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1.o Innledning 44 

Fellesskolen er en av arbeiderbevegelsens største historiske seire. Til forskjell fra 45 

mange andre land har vi en offentlig skole hvor alle, uansett bakgrunn og bagasje, 46 

møtes i det samme klasserommet. Det er en perle i vårt samfunnsmaskineri. En 47 

forutsetning for at vi skal utvikle og bevare et godt samfunn for alle, er at vi skaper 48 

forståelse, aksept og vennskap på tvers av ulikheter og alt som potensielt kan splitte 49 

oss. Fellesskolen er blitt den viktigste møteplassen i samfunnet vårt.  50 

Gjennom en god og variert fellesskole, kan vi sørge for at alle har tilgang på en bedre 51 

fremtid. Likevel er det mye som må endres. Vi må rett og slett endre fellesskolen for å 52 

bevare den. Dersom fellesskolen ikke fremstår som nyskapende og relevant, svikter vi 53 

dagens barn og unge – og ikke minst, vi svikter vår historiske arv.  54 

Fellesskolen står ovenfor mange utfordringer, og den viktigste er at institusjonen må 55 

gjennomgå radikale endringer slik at den rett og slett gjenspeiler det samfunnet vi 56 

lever i og den framtida som ligger foran oss. Skal fellesskolen overleve som 57 

samfunnets felles grunnmur, må skolen omfavne teknologi og nytenkning. Samtidig 58 

må den bli bedre på å ivareta enkeltmennesket. Vi vet at elever i dag lever i et 59 

krysspress og forventingsflom ingen generasjon før har måttet stå i. Fordi vi blir 60 

fortalt at alt er mulig, pålegges vi også et stort press om å lykkes på alle områder i 61 

livet. For mange blir alle forventningene så store at livet blir vanskelig -  og for noen 62 

umulig å leve.  63 

Fellesskolen skal gi barn og ungdom det de trenger for å kunne leve livet sitt slik de 64 

ønsker. Kunnskap, ferdigheter og kompetanse er hjørnesteiner, men fellesskolen skal 65 

også stimulere sanser, pirre nysgjerrighet og tilrettelegge for skaperglede. Men det 66 

som kanskje er aller viktigst er at skolen skaper læringsglede i hvert enkelt barn og 67 

ungdom. Læringsglede er en nøkkel til det å klare seg i et krevende voksenliv i en 68 

framtid vi i dag ikke aner hva kommer til å kreve av oss. 69 

 70 

 71 

 72 

 73 
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2.0 En skole tilpasset alle 82 

AUF i Telemark ønsker en skole tilpasset hver elev der alle opplever mestring og får 83 

muligheten til nye utfordringer. En skole der man får mulighet til å videreutvikle sine 84 

egne evner og får hjelpen man trenger til å fullføre. Alt for mange dropper ut av 85 

skolen i dag og sliter med å fullføre skoleløpet fordi det er for dårlig tilpasset. 86 

 87 

2.1 styrke valgfagene i skolen 88 

Den tilpassede undervisningen må starte allerede på barneskolen. Barneskolen er 89 

stedet der man skal lære nye normer, verdier og utfolde seg. Derfor mener vi i AUF i 90 

Telemark at man skal ha valgfag allerede på barneskolen. Dette er viktig for å sørge 91 

for at alle barn har mulighet til å velge et skoleløp som tilsvarer deres egne interesser 92 

og kan øke motivasjonen og lærelysten hos elevene. Dette vil også føre til at man fra 93 

en tidlig alder kan utfolde seg og fordype seg i sine interesser. Valgfagene skal ta 94 

hensyn til teoretiske, estetiske og praktiske fag 95 

Det er også viktig at valgfagene på grunnskolen forbedres og er relevant til 96 

etterspørslene i morgendagens arbeidsliv. Derfor ønsker vi høy kompetanse på 97 

læringen i valgfagene og at man har mulighet til å velge koding og teknologi sammen 98 

med praktiske, teoretiske og estetiske fag. 99 

AUF i Telemark vil: 100 

● innføre valgfag på barneskolen 101 

● at fagene skal ta hensyn til estetisk, praktisk og teoretisk innhold 102 

● valgfagene på ungdomsskolen skal tilpasses de videregående linjene og 103 

situasjonen i arbeidslivet. Satse mer på teknologi, innovasjon, nyskapning og 104 

annet praktisk arbeid. 105 

 106 

2.2. Språk i skolen 107 

Engelskfaget er et fag vi må ha mye fokus på, fordi det er så viktig at fremtidige 108 

voksne behersker dette språket på et helt annet nivå enn den jevnbyrdige nordmann 109 

gjør i dag. Med stadig større internasjonalisering og mer globalisering, er det 110 

viktigere at man lærer engelsk nå enn før. Derfor vil vi i AUF i Telemark at 111 

engelskundervisningen styrkes og at man skal lære det alle tre årene på videregående. 112 

