dette 

 

 

3.2 Trivsel 

 
I Norge er det om lag 63 000 skoleelever som mobbes regelmessig 2-3 ganger i måneden 
eller oftere. Det er altfor mye. Barn som blir mobbet blir mer sårbar for psykiske problemer 
senere i livet, og har vanskelig for å lære. Trygghet gir best læring. AUF i Troms vil at alle 
skal føle seg trygg til å gå på skolen, og oppleve et godt læringsmiljø. 
 
 
AUF i Troms vil: 
 

●  at kampen mot mobbing skal ha høy prioritet 
● alle skoler og barnehager har en plikt til å forebygge, undersøke og avdekke mobbing 
● etablere beredskapsteam mot mobbing i alle kommuner 
● at alle kommuner skal lage en handlingsplan mot mobbing på alle trinn i skolen 
● sørge for at ansatte på skolen skal lære, og vite om deres ansvar for å hjelpe til med å 

forebygge mobbing 
● ha tilbud om foreldrekurs samt tettere kontakt og samarbeid mellom foresatte og 

ansatte i skolen 
● forbedre elevers rettigheter og plikter til medelever  
● styrke støtten til frivillige organisasjoner som jobber med å forebygge mobbing 
● mobbeombudet kobles inn når enkeltskoler har bekymringsverdige mobberesultater 
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3.3 Mat i skolen 
I mange land har alle skoler tilbud om gratis varmt måltid til alle elever. Et slikt tilbud er med 
på å sikre at alle elever får spist et sunt og næringsrikt måltid i løpet av skoledagen. 
Forskning viser til at det å ha spist et ordentlig måltid hjelper både på konsentrasjonsevnen og 
trivselen til elevene. 
 
I Norge har det lenge vært vanlig at elevene på barne og ungdomsskolen har tilbud om å 
kjøpe skolefrukt, som innebærer at elevene mottar en frukt hver dag i lunsjen på skolen. Å 
innføre at alle elever får utdelt frukt på daglig basis er med på å bidra til en mer sunn livsstil 
hos elevene og innfører gode vaner tidlig i livet. AUF i Troms mener at man skal ta vare på 
skolefrukt tilbudet i både barne og ungdomsskolen og gjøre tilbudet gratis så alle elever kan 
nyte godt av det.  
 
AUF i Troms vil: 
 

● innføre gratis varmt måltid for elevene hver dag i skolen 
● innføre et vegetaralternativ i skolen 
● styrke og gjeninnføre skolefrukt tilbudet på barne- og ungdomsskolen og gjøre 

tilbudet gratis  
 
 

3.4 Fraværsgrensa 
 
Fraværsgrensen var i hovedsak et tiltak for å redusere skulking i den videregående skolen. 
Slik fraværsordningen er i dag går denne på bekostning av elever, økonomi, og legekontorer. 
AUF i Troms ønsker en fraværsgrense på elevenes premisser. For at dette skal bli mulig 
trenger skolene også helsesøster på skolen hver dag. 
AUF i Troms ønsker å endre at fraværsgrensen skal gå på enkeltfag til at den i stedet skal 
regnes ut i fra totalt fravær i alle fag. Dette gjør at det ikke lengre blir like stor forskjell på 
hvilke fag som rammes hardest av fravær. Det skal også opprettes en fraværskarakter på lik 
linje som man i dag har orden og adferdskarakterer, som da blir strøket med overskridelse av 
10 % dokumentert fravær. Med dette vil lærere få mer frihet til å bestemme om eleven har 
vurderingsgrunnlag i fag, mens skulk vil straffe seg.  
 
