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I Norge har vi et samfunn basert på små forskjeller og store muligheter, hvor bakgrunnen til 2 

folk eller størrelsen på pengeboken til foreldrene deres har noe å si for deres sjanse til å 3 
lykkes. Dette er et verdisett som starter allerede i skolen, i fellesskolen. Fellesskolen er 4 

grunnmuren i det norske samfunnet og stedet hvor barn med ulik bakgrunn kommer sammen 5 
for å lære. Men, de kommer ikke bare for å lære seg hvordan de skal gange og dele, lese og 6 
skrive, de lærer også hvordan være et menneske og hvordan behandle andre mennesker.  7 
 8 
Den Norske skolen skal være den beste både når det kommer til kunnskap og resultater, men 9 

også på å forme hele mennesker. Derfor er det viktig å ha fokus på hele skoledagen, ikke bare 10 
undervisningen. Det er viktig at alle elever føler seg sett og får den hjelpen de trenger av 11 
lærere i timen, at alle lærer å lese og skrive i en tidlig alder slik at ingen blir konstant 12 
hengende etter. På lik linje med dette er det essensielt å ha en god skolehelsetjeneste, 13 
rådgivere og flinke lærere som kan hjelpe og støtte elevene gjennom skolegangen. 14 

 15 

For AUF i Troms er det hovedfokuset å skape en skole for og med elevene, hvor fokuset på 16 

elevmedvirkning og dialog er et grunnprinsipp. Å sette eleven i sentrum skal og bør alltid 17 
være førsteprioriteringen i skolen. For det er kun slik man kan skape verdens beste skole.   18 
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1.  Utdanningsløpet 70 

For AUF i Troms er skolegangen viktig. Kunnskap er den store nøkkelen til å løse samfunnets 71 
utfordringer. Det er ved bruk av kunnskap vi skal skape fremtidens arbeidsplasser, skape 72 

rettferdig fordeling, inkludere absolutt alle mennesker, løse klimautfordringene og skape et 73 
likestilt samfunn der alle har like muligheter. Derfor er det viktig at man har en helhetlig 74 
skolegang som er med på å utvikle alle elever og hjelpe de å finne deres sterke sider.  75 

Norge skal ha et mål om å bli det beste landet i verden på skole. Gjennom å ha et godt tilbud 76 
fra barneskolen til slutten av utdanningsløpet, sikrer man kompetente og flinke arbeidere for 77 
fremtiden. Man sikrer også hele mennesker.  78 

 79 

1.1 Barnehage 80 

Barns aller første møte med livet utenfor hjemmet skjer hos de aller fleste i barnehagen. Hva 81 

barna lærer de første årene er avgjørende for deres utvikling senere i livet. I løpet av denne 82 
perioden er svært viktig hva barna lærer og ikke minst hvordan de lærer det. 83 
 84 
Alle barn i Norge skal ha rett på samme type oppfølging og med det rett til å gå i barnehager 85 

som ser hvert enkelt barn. I barnehagene skal det være tilstrekkelig med ansatte for å følge 86 
opp hvert enkelt barn og de utfordringene disse barnene kan ha. 87 

 88 
Per i dag er gjennomsnittet i norske barnehager 6 barn per voksen, dette inkluderer at barn 89 
under 3 år telles dobbelt. Dette er et antall som er skremmende dårlig. Forutsetningen for at en 90 

voksenperson skal klare å holde oversikt over 6 barn i en svært varierende hverdag der alt fra 91 

lek, læring og sosial mestring skal følges opp er planlagt er langt fra godt nok. 92 
 93 
For å sikre at alle norske barn får like god oppfølging i tillegg til samme muligheter i løpet av 94 

sine år skal det på sikt jobbes for at alle barnehager blir offentlige slik at det lettere kan følges 95 
opp hva som læres bort i tillegg til hvilke sosiale kunnskaper barna tilegner seg. 96 

Barnehagen skal legge større vekt på barnas læring. For å sikre barn en bedre og lettere 97 
overgang fra barnehage til skole skal det legges mer vekt på både faglig og sosial pedagogikk. 98 

  99 
AUF i Troms vil: 100 

• Jobbe for at det som standard skal være 4 voksne pert barn, der barn under 3 år 101 
fremdeles skal telles dobbelt. 102 