Vi mener at engelskfaget i første og andreklasse skal ha et særskilt fokus på 113 

grammatikk, språk og uttale. Elevene skal også gjennomføre flerfaglige emner hvor 114 

de kan kombinere engelsk med et valgfritt fag. I tredje klasse på videregående mener 115 

AUF i Telemark at elevene skal kunne velge mellom tre ulike linjer; Samfunnsfaglig 116 

engelsk, engelskspråklig litteratur og realfaglig engelsk. Dette vil øke motivasjonen 117 

for å lære engelsk samtidig som det gir alle muligheter til å fordype seg ytterligere i 118 

sine interesser. For å få tid til dette vil vi gjøre engelsk til et obligatorisk programfag. 119 

AUF i Telemark ser også at andelen som snakker et annet språk enn de språkene 120 

elvene lærer i dag vokser, derfor vil vi se på mulighetene for at elevene også skal så 121 

muligheten til å lære språk som mandarin og arabisk. 122 
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For mange er det en utfordring å lære språk, et eksempel er for de som er 123 

diagnostisert med dysleksi eller dyskalkuli i et språk. AUF i Telemark ønsker at de 124 

som har disse diagnosene skal få mulighet til å få fritak fra fremmedspråk om dette er 125 

ønskelig og dette skal erstattes med engelsk eller norsk. 126 

AUF i Telemark vil: 127 

● at engelsk skal bli obligatorisk alle tre år på studiespesialiserende linjer på 128 

videregående skole. 129 

● at elevene de to første årene har ordinær engelsk. 130 

● at elevene det tredje året får velge mellom fagene engelskspråklig litteratur og 131 

kultur, samfunnsfaglig engelsk og realfaglig engelsk. Alle skoler må tilby minst 132 

to av disse tre fagene. 133 

● at man har prøveprosjekt i alle fylker med nye fremmedspråk som arabisk og 134 

mandarin. 135 

● at de som har dysleksi skal få fritak fra språk og erstatte det med engelsk eller 136 

norsk. 137 

 138 

2.3 Et skoleløp tilpasset hver enkelt 139 

Det å sitte stille på skolebenken og lære passer ikke for alle. Derfor ønsker vi i AUF i 140 

Telemark at skoleløpet skal være tilpasset alle. Vi ønsker at de som ikke trives med 141 

skolearbeid eller trenger særskilt tilrettelegging skal få muligheten til å jobbe frivillig i 142 

en bedrift, idrettsarena og liknende i skoletiden på ungdomsskolen og fra 5-7 klasse 143 

på barneskolen. Vi håper dette vil skape mer motivasjon til å fullføre 144 

utdanningsløpet, oppfordre til læring og at det kan bidra positivt til nærmiljøet. 145 

AUF i Telemark vil: 146 

● at elever med særskilte utfordringer eller særdeles lav motivasjon på 147 

ungdomsskolen og i 5-7 klasse skal ha mulighet til å jobbe frivillig i en bedrift, 148 

organisasjon eller idrettslag. 149 

 150 

 151 

 152 

 153 

 154 

 155 

 156 

 157 

 158 

 159 
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3.0 Et mer moderne grunnlag for vurdering 160 

AUF i Telemark mener at målet til skolen er å utdanne hele mennesker og at 161 

vurderinger i faget skal være veiledende og hjelpe eleven til å lære mer. Vi ønsker å 162 

sikre en skole uten karakterpress og der elevene får en rettferdig og variert vurdering. 163 

3.1 En ny og mer rettferdig vurdering 164 

Elever er som mennesker generelt og er ulike med ulike preferanser på 165 

vurderingskriterier og med ulike kunnskaper og egenskaper. For å ta hensyn til alles 166 

styrker ønsker AUF i Telemark at i alle fag skal det legges vekt på variasjon i typene 167 

vurdering og at man gjennom en termin skal ha en muntlig og skriftlig vurdering.  168 