AUF i Troms vil: 
 

● et felles reglement for alle skolene 
● at prosentandel skal regnes på totalt fravær, og ikke fravær i enkeltfag 
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● at helsesøster på uansett nærliggende skole eller helsestasjon skal kunne 
dokumentere sykefravær 

● eventuell overskriding av 10 % leder til stryk i “fraværskarakteren” 
● at elever som er i fare for å overstige grensen på 10% skal ha møte med foresatte, 

kontaktlærer og avdelingsleder angående fraværssituasjonen 
● at gyldig fravær også skal gjelde kjøretimer 
● at gyldig fravær også skal gjelde idrett og kulturelle arrangementer på ikke nasjonalt 

nivå om fravær godkjennes av aktuelle faglærere 
 
Dissens(Martine)- stryke kulepunkt nr 2. Endre til ‘’ at prosentandel regnes på fagfravær, 
med en grense på 15% ugyldig fravær, og mulighet til å søke opp til 20% 
 
Vedtak FS: Dissensen falt  
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4. Fremtidsskolen 
 
Skolen skal bidra til å utvikle elevenes kunnskap og kompetanse slik at de kan være aktive 
deltakere i et fremtidens kunnskap samfunn. Samtidig skal skolen være et sted hvor elevene 
kan få støtte og hjelpe i deres identitetsutvikling. Morgendagens samfunn stiller strenge krav 
når det gjelder kunnskap og arbeidsliv. Skolen har derfor i ,enda større grad enn før, 
betydning som fellesarena. Elevene skal i samarbeid med lærerne utvikle ferdigheter som 
dem ressurser til å delta og bidra produktiv til livets arenaer. En viktig samfunnsinstitusjon 
som skolen skal også bidra til å forme hele og fulle mennesker. Det innebærer at skolen skal 
støtte opp under, men også gi informasjon om verdier, holdninger og normer i samfunnet.  
 
 

 4.1 Digital revolusjon 

Vi står overfor en digital revolusjon. Mye av fremtidens arbeidsplasser vil være digitalisert, 

det medfører at det meste av arbeidsoppgavene i dagens samfunn vil bli utført av maskiner og 

roboter. Istedenfor å frykte hva disse forandringene betyr, bør vi ruste dagens generasjon, gi 

dem verktøyene som trengs, for å møte de teknologiske endringene. Den opplæringen skjer i 

skolen.  For å utvikle digital kompetanse og integrere det i hvert enkelt fag på en systematisk 

måte, forutsettes det at det både er bra utstyr tilstede, og lærere med kompetanse i IKT.  Ikke 

alle har PC eller datamaskin hjemme. For AUF i Troms er det viktig å sikre lik tilgang på 

utstyr for alle, uavhengig av inntekt. 

AUF i Troms vil:  

● sette i gang en digitaliseringsreform i hele utdanningsløpet. 

● at det innen 2020 skal innføres 1:1 dekning elev-digitalt læremiddel i hele skoleløpet 

● ha en helhetlig gjennomgang og oppgradering av den teknologiske infrastrukturen i 

hele grunnskolen og videregående utdanning 

● oppfordre og stimulere til et marked i større grad enn i dag for utvikling av digitale 

læremidler 
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● opprette en offentlig nasjonal portal for digitale læremidler for norske og utenlandske 

leverandører som tilfredsstiller bestemte kvalitetskrav og hvor skolene kan kjøpe 

digitale læremidler subsidiert gjennom offentlige tilskudd 

● øke bruken av digitale hjelpemidler i vurderingssituasjoner 

● bruke internett i eksamenssituasjoner der det er formålstjenlig 

● arbeide for at alle kommuner skal ha tilgang på digitale aktivitetsrom, 

aktivitetsrommene skal også være tilgjengelig for kompetanseheving av lærere og 

deres undervisningsopplegg 

● ha koding inn i læreplanen og IKT som en grunnleggende kompetanse på lik linje 

med basisfagene 

● ha en kompetanseutviklingsplan på IKT for lærere 

● endre læreplanverket for å styrke elevenes digitale kompetanse, herunder digital 

dømmekraft 

● at senter for IKT i utdanningen gis i oppgave å videreutvikle et program for digital 

dømmekraft som skal ferdigstilles i 2018 

● kunnskapsdepartementet bør inngå et samarbeid med Datatilsynet for å utarbeide en 

veileder med tiltak for å øke skolenes kompetanse om å behandle personopplysninger 

● alle skoler i Norge skal ha en universell digital plattform, som for eksempel fronter 