• At det på sikt skal sikres at samtlige norske barnehager er offentlige. 103 

• At det skal mer både faglig og sosial pedagogikk inn i barnehagen.   104 
 105 

1.2 Barneskolen 106 

1.2.1 Aktivitetsskolen 107 

AUF i Troms anser aktivitetsskolen (AKS) som et bedre alternativ til dagen SFO- ordning. 108 
Det sikrer et bredere og mer pedagogisk tilbud utenfor skoletiden. Mange elever på 109 

barneskolen er avhengige av en fritidsordning, men til den dag i dag er ikke dette tilbudet 110 
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gratis.  Dette medfører konsekvenser for familier som ikke har like god råd og kan ende med 111 

at barnet går glipp av muligheten til å delta på AKS. Det kan medføre at barnet går glipp av 112 
viktig sosialisering og ta fra foreldrene til barnet å jobbe full dag på jobb. AUF i Troms mener 113 

at aktivitetsskolen skal bli gratis for alle som ønsker å delta på den.  114 
AKS-ordningen som vi kjenner i dag er ganske utdatert og lite tilrettelagt for elevene. AUF i 115 
Troms mener at elevene skal ha muligheten til å gjøre lekser på aktivitetsskolen, med 116 
tilgjengelig veiledning av faglærere. Slik at tiden hjemme kan bli brukt til andre ting og elever 117 
som ikke har foreldre som kan bidra med leksehjelp hjemme får den hjelpen de trenger. Det 118 

bør også være lagt opp til flere aktiviteter for at elevene skal kunne ha en aktiv hverdag også 119 
på aktivitetsskolen. 120 
 121 
AUF i Troms vil: 122 

• erstatte SFO på alle skoler med AKS  123 

• gjøre AKS-ordningen gratis på alle offentlige skoler 124 

• ha tilgjengelig leksehjelp med veiledning av faglærere på AKS 125 

• tilrettelegge for mer ulik aktivitet for elevene på AKS 126 

1.2.2 Lese-, skrive- og regnegaranti  127 

I dag er det mange elever som sliter med lese-, skrive- og regnevansker gjennom hele 128 
skolegangen. Mange av elevene som sliter med dette får også hjelpen de trenger alt for sent. 129 
Derfor vi AUF i Troms at det skal innføres en lese-, skrive- og regnegaranti fra 2. klasse på 130 

barneskolen. Slik at elever som har vansker blir fanget opp og hjulpet tidligere. At elever får 131 
tilbud om hjelp fra en så tidlig alder vil være med på å forhindre mange problemer i fremtidig 132 

skolegang, og vil forhindre et flerårig etterslep på kunnskap.  133 
Det er nødvendig å øke den spesialpedagogiske kompetansen i skolen, slik at elever som 134 
trenger det skal motta hjelpen de fortjener. Løftet innebærer også at at forsterket opplæring 135 

skal som hovedregel skje i vanlig undervisningssituasjon, men at det skal være mulig å ha et 136 

spesialteam som kan settes inn på skoler for å hjelpe de som trenger ekstra hjelp og 137 
veiledning. 138 
 139 

AUF i Troms vil: 140 
• innføre en lese-, skrive- og regnegaranti fra 2. klasse i barneskolen 141 

• styrke hjem-skole-samarbeidet, innføre tilbud om foreldrekurs i f.eks. leksehjelp og 142 
utdanningsvalg og etablere mer direkte kontakt mellom lærer, andre voksenpersoner 143 

og foresatte i grunnskolen 144 
• sikre gode leksehjelpsordninger for alle  145 

1.2.4 Fysisk aktivitet i skolen  146 

Fysisk aktivitet er veldig viktig for en sunn livsstil og gode vaner bør skapes tidlig. Derfor er 147 
det viktig at elevene driver med fysisk aktivitet også i skolen. Fysisk aktivitet hver dag vil 148 
gagne elevene og bidra til å få innført en sunn livsstil fra en tidlig alder. Derfor vil AUF i 149 
Troms innføre en times fysisk aktivitet hver dag i barneskolen, med fokus på ulike aktiviteter 150 
som kan være med på å forme en sunn livsstil hos elevene.  151 

 152 
AUF i Troms vil: 153 

• innføre en time fysisk aktivitet i barneskolen 154 
 155 

1.2.5 Trivselsledere 156 
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Hver dag er det barn og unge som føler seg utenfor i skolen. For mange elever er det vanlig å 157 

grue seg til friminuttene fordi de vet de ikke har noen å være med. En løsning for mange 158 
skoler har vært å innføre trivselslederprogrammet. Trivselsledere er elever som blir valgt i 159 

hver klasse og får ansvar om å arrangere aktiviteter for elevene i lunsjen. Et slikt tilbud gjør at 160 
terskelen for å bli kjent med nye folk å ha noen å være med blir mye lavere for mange. Det er 161 
også viktig at skolen sikrer at tilbudet er velfungerende og tjener alle elevene.  162 
 163 
AUF i Troms vil: 164 