Utdanningsdirektoratet har utviklet 4 prinsipper for underveisvurdering som er 169 

grunnleggende for et læringsfremmende miljø. Disse fire prinsippene er 170 

forskningsbaserte og en del av forskrift til opplæringsloven. Alle elever og lærlinger 171 

har rett på underveisvurdering. Disse prinsippene er: 172 

1. Elevene og lærlingene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av 173 

dem.  174 

2. Elevene og lærlingene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om 175 

kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.  176 

3. Elevene og lærlingene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.  177 

4. Elevene og lærlingene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet 178 

å vurdere eget arbeid og utvikling.  179 

AUF i Telemark ønsker at disse prinsippene skal være gjennomgripende 180 

retningslinjer i alle fag. 181 

AUF i Telemark vil: 182 

● at utdanningsdirektoratets 4 prinsipper for vurdering for læring skal være 183 

gjennomgående i alle fag 184 

● at vurderingsgrunnlaget i et fag skal være varierte og praktisk vurdering skal 185 

være like vektlagt som teoretisk i alle fag. 186 

 187 

 188 

3.2 Karaktervurdering 189 

Nyere forskning viser at vurdering med karakter i mange tilfeller reduserer effekten 190 

av den tilbakemeldingen som gis. Fokuset på karakterer tar over for fokuset på 191 

tilbakemeldingene som gis for læring og utvikling. Karakterer fører i tillegg til 192 

konkurranse blant elevene og skaper skolevinnere og skoletapere. For svake elever er 193 

karakterer i mange tilfeller hemmende for læring. Det er grunn til å tro at høyt 194 

prestasjonspress er en medvirkende årsak til mange unges psykiske problemer. 195 
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Det er allment kjent innenfor pedagogiske forskningsmiljø (for eksempel NTNU) at 196 

det er vanskelig å få elever til å jobbe videre med et produkt og ta til seg 197 

tilbakemeldinger når de først har fått en karakter på arbeidet.  198 

Flere skoler har prøvd ut å fjerne karakterer underveis i opplæringen og heller gi 199 

grundige tilbakemeldinger i faget. Dette ble utført på en måte hvor elevene fikk 200 

mulighet til å levere et førsteutkast av arbeidet sitt som de deretter fikk 201 

tilbakemelding på av læreren samt et skjema hvor de kunne se hvordan de lå an på 202 

hvert kompetansemål som ligger til grunnlag for vurderingen. Til slutt skulle det 203 

endelige arbeidet leveres i en samlet vurdering som det ble satt karakter på. 204 

Resultatet var svært positivt. Elevene gjorde endringer på arbeidet sitt før de leverte 205 

på nytt og mange hevet kompetansen sin. 206 

En elev som får en dårlig karakter på en innlevering vil sjeldent være motivert på å 207 

lese gjennom kommentarene til læreren; derfor er det bedre om denne eleven ikke får 208 

en dårlig karakter, men heller en grundig tilbakemelding. 209 

 210 

AUF i Telemark vil: 211 

● at det ikke skal gis tallkarakterer i åttende og niende klasse med unntak av 212 

avsluttende fag. 213 

● at elever som spesifikt ber om det kan fortsatt motta tallkarakterer. 214 

 215 

 216 

 217 

 218 

 219 

 220 

 221 

 222 

 223 

 224 

 225 

 226 

 227 

 228 

 229 

 230 

 231 

 232 

 233 

 234 

 235 

 236 

 237 
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4.0 Forbedre ordningen med leksehjelp 238 

Mye av roten til ulikhet i skolen handler om lekser og manglende hjelp til skolearbeid utenfor 239 
skoletiden. Elever med foreldre som har høy utdannelse har større forutsetning for å få hjelp 240 
med skolearbeid enn de som har foreldre med lavere utdanning. Det mener vi i AUF i 241 
Telemark er urettferdig. Derfor ønsker AUF i Telemark obligatorisk studietid på 242 
grunnskolen. Det vil bety at leksehjelpsordningen skal være en del av skolehverdagen for å 243 
gjøre oppgaver og øve til prøve. Men vi vil også endre kvaliteten på leksehjelpen. I dag 244 
varierer kvaliteten på denne fra sted til sted og ofte er det ufaglært arbeidskraft som jobber 245 
der. Vi ønsker at det skal være to faglærere til stede, en med kompetanse på norsk og en med 246 
matte. Vi håper dette vil øke kvaliteten og sørge for at man lærer mer. 247 