● utrede digitale lærebøker  

 

4.2 Seksualundervisning 

Mange opplever dagens seksualundervisning for innsnevret og overfladisk – opplæringen 

berøre ikke de viktigste temaene rundt seksualitet. Begrepet seksualitet omfatter mye mer enn 

bare sex, det handler også om følelser, grensesetting, kjønnsmangfold osv. AUF i Troms 

ønsker en seksualundervisning som tar opp de problemstillingene vi ungdommer møter i 

hverdagen, enten det er motepress, sexpress, kroppsideal eller selvrespekt. En 

seksualopplysning som bidrar til trygghet hos unge, noen av disse temaene er allerede 

pensum, men timen bør ledes av eksterne personer som for eksempel helsepersonell. 
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AUF i Troms vil: 

●  at seksualundervisningen i skolen i større grad handler om grensesetting, seksualitet, 

relasjoner og følelser 

● at seksualundervisning skal omhandle ulike legninger, samt snakke om samkjønnet 

samleie og transtematikk 

● at barnehagelærere og skoleansatte må gis tilstrekkelig kompetanse om kjønns- og 

seksualitetsmangfold, normer og ulike familieformer 

 

 4.3  Internasjonalisering 

I en globalisert verden hvor avstanden mellom land blir mindre og mindre, er det et fortrinn 

med gode språkferdigheter. I dag begynner norske elever med språkopplæring i 

fremmedspråk på ungdomsskolen. Der er språkvalget ofte begrenset – som regel mellom to til 

tre språk. Videre, er undervisningen lagt opp slik at hovedtyngden ligger på den skriftlige 

delen. Språkopplæring bidrar til mer forståelse og inngår i flere fag enn bare språkfag. 

Flerspråklige kan i større grad se sammenhenger, sile bort uviktig informasjon, og har 

dessuten større konsentrasjonsevne. AUF i Troms vil derfor starte språkopplæringen i 

tidligere alder, og utvide fremmedspråk tilbudet. 

Den beste måten å lære et språk på, er å praktisere det. Nærmere 16.000 studenter dro på 

utveksling i 2016, dette var et rekordår. Utveksling er et godt middel for å knytte bånd til 

andre mennesker, og  videre forståelse for andres kultur og omverdenen. Dessverre har 

mange negative erfaringer med enten vertsfamilien eller organisasjonen de reiser med. AUF i 

Troms vil derfor stille større krav til vertsfamilien og reiseselskapene. 

AUF ønsker et godt og nært forhold til våre naboer i nord, inkludert Russland. Mange norske 

studenter har blant annet vært i Murmansk og fant reisen lærerik. Vi vil styrke opp under 

samhandlingen mellom de nordiske landene gjennom blant annet utveksling, og bevilge flere 

midler til det.  

 

AUF i Troms vil: 
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●  at det skal legges mer vekt på den praktiske anvendelsen av språkene i 

språkundervisningen 

● sette fokus på innholdet i de språklige fordypningsfagene på ungdomsskolen 

● videreutvikle arbeidslivsfaget, slik at elevene er bedre rustet til å velge 

utdanningsprogram på videregående skole 

● vurdere start med 2. fremmedspråk tidligere i skoleløpet 

● at andre studieretninger enn studiespesialiserende skal tilby 2.fremmedspråk som et 

frivillig valgfag 

● at det stilles strengere krav til vertsfamilier og utvekslingsselskap 

● at utvekslingsselskap skal kunne bøtelegges ved brudd på krav 

● legge bedre til rette for at elever i yrkesfaglig opplæring kan dra på utveksling 
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5. Fellesskolen 

Fellesskolen er fundamentet til det mangfoldige Norge. Utdanning er nøkkelen til framtiden 
og gjennom en god og sterk fellesskole garanterer vi framtiden til norsk ungdom. AUF må 
være garantisten for en god fellesskole som gir alle like  muligheter.Uansett hvor du kommer 
fra, uansett hvem du elsker og hvilken gud du tror på så skal fellesskolen være der du føler 
deg hørt og inkludert. 
 