Vi ønsker også å styrke ENT3R som er et studentdrevet motivasjonsprogram der studenter 248 
fra realfaglige studier er mentorer som gir realfagstrening og fungerer som rollemodeller for 249 
elever fra 10.klasse på ungdomstrinnet og 1. og 2. klasse på videregående. Ordningen 250 
fungerer som leksehjelp der elevene kan komme til universitet og høyskoler en gang i uken 251 
etter skoletid for veiledning av mentorer. Her kan elever som sliter faglig eller som trenger 252 
ekstra utfordringer få dette. AUF i Telemark ønsker å styrke denne ordningen og gjøre den 253 
universell for hele Norge. 254 

Vi ønsker også at skolen skal være mer klar over tilbudet for privatlærere for de elevene på 255 
videregående. Dette vil gjøre at elever som trenger mer hjelp i et fag etter skoletid får bedre 256 
veiledning om hjelp etter skoletid. 257 

AUF i Telemark ønsker: 258 

● at ENT3R skal tilbys ved flere universiteter og høyskoler. 259 
● at det startes prøveprosjekter med ENT3R mattekafe på flere videregående 260 

skoler. 261 
● at det bevilges mer penger til ENT3R. 262 
● innføre en ordning med obligatorisk studietid på grunnskolen der man får hjelp av 263 

faglig kompetent personell. 264 
● skolen skal være mer klar over privatlærertilbudet. 265 

 266 

 267 

 268 

 269 

 270 

 271 

 272 

 273 

 274 

 275 

 276 

 277 

 278 

 279 
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5.0 Et mer rettferdig reglement for fravær 280 

AUF i Telemark mener dagens fraværsreglement er for urettferdig. Vi trenger et 281 
fraværsreglement som legger til rette for at elevene er på skolen motiverte og klare for 282 
å lære. Det gjør vi ved å ha et skolesystem basert på tillit til elever, lærere og rektor. 283 

Dagens fraværsreglement gjør at hvis man ha en grunn for ikke-tellende fravær kan 284 
man kun kan stryke hele dager og ikke bare timer. Så hvis man er borte i enkelttimer 285 
så kan man kunne fjerne hele dagen. AUF i Telemark mener dette er et urettferdig 286 
system som gjør det mer lukrativt å være borte en hel dag og ikke bare enkelttimer. 287 
Dessuten gjør det at oppsamlingen av fravær blir lite korrekt og ofte høyere enn den 288 
egentlig er. Dette vil AUF i Telemark endre på - man bør kunne stryke fraværstimer 289 
og ikke bare dager. 290 

Med dagens fraværsgrense får man ugyldig fravær for kjøretimer. De aller fleste 291 
elever ønsker å ta lappen og derfor er det nødvendig med kjøretimer. Derfor vil vi i 292 
AUF i Telemark at dette skal kvalifiseres som gyldig fravær. 293 

Vi mener også at dagens fraværsgrense er urettferdig. Alt for mange dropper ut av 294 
skolen, derfor trenger ikke de en grense som er streng og A4 der man risikerer å ikke 295 
få karakter. AUF i Telemark er imot dagens fraværsgrense -  vi ønsker heller en annen 296 
type politikk for å få ned fraværet og frafallet. 297 

 298 

AUF i Telemark ønsker derfor: 299 

● at forskriftet til opplæringsloven §3-47 endres så elever kan få strøket 300 
fraværstimer som er dekket av §3-47, ikke kun dager. 301 

● å fjerne fraværsgrensen.  302 

● jobbe for en økning på antall politisk fraværsdager fra dagens nivå på ti dager. 303 

● jobbe for at kjøretimer skal gjelde som gyldig fravær. 304 

● at man kan stryke de tre første fraværsdagene ved sykdom ved fremvisning av 305 
legeerklæring. 306 
 307 

 308 

 309 

 310 

 311 

 312 

 313 

 314 

 315 

 316 
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6.0 Bedre relasjoner i skolen.  317 

AUF i Telemark ønsker en skole med gode relasjoner mellom lærer og elev der alle 318 
føler trygghet og mestring. I dag er det altfor mange unge som sliter med psykiske 319 
lidelser og prestasjonsangst. Vi i AUF i Telemark mener at bedre kommunikasjon 320 
mellom lærer og elev samt en velfungerende og tilgjengelig elevtjeneste er viktige 321 
faktorer for trivsel og forebygging av psykiske og fysiske helseplager i skolen.  322 
 323 
AUF i Telemark mener at læreren skal ha tid til å være lærer. Vi ønsker at 324 
undervisningens faglige innhold skal være i fokus for både lærer og elev. Samtidig ser 325 
vi at behovet for individuell kontakt og rådgivning blant elever øker i takt med dagens 326 
press blant ungdom. 327 
 328 
Dette er utfordringer som ikke lærerne alene kan hjelpe elevene med. Til dette 329 
trenger alle skolene et godt utbygd elevtjenestetilbud. Dette er viktig både for å støtte 330 
den enkelte elev, men også for å skape et skolemiljø som er trygt og stimulerende for 331 
alle. En god elevtjeneste består av både helsesøster, miljøarbeider, kantine, bibliotek 332 
og karriererådgiver. 333 

 334 
AUF i Telemark vil: 335 

• at alle skoler skal ha helsesøster tilgjengelig hver dag og at de skal kunne ha 336 
myndighet til å henvise direkte til psykolog.  337 

• at det er utviklet et godt samarbeid mellom helsesøster og ungdommens 338 
helsestasjon. 339 

• at fylkeskommunen utvikler et tilbud om e-helsesøstertjeneste. 340 

• at alle videregående skoler skal ha egne miljøarbeidere som jobber målrettet 341 
med det psykososiale miljøet i klassene og på skolen som helhet.  342 

• at alle videregående skoler har karriererådgivere som er tett på den enkelte 343 
elev og bidrar til at alle får karriereveiledning. 344 

• at biblioteket skal være et naturlig knutepunkt og at alle videregående skoler 345 
har et bibliotek der det er mulighet for å utfolde faglig arbeid og sosialt 346 
samvær. 347 

• at alle videregående skoler har en kantine som serverer gratis frokost og et 348 
gratis sunt skolemåltid.  349 
 350 
 351 

6.1 Læreryrket og elev/lærerrelasjoner 352 

Å være lærer kan være komplisert. Læring er ingen enkel prosess, men sammensatt 353 
av både fysiske, psykiske og sosiale faktorer. Hver og en elev er forskjellig og hver og 354 
en elevgruppe er unik. Midt oppe i det hele skal læreren manøvrere seg og sørge for at 355 
den enkelte elev oppnår sitt fulle potensiale, både faglig og sosialt. Dette er et stort og 356 
krevende ansvar. 357 

 358 
I dag er klasseinndelingen for stor og med for få lærere per elev er det vanskelig å gi 359 
optimal oppfølging til hver enkelt. AUF i Telemark ønsker en skole der elevene blir 360 
satt i fokus og der lærerne slipper å føle at de ikke har tid til å hjelpe alle. Dette 361 
ønsker vi å endre på gjennom en lærenorm og en maksgrense på klassestørrelse.  362 

 363 
AUF i Telemark vil: 364 

• at det skal innføres en lærenorm på skolenivå.  365 
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• at det skal være en grense for hvor mange elever per klasse.  366 

• at lærerutdanningen skal i større grad ha fokus på oppdaging og forebygging 367 
av psykiske og fysiske helseplager. 368 

• at lærerne i større grad skal legge vekt på samarbeid i tverrfaglige team og 369 
planlegging mellom fagene.  370 

• at kontaktlærerne skal ha et større ansvar for å følge opp sin klasse og elevenes 371 
individuelle faglige helhet. 372 
 373 
 374 

 6.2 Pedagogisk Psykologisk tjeneste 375 

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en PP-Tjeneste. PP-tjenesten skal hjelpe 376 
skolene med å legge til rette for opplæring for elever som trenger ekstra støtte. PP-377 
tjenesten skal være der for å hjelpe lærere og ansatte på skolene til å tilrettelegge for 378 
elever i klassene, så elever som trenger ekstra hjelp fortsatt skal være en like stor del 379 
av klassemiljøet som resten av elevene. AUF i Telemark vil innføre en kontaktordning 380 
hos alle PP-tjenester i alle kommuner og fylkeskommuner som innebærer at ansatte i 381 
PP-tjenesten skal være 70% ute på skolene og ruste lærere og rektorer til å 382 
tilrettelegge for elever som har behov for spesialpedagogisk hjelp. En tidlig innsats vil 383 
forebygge behovet for ekstrahjelp senere i skolegangen. 384 
 385 
AUF i Telemark vil korte ned veien fra bekymringsmelding fra lærer til støtte fra PP-386 
tjenesten. Nå må lærer skrive rapport til rektor som må skrive en ny rapport til PP-387 
tjenesten og søke om en utredning, PP-tjenesten setter da eleven i kø for en 388 
utredning. Dette er en for lang og komplisert vei for en enkel løsning som burde 389 
settes i gang tidligere. Dette vil forebygges av et bedre samarbeid mellom PP-390 
tjenesten og skoler hvor PP-tjenesten trener opp lærere slik at de som trenger mest 391 
hjelp må ha direkte arbeid med PP-tjenesten, og at resten kan får den hjelpen og 392 
tilretteleggingen i klassen på skolen. 393 
 394 
AUF i telemark vil: 395 