Derfor er det særdeles viktig for AUF i Troms å hindre veksten av private skoler som bidrar 
til økte forskjeller, og ta kampen mot velferd profitører som prøver å utnytte fellesskapet til å 
berike seg selv. Samtidig som vi garanterer at gratisprinsippet ivaretas i skolen og vi har en 
likestilt og inkluderende fellesskole. 
 
  

5.1 En offentlig fellesskole 

 
Fellesskolen har og burde alltid være en del av spleiselaget Norge. Gratisprinsippet som er så 
sentralt til den norske fellesskolen må ivaretas. Det skal alltid være gratis å gå på skole. 
Størrelsen på pengeboken din skal ikke ha noe å si på kvaliteten av  din utdanning. Utdanning 
er ikke en bedrift man kan ta utbytte av, men noe felles for oss alle. Motivet til en skole skal 
ikke være profit på elevenes bekostning, men elevenes utdanning og framtid. Alle over hele 
landet skal ha samme muligheter til utdanning. 
  
 AUF i Troms vil: 
  

● ivareta og satse sterkt på den offentlige skolen 
● forhindre at skoleeiere skal kunne ta utbytte på utdanning, og ha et enda strengere 

regelverk 
● tydeliggjøre hvilke kriterier som skal stilles til private skoler med et pedagogisk 

alternativ til den offentlige skolen 
● styrke Utdanningsdirektoratet, gjennom tilstrekkelige ressurser til rådighet, slik at de 

kan gjennomføre et effektivt tilsyn med de private skolene 
● at brudd på regelverk må håndheves strengere og følges av bøter og mer effektive 

sanksjoner 
● at det skal være gratis å ta opp fag som man har fått strykkarakter i 
● at alle fylker oppretter en gratis sommerskole der elever som har strøket i et fag kan 

bestå før neste skoleår, i tillegg til tilbud for elever som ønsker å lære mer 
● Torbjørn Røe Isaksen burde gå tilbake som kunnskapsminister og forbli det resten av 

livet 
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● at prisen på privatisteksamen holdes på et rimelig nivå. Utfra kriterier satt av UD 
● verne om gratisprinsippet og legge ansvaret på skoletjenesten å dekke elevens reelle 

behov for skoleutstyr 
 
  
 

  5.2 Et  likestilt utdanningsløp 

 
Fellesskolen skal inkludere alle. Det skal være en skole der man kan føle seg trygg og 
velkommen. Der uansett hvor du kommer fra eller hvor du bor så skal du ha samme mulighet 
til utdanning som alle andre. 
Skolen og skolebygg må tilpasses til de med særskilte behov. Det må bedre tilrettelegges for 
folk med et annet språk enn norsk som morsmål.  Samtidig som vi tilrettelegger for de med 
funksjonshemninger så de også kan få en fullkommen skoledag. 
LHBT+ elever må det også tilrettelegges for. Kunnskapen om LHBT+ personer må økes i 
skolen for å sørge for økt toleranse og forståelse for mennesker med annen seksuell legning. 
 
 AUF I Troms vil: 
 

● alle barn i grunnskolen skal ha rett til morsmålsopplæring 
● sikre at alle elever har reell tilgang til toalett- og garderobefasiliteter på skolen. 
● alle skolebygg skal være universelt utformet innen 2025 
● alle elever må sikres tilpassede muligheter for å delta i alle skolens aktiviteter, uansett 

kjønn 
● gjøre tegnspråk til et valgbart fag på lik linje med nåværende språkfag. 
● bevare og styrke linjer og skoler i distriktene. 
● styrke samiske og kvenske barnehager og skoler. 
● at samisk og kvensk kultur og historie får en større del i læreplanen. 
● LHBT+ kunnskap skal bli en større del av undervisningen enn i dag. 
● innføre kjønnsnøytrale toaletter. 
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6. Læreren  
 
 
For AUF i troms er læreren en av de viktigste ressursene vi har i norge i dag.Læreren er 
bærebjelken til den norske fellesskolen. Fra din første skoledag til din siste er læreren din 
stadige følgesvenn. Læreren inspirerer, og former dagens og fremtidenes ungdom. 
 