• ha en kontaktordning som tilrettelegger for elever tidlig i skolen slik at de 396 
slipper spesialundervisning senere i skoleløpet. 397 

• at PP-tjenesten skal ha nærmere arbeid med lærere og rektorer på skolene så 398 
elever som trenger det skal ha oppfølging i klassen. 399 

• At de ansatte i PP-tjenesten på de ulike skolene skal samarbeide tettere. 400 

• Korte ned veien fra bekymringsmelding fra lærer til hjelp fra PP-tjenesten. 401 

• Ansatte i PP-tjenesten skal i hovedsak være lokalisert ute på skolene. 402 
 403 
  404 
  405 

 406 

 407 

 408 

 409 

 410 
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7.0 Modernisering av skolen 411 

En av AUF i Telemarks viktigste oppgaver er å modernisere skolen. Skal vi ha en 412 
skole som samsvarer med utviklingen i samfunnet må vi endre læreplanen, den 413 
digitale infrastrukturen og innholdet i mange av fagene. Dette vil vi gjøre ved å fornye 414 
læreplanene, endre seksualundervisningen og styrke de teknologiske hjelpemidlene. 415 

 416 

7.1 Læreplanens innhold  417 

Dagens læreplan er utgått på dato, og vi i AUF i Telemark ønsker en modernisering av 418 
skolen der det faglige innholdet skal være relevant for dagens samfunn, og 419 
undervisningen skal være tilpasset dagens digitale innovasjon. Kompetansemålene i 420 
dagens lærerplan er for brede. Målene må spisses ned og bli tydeligere for at læreren 421 
med elevene kan planlegge undervisningen på en bedre måte. AUF i Telemark mener 422 
det er nødvendig å rydde opp i lærerplanen, spisse ned kompetansemålene og endre 423 
planens funksjon som begrenser en lærers frihet til å bruke tid på læring, fremfor å 424 
planlegge og etterse at mengder av krav følges. En bakgrunn for dette er at vi ønsker 425 
fokus på dybdelære fremfor breddelære, der man kan se helheten i fagene og skape en 426 
forståelse som gjør at man kan trekke tråder fra andre fag, slik som fagene norsk og 427 
historie. Vi tror elevene har bedre nytte av faglig kvalitet fremfor faglig kvantitet både 428 
i grunnskolen og den videregående skolen.  429 

 430 
AUF i Telemark tror at arbeid i tverrfaglige prosjekter vil være en nyttig 431 
undervisningsform som skaper muligheten til å trekke tråder fra ulike emner med 432 
sammenheng og som forhåpentligvis gir en helhetlig forståelse i fagene. 433 

 434 
AUF i Telemark ser at mediene i verden stadig får mer makt og utbredelse i takt med 435 
elevenes hyppigere bruk av internett. AUF i Telemark mener dette gir grunnlag for at 436 
elevene må lære seg evnen til å tenke kritisk over hvilke kilder de bør stole på. Derfor 437 
ønsker AUF i Telemark å implementere kritisk tenkning i skolen. Dette går ut på at 438 
elevene lærer seg evnen til å tenke selvstendig ved valg av kilder i fagrelaterte 439 
områder, samt i dagliglivet.  440 
 441 
AUF i Telemark vil:  442 

• spisse ned kompetansemålene i enkelte fag. 443 

• fokusere på dybdelære fremfor breddelære. 444 

• fornye lærerplanens innhold og funksjon. 445 

• at man har flere tverrfaglige prosjekter i videregående opplæring. 446 

• implementere kritisk tenkning i skolen.  447 
 448 
 449 

7.2 Moderne teknologisk infrastruktur 450 

AUF i Telemark ønsker at alle elever i grunnskole og videregående opplæring skal 451 
kunne bruke digitale hjelpemidler i undervisningen. Den digitale innovasjonen 452 
forandrer seg, og skolen må rette seg etter dette for å kunne gi elevene de 453 
forutsetningene de har krav på. I dag finnes det alt for mange skoler som ikke har 454 
gode digitale løsninger for sine elever. Kapasitet, kunnskap og penger strekker ikke 455 
til.  456 
 457 
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AUF i Telemark mener hver enkelt elev bør ha hver sin PC til bruk i undervisning, og 458 
at lærere bør ha kompetansen det trengs for å kunne bruke digitale hjelpemidler der 459 
det er mulig å bruke dem. AUF i Telemark ønsker å satse på digital innovasjon i 460 
skolen, og vil derfor jobbe for et bevilgningsløft innenfor dette område.  461 

 462 
AUF i Telemark vil: 463 

• at alle skoler i Telemark har tilbud om skole-PC til hver enkelt elev. 464 

• at lærernes kompetanse innenfor digital innovasjon skal være oppdatert. 465 

• at skolene i mye større grad tar i bruk digitale hjelpemidler 466 
undervisningssammenheng. 467 

• ha en digital revolusjon i skolen som gjenspeiler samfunnet hva gjelder bruk av 468 
digitale hjelpemidler 469 

• ha en nasjonal kampanje for mer bruk av digitale midler i skolen 470 

• skolen skal tilby digitale hjelpemidler som er rettet mot utdanningsløpet 471 
eleven går på 472 
 473 
 474 
 475 

7.3 En bedre seksualundervisning 476 

Hele sju av ti grunnskolelærere mener seksualundervisningen er for dårlig. 477 
Ungdommen mener det samme - 44% er misfornøyde med seksualundervisningen på 478 
skolen. AUF i Telemark mener at det ikke er noen tvil om at seksualundervisningen i 479 
den norske skolen er for gammeldags. Den må oppdateres og tilpasses situasjoner og 480 
samfunnsproblemer som kan oppstå i dag.  481 

 482 
AUF i Telemark mener elever må lære mer om følelser, relasjoner og hvordan man 483 
håndterer situasjoner rundt seksuelle handlinger. Det er viktig at lærerne setter fokus 484 
på hva som er virkelighetsbilde og at pornografi skaper et urealistisk kroppsideal og 485 
gir usunne forventninger som ikke gir et realistisk syn på handlingen.  486 

 487 
En av fem unge har hatt sex uten å ønske det selv. AUF i Telemark mener dette har en 488 
sammenheng med mangelen på kunnskap om grensesetting, forståelse og respekt for 489 
egen og andres kropp. AUF i Telemark mener dette kan løses ved å styrke 490 
seksualundervisningen og starte allerede i førskolen. 491 

 492 
AUF i Telemark ønsker at man allerede i førskolen skal lære om legning- og 493 
kjønnsmangfold. Barn bør lære at det å ha en annen legning er helt normalt slik at det 494 
i et tidlig stadium øker aksepten. Personellet som skal lære bort dette må ha 495 
tilstrekkelig med kunnskap til å lære bort dette, derfor ønsker AUF i Telemark at alle 496 
skal gjennomføre FRI sitt kurs om rosa kompetanse der man lærer hvordan slike 497 
situasjoner skal håndteres. 498 
 499 
AUF Telemark vil: 500 

• ha en moderne seksualundervisning som tar hensyn til seksualitetsmangfold 501 
og grensesetting. 502 

• at alle ansatte i barnehage og skole skal ha gjennomført FRIs kurs om rosa 503 
kompetanse. 504 
 505 
 506 
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8.0 Yrkesfag 507 

I fremtiden vil Norge mangle mange fagarbeidere, spesielt i helse og byggsektoren. 508 
Dette er en faretruende endring som AUF i Telemark skal ta på alvor. AUF i Telemark 509 
ønsker å gjennomføre et stort løft innen yrkesfag. Dette skal gjøres gjennom å sørge 510 
for at flere får lærlingplass, bedre utstyr og et forbedret fagutvalg. 511 
 512 

8.1    Forbedre fagutvalget 513 

 514 
Utvalget innenfor yrkesfag har lenge vært et problem. Fagtilbudet er for lite utbredt 515 
og variert. Det er kun de linjene med flest søkere som blir opprettholdt, noe som gjør 516 
at elever som ønsker et fag med mindre søkere ikke får muligheten til å ta dette. Som 517 
ytterste konsekvens gjør det at de kan droppe ut på grunn av manglende motivasjon. 518 
Færre linjer fører også til at konkurransen om lærlingplass blant elevene på de større 519 
linjene blir for stor slik at flere står uten lærlingplass. Det fører også til en stor 520 
etterspørsel i de mindre linjene som ikke blir dekket. AUF i Telemark ønsker et 521 
variert tilbud av yrkesfaglige linjer slik at flere yrker blir involvert og at alle får 522 
oppfylt sitt ønske om yrkesfaglig retning på videregående.  523 