Fellesskolen i dag trenger flere ikke færre lærere, for en bedre skoledag der alle elever føler 
seg hørt og sett. Derfor er det viktig at man fjerner de strenge karakterkravene så flere folk 
kan og vil velge læreryrket. Samtidig som øker og styrker lærerutdanningen så den er 
tilpasset den moderne fellesskolen og dagens Norge. 
 
 

6.1 Lærertetthet 

 
Elever i dagens skole trenger flere lærere.Med en lærer per hver 15 elev i både grunnskolen 
og videregående garanterer vi at alle elever føler seg hørt og sett.Læreren hjelper også med 
det forebyggende arbeidet når det kommer til mobbing og andre problemer som møter 
individuelle elever, flere lærere bidrar til et bedre og mer inkluderende klasse og skolemiljø  
   
  AUF i troms vil: 

● innføre lærertetthetsnorm på en lærer per 15. elev på grunnskole og videregående 
● lovfeste rett til vikar ved lærerfravær 

  
 

6. 2 Lærerutdanning 
 
Mange unge i dag går med en drøm om å bli lærer, en drøm for å undervise og føre kunnskap 
videre. Men drømmen deres møter plutselig veggen når de går ut med en dårlig 
matematikkarakter er døren inn til drømmen er stengt. Slike strenge karakterkrav fører til at 
færre velger å bli lærer.  
 
Fellesskolen trenger flere og bedre lærere. Lærere med økt kompetanse som er tilpasset 
dagens hverdag. En hverdag som er stadig digitalisert.Derfor ses det nødvendig at 
lærerutdanningen er i større grad tilpasset denne virkeligheten. Også stadig viktig er en økt 
kompetanse for forebyggende arbeid når det kommer til mobbing, spesielt digital mobbing 
som er et problem som rammer flere og flere av dagens ungdom. 
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         AUF i troms vil:  
   

● styrke læreryrkes status uten å innføre strenge karakterkrav 
● fjerne karakterkravet i matematikk for lærere 
● innføre kjønnspoeng for menn i lærerstudier for å likestille læreryrket 
● at kompetansen i lærerutdanning for å forebygge mobbing skal økes, særdeles i 

hvordan man skal forebygges og håndtere digital mobbing 
● ha mer digital kompetanse i lærerutdanningen 
● øke det statlige innskuddene til kommunene for å sikre videre og etterutdanningen til 

lærere 

● starte tidligere med praksis i lærerutdanningen 
 

6.3 Voksenopplæring  
 
Voksenopplæring er et opplæringstilbudet rettet mot de voksne for å kunne gi dem grobunn 

for videreutdanning. Her ønsker vi å viderefører prinsippet om helhetsskolen, hvor man 

utvider tiden for å gå grundig til verks med å lære. Videre bør undervisningen i større grad 

inneholde digitale elementer i undervisning hvor det er naturlig eller relevant. 

AUF i Troms vil:  

● styrke voksenopplæringstilbudet i alle kommuner 

● at alle elever på voksenopplæring får grunnleggende digital opplæring 
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7. Høyere utdanning 
 
 
For mange som begynner på høyere utdanning rett fra videregående er overgangen vanskelig. 
Mange sliter med å finne ut hvilken retning man vil gå, og selve overgangen fra 8-15.30 
undervisning fra videregående, til et nesten helt valgfritt studie, gjør at mange må droppe ut. I 
Norge er det flere og flere som tar høyere utdanning, og det er viktig at Norge fortsetter å 
holde kvalitetene på universitetene høye. I et fylke som Troms, er det viktig at man 
opprettholder et bredt utvalg av studier, slik at flest mulig som bor i fylket kan finne noe som 
de er interessert i.  
 