 524 
AUF i Telemark mener det er et problem at det gis for lite informasjon om hva de 525 
ulike retningene på yrkesfag inneholder. Dette fører til flere feilvalg og hindrer 526 
rekruttering av potensielle yrkesfagelever, samt at mindre og ettertraktede yrker 527 
mister fremtidige arbeidstakere. 528 

 529 
AUF i Telemark vil: 530 

• legge til ukesopplæring på alle yrkesfaglige linjer. 531 

• ha lærere med bred kunnskap om enkelte yrkesfaglige emner. 532 

• sørge for et bredt tilbud av yrkesfaglige retninger men likevel sørge for en 533 
forsvarlig klassestørrelse. 534 

• regulere linjene etter etterspørselen i arbeidslivet. 535 
 536 

8.2 Moderne utstyr 537 

Et av de største problemene på yrkesfag er for gammelt og utdatert utstyr. De fleste 538 
yrkesfaglige skolene i Telemark har fortsatt utstyr som både foreldrene og 539 
besteforeldrene våre brukte. Med dårlig og gammelt utstyr blir det vanskelig for 540 
elever å vende seg til alt utstyret som blir brukt i arbeidslivet.  541 
 542 
AUF i Telemark vil at utstyret på yrkesfag skal oppgraderes slik at flere elever 543 
fullfører videregående med den opplæringen de trenger for å klare seg i arbeidslivet. 544 
AUF i Telemark håper dette kan øke attraktiviteten til yrkesfag og at vi utdanner 545 
verdens beste fagarbeidere. 546 
 547 
AUF i Telemark ønsker at alle fylker oppretter et eget fond med øremerkede midler 548 
fra stat og fylkeskommune til oppgradering av maskineri og stasjonære anlegg på 549 
skolen. AUF i Telemark ønsker også at utstyrsstipendet økes slik at alle elevene har 550 
råd til å kjøpe sitt eget manuelle verktøy tilpasset hver enkelt. 551 

 552 
AUF i Telemark vil: 553 

• at alle fylker oppretter et eget utstyrsfond der skoler kan søke om midler til 554 
oppgradering av utstyr. 555 
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• at utstyrsstipendet økes så elevene har mulighet til å kjøpe moderne utstyr 556 
selv. 557 
 558 
 559 

 560 

8.3 Lærlingplasser til alle.  561 

Mangel på lærlingplasser er et stort problem i dagens samfunn. Mange elever på 562 
yrkesfag får ikke sjansen til å fullføre opplærlingen sin fordi det er for få læreplasser. 563 
For få lærlingplasser skaper uro blant elever og gjør at mange velger bort yrkesfag på 564 
grunn av en usikkerhet på om de i det hele tatt får muligheten til å fullføre 565 
utdanningen sin.  566 

 567 
Å gi bedrifter penger for å betale lønn til lærlinger vil gjøre det mer attraktivt for 568 
bedriftene å ta inn ungdom som kommer fra yrkesfaglige linjer. I en tid med kamp 569 
om lærlingplassene er det viktig for AUF i Telemark at det skapes enda flere 570 
lærlingbedrifter.  AUF i Telemark vil derfor øke lærlingtilskuddet. 571 
 572 
For de som ikke får lærlingplass mener AUF i Telemark at tiltaket «vg3 i skole» er et 573 
godt alternativ. Dette gjør at ventetiden på lærlingplass blir produktiv og at man i 574 
tillegg kan opparbeide seg generell studiekompetanse. 575 

 576 
Andre tiltak som sørger for at flere får lærlingplass er at kommune og fylke stiller 577 
krav om at alle tjenester som de er ansvarlig for skal ha en lærling. I tillegg så må 578 
offentlig sektor lede an ved å ta inn to lærlinger per 1000 innbygger på 579 
kommunenivå. 580 
For AUF i Telemark er det viktig at de som også har en lærlingplass får en tett og god 581 
oppfølging. Oppfølgingen skal omhandle veiledning i arbeidsvilkår og rettigheter i 582 
arbeidslivet samt oppfølging ved mistrivsel og konflikter.  583 
 584 
AUF i Telemark vil:  585 

• øke lærlingtilskuddet for bedrifter i takt med det en studieplass koster. 586 

• bevilge mer penger til «vg3 i skole» og reklamere mer for dette tilbudet. 587 

• stille krav om at alle offentlige anbud må ha lærlinger. 588 

• at kommuner skal ha to lærlinger per 1000 innbygger. 589 

• at lærlinger får tett oppfølging og veiledning under sin læretid med fokus på 590 
arbeidsvilkår, rettigheter og konflikter. 591 