 

7.1 Folkehøyskole 
 
Mange ungdommer tar folkehøyskole etter videregående. Dette fordi mange mangler 
motivasjon til å begynne rett på studie, eller ikke vet helt hva de vil gjøre. Folkehøyskoleåret 
blir av veldig mange beskrevet som ”det beste året i livet”, og ungdom går ut fra året med 
venner, mer kunnskap og forhåpentligvis en bedre pekepinne på hva de vil bli. 
Folkehøyskoler kan være stor motivasjon for VGS elever som sliter med å komme seg 
gjennom skolen, som kan gjøre at elever ser på læring som noe gøy igjen. Det er også flere 
ungdomsskoleelever som tar et folkehøyskoleår før man begynner på videregående. Dette 
fordi enkelte elever sliter med å komme seg gjennom skolehverdagen og velger å gjøre noe 
annet for å få opp motivasjonen til å komme seg gjennom skolen. Folkehøyskole kan hjelpe 
mange til å få opp motivasjonen, og det er bra at folkehøyskoler kan hjelpe flere elever å få 
motivasjonen for skole opp.  
  
AUF i Troms vil: 

● Ha gode folkehøyskoler i fylket og landsdelen 
● Alle elever som dropper ut burde få informasjon om folkehøyskole fra skolen 
● Utvide stipendordninga slik at enda flere får muligheten til å gå på folkehøyskole 
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7.2 Høyskoler/Universiteter  
 
Kunnskap og kompetanse er forvaltet  gjennom høyskoler og universiteter. De er sentre for 
kompetanseoppnåelse og kunnskapsformidling. Kunnskap er alltid i fornyelse og derfor er det 
viktig at man videreutvikler kunnskapen som universitetene og høyskolene står for. En annen 
viktig del av høyskolene og universitetene er forskning. Vitenskapelig forskningi er en viktig 
del av deres daglige drift. I Nord-Norge er vi så heldig å ha et av Norges beste universiteter, 
UIT. Universitetet i Tromsø er ledende når det gjelder forskning i landsdelen, og både 
nasjonalt og internasjonalt har det en viktig plass når det gjelder kunnskap om for eksempel 
Arktis. 
  
UiT er den største arenaen for forskning i landsdelen, og har 10 studiesteder, med 4 
hovedcampuser, inkludert Svalbard. De fleste studiene finner man i Tromsø, men det er også 
viktig å opprettholde tilbudene som finnes i de andre byene og styrke de desentraliserte og 
digitaliserte tilbudene som alt eksisterer. UiT har særlig fokus på nordområdene og Arktis. 
Det er viktig at man framover opprettholder forskninga som blir gjort ved UiT, ettersom UiT 
på flere områder blir sett på som de fremste på flere områder. Deriblant nordområdene, 
Arktis, ulike urspråk som kvensk og samisk og historie fra områdene. UiT satser også på 
utdanninger innenfor fiskeoppdrett. 
  
UiT samarbeider med en rekke videregående skoler i Troms. Såkalte universitetsskoler gjør 
det lettere for universitetene å få studenter inn i praksis ved skolen, og gjør det lettere for 
studentene å få seg jobb etter endt skolegang. UiT samarbeider også godt med UNN. Tromsø 
kommune vedtok nettopp at de skal opprette universitetsbarnehager, slik at de også kan bli 
brukt på samme måte som universitetsskolene blir. Kraft sportssenter som nettopp er nyåpnet 
vil også ha et samarbeid med universitetet. Det vil etterhvert bli opprettet et 
studentlegesenter, der studenter kan komme å møte lege eller på sikt også psykolog. 
 
AUF i Troms ønsker å opprette flere praksisplasser innenfor displinfag og et tettere 
samarbeid med næringslivet for å få flere studenter ut i arbeidslivet. I dag er UiT alt for dårlig 
på det område, og spesielt Tromsø kommune kunne ha benyttet muligheten bedre. 
  
Utdannings og forskningsinstitusjoner samler folk på et sted og sørger også for å tiltrekke 
flere til landsdelen. Mange av de som går ut ferdig utdannet fra UiT blir i landsdelen også 
etter endt utdannelse. Dette er viktig at kunnskapen og kompetansen som blir hentet inn på 
UiT også blir i landsdelen og kommer innbyggerne som bor her til gode. 
 
AUF i Troms vil: 
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● at UiT skal være fremstående på forskning og høyere utdanning i Nord-Norge, 
spesielt i Troms, Finnmark og på Svalbard 

● at nordområdene og nordområdepolitikk er sentrale fokus i UiT sitt utdanningstilbud 
● opprettholde det brede og varierte tilbudet i fylket 
● at UiT må verne om sitt særegne tilbud om studier innenfor samisk, kvensk og finsk 
● at UiT skal satse mer på grønn forskning og utdanning 
● at det satses mer på forskning innenfor klima og miljø 
● at tilbudet om universitetsskoler/barnehager og andre samarbeid mellom universitetet 

og andre institusjoner utvides 
● at UiT skal være verdensledende på forskning innenfor nordområdene 

 

7.2.1 Kjønnspoeng i høyere utdanning 
 
Norge har et av Europas mest delte arbeidsmarkeder. Som et ledd i kampen mot en mer 
likestilt arbeidsstyrke, er det innført kjønnspoeng ved utdanninger der man ser en tydelig 
forskjell i kjønnsbalanse. NTNU innførte dette på en rekke sivilingeniørutdanninger, med 
svært gode resultater. Man kan ikke bare regne med å utdanne flere mannlige sykepleiere 
uten å faktisk gjøre noe aktivt med det, derfor mener vi i AUF i Troms at det er viktig at man 
trapper opp ordningen med kjønnspoeng, både for menn og kvinner ved studier man ser at det 
trengs.  
 
UiT er en mangfoldig institusjon hvor studenter med ulik bakgrunn, religion, etnisitet, nedsatt 
funksjonsevne etc. møtes på et felles arena. Ofte møter de utfordringer som følge av enten 
deres hudfarge, kjønn eller nedsatt funksjonsevne, For AUF i Troms er det viktig t alle, 
uavhengig av hvem de er, har like rettigheter og muligheter. For å imøtekomme dette 
prinsippet, mener vi at man  må tilrettelegge for at de kan delta på undervisningen på lik linje 
med alle.  
 
AUF i Troms vil: 
 

● Trappe opp bruken av kjønnspoeng ved studier man ser vil få nytte av det, både på 
landsbasis og ved UiT  

● at UiT skal tilrettelegge for studenter med spesielle behov, dette omfatter studenter 
med barn og studenter med sykdom 
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7.2.2 Studentboliger 
 
Høsten 2017 er det i underkant av 16000 studenter ved UiT, fordelt mellom Troms, 
Finnmark, Svalbard og Nordland. De fleste av disse oppholder seg i Tromsø. Det sier seg selv 
at de fleste av disse behøver et sted å bo mens de studerer. Det private markedet i Tromsø er 
ofte ikke billig nok for studenter, og prisene er ofte alt for høye. Studenter har ofte lav 
betalingsevne, og blir dermed presset ut av boligmarkedet. 
Det er derfor viktig at man har statlige finansierte studentboliger gjennom samskipnaden. På 
denne måten er studenter mer sikret å få seg en boplass. Det stod nye studentboliger i Tromsø 
høsten 2017, men fremdeles får ikke alle et sted å bo. Hvert år er det over 1000 studenter som 
ikke har funnet seg boplass, og som blir boende i gymsaler og lignende til de finner noe mer 
permanent. Mange studenter velger også å flytte hjem om de ikke finner seg bolig, da 
nødbolig ikke er veldig bra standard. Mangelen på studentboliger er tydelig hvert år, og når 
søkertallet går opp, presser det leiemarkedet enda mer. Til tross for at Harstad er en av fylkets 
største byer, har Harstad den laveste dekningsgrad på UiT, og er en av studentbyene i landet 
med laveste boenheter per student. Mangel på studentboliger gjelder også Svalbard, der man 
er avhengig av at den arktiske studentsamskipnaden sørger for bolig, ettersom det nærmest 
ikke er noe privat tilbud.  
 
  
AUF i Troms vil: 
 

● Bygge flere studentboliger i fylket 
● At Tromsø og Harstad skal være prioriteringsområder for nye studentboliger de neste 

årene 
● Bygge de nye studentboligene i høyden for å bruke tomteplass fullt ut 
● Bygge flere studentboliger i nærheten av campus 

 
 

7.2.3 Internasjonale studenter 
 
UiT satser på internasjonale studenter. Tromsø er ofte et populært reisemål for studenter som 
vil oppleve en annerledes hverdag. Høsten 2017 begynte det 650 nye utenlandske studenter. 
Dette bidrar til et mangfold av kultur, språk og mennesker. Det er viktig at man både ivaretar 
dette mangfoldet og også satser videre på utenlandske studenter som kommer til landsdelen. 
Det er viktig for de internasjonale studentene at engelsk tilbudet ved UiT opprettholdes slik 
det er i dag. Studentene er avhengig av å ha forelesninger på Engelsk ettersom de fleste ikke 
kan Norsk. Utvalget av emner på Engelsk skal være varierende, og burde dekke de fleste 
studier.  
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AUF i Troms vil: 
 

● Ta vare på mangfoldet ved UiT ved å tilby gode internasjonale studier 
● Satse på et bredt spekter av studier og etablere nye studieretninger ved UiT som 

imøtekommer de internasjonale studentene 
● Opprettholde engelsktilbudet ved UiT  

 

7.2.3 Studentvelferd 
  
Det kan være vanskelig for studenter å komme seg gjennom måneden økonomisk. Uansett 
om man kommer rett fra videregående som 19 åring, eller om man er godt etablert, så kan 
studietiden være nokså økonomisk utfordrende. Også studenter er nødt å ta vare på seg selv 
både fysisk og mentalt. Dette kan være økonomisk utfordrende i form av dyre og uforutsette 
regninger som går ut over hverdagen til studentene. Derfor er det viktig at man opprettholder 
et godt helsetilbud for studenter. 
 
Studentvelferd handler om mer enn bare helse. Studentvelferden blir forvaltet gjennom 
studentsamskipnaden i Tromsø. De har i tillegg til helse og rådgivertjenester studenthybler, 
barnehager, kaffebarer, kantiner, Studenthuset DRIV, kraft sportssenter og bokhandler. Det er 
også flere ulike lag og foreninger knyttet opp mot universitetet. 
Dette er et godt og variert tilbud som er helt uunnværlig for å sikre at studentene har en god 
og variert hverdag. 
 
Når det er et statlig finansiert tilbud må det ta hensyn til hva studentene trenger, uansett hvor 
lønnsomt det er å opprettholde det. Et kommersielt tilbud som bare tenker på økonomi, vil 
ikke gjøre det. Derfor er det viktig at man opprettholder det gode tilbudet man har i Tromsø, 
Alta, Harstad, Hammerfest osv. på ulike aktiviteter, og at man holder det innenfor 
studentsamskipnaden, slik at det ikke vil være mulighet for nedleggelse. 
  
AUF i Troms vil: 
 

● Ha et godt helsetilbud for studenter 
● Ha et bedre og gratis tannlegetilbud for studenter  
● Ha en god studentrådgivningstjeneste på campus og tjeneste tilgjengelig over skype 

på steder uten campus 
● Ha et billig og variert kantinetilbud på campus 
● Utelukke all form for kommersialisering av studenttilbud 
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7.3 Lånekassen 

  
Alle har i dag mulighet til å ta utdanning uansett hvilken bakgrunn og økonomiske situasjon 
man kommer ifra. Det koster likevel endel å være student med utgifter på mat, strøm, 
pensumbøker, leiekostnader og skolemateriell. Et fåtall kunne vært studenter i dag hvis det 
ikke hadde vært for lånekassen. Lånekassen tilbyr stipend og lån med rimelige renter og gode 
betalingsordninger. 
  
AUF i Troms vil: 
 

● At lånekassen opprettholdes og tilbyr et godt og variert finansieringstilbud for 
studenter 

● At Lånekassens stipend mer aktivt justeres for å følge reelle levekostnader 
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