 165 
• innføre trivselslederprogrammet på alle barneskoler 166 
• trivselsledere skal velges via trekning 167 
 168 

1.3 Ungdomsskolen 169 

1.3.1. Karakterer 170 

En av de største endringene med å gå fra barneskolen til ungdomsskolen er å begynne å få 171 
karakterer. Mange elever synes det kan være vanskelig å tilpasse seg til den nye 172 

vurderingsmetoden. Det kan spesielt være vanskelig å tilpasse seg om man ikke får 173 
begrunnelse på vurderingen. Derfor mener AUF i Troms at det skal være obligatorisk å få en 174 

skriftlig tilbakemelding utdelt i tillegg til karakteren. Likevel kan det være vanskelig for 175 
elever å fokusere på tilbakemeldingen og ikke karakteren. Derfor mener AUF i Troms at det 176 
kan være en god løsning å levere ut tilbakemeldingen noen dager før selve karakteren, dette 177 

kan også bidra til at elevene blir mer bevisst på egenvurdering. AUF i Troms mener skolene 178 
har et ansvar for å aktivt motarbeide karakterpress.  179 

 180 
Dersom elevene er uenig i begrunnelsen de får ved siden av karakter, så skal de ha mulighet 181 

til å be om å få rettet prøven på nytt av en annen lærer.  182 
 183 

AUF i Troms vil: 184 
 185 

• elevene skal få en grundig skriftlig og muntlig begrunnelse ved siden av karakter. 186 

• elever skal ha rett til å få rettet prøven på nytt av en annen lærer. 187 

1.3.2 Språk 188 

Ved start på ungdomsskolen begynner mange elever med et nytt fremmedspråk. AUF i Troms 189 
mener det er veldig viktig at alle ungdomsskoler har flere alternativer på mulige språk å velge 190 

og at samisk er inkludert i disse. Det skal også tilrettelegges for utvekslingsavtaler og 191 

samarbeid med klasser i andre land.  192 
AUF i Troms mener også det er viktig å ha alternativer for elever som ikke ønsker å ta 193 
fremmedspråk på ungdomsskolen ved å tilrettelegge undervisning for å fordype seg i norsk og 194 

engelsk og tilby arbeidslivsfag ved alle skoler. 195 
 196 

AUF i Troms vil: 197 
• styrke språkundervisningen ved ungdomsskoler 198 
• ha samiskundervisning tilgjengelig på alle ungdomsskoler 199 
• tilrettelegge for fagene engelsk- og norsk fordypning for elever som trenger eller 200 

ønsker det 201 
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• tilby arbeidslivsfag som alternativ til fremmedspråk på alle ungdomsskoler 202 

• tilby fjernundervisning av språk på alle ungdomsskoler 203 

1.3.3 Sidemål 204 

Sidemål har vært del av den norske skolen lenge og språket er en viktig del av den norske 205 
kulturarven. Likevel ser man ofte at elever sliter i faget og ikke får tilstrekkelig med 206 
undervisning i faget. AUF i Troms mener det ikke er noe mening i å vurderes i to såpass like 207 
språk.  208 
 209 

AUF i Troms vil: 210 
 211 

• fjerne sidemålskarakteren men bevare språket som en del av norskfaget 212 
 213 

1.3.4 Gym 214 

I dag er gymundervisningen veldig ensformig på mange skoler og vurderingen i faget blir 215 
mye preget av prestasjon i stedet for innsats og utvikling. For mange elever blir gym et fag 216 

hvor kun elevene i svært god fysisk form kan oppnå høy måloppnåelse. Hovedkriteriene for 217 
vurdering i gym skal være progresjon og innsats. AUF i Troms mener at gym-faget skal dreie 218 
seg om å lære elevene om hvordan ha et sunt forhold til helse og trening. Derfor mener AUF i 219 

Troms at det er viktig at faget legger mer vekt på disse aspektene også.  220 
 221 

AUF i Troms vil: 222 
 223 

• at gym-faget skal involvere mer om livsstil, helse, ernæring og skader på lik linje med 224 

fysisk aktivitet 225 

• beholde karaktervurdering i gym 226 
• at alle nybygde ungdomsskoler skal ha svømmehall 227 

1.3.5 Elevmedvirkning 228 

For AUF har det alltid vært viktig med elevmedvirkning i skolen, og at alle skoler skal ha en 229 

arena for dette. En god måte å styrke dette er å tilrettelegge for elevrådsarbeid på skolene. 230 
Med å ha et fungerende elevråd som har godt samarbeid med ledelsen på skolen er det mye 231 

lettere for elever å føle seg hørt og at deres meninger også har en betydning. AUF i Troms 232 
mener det er viktig at skolene satser på og følger opp elevrådene og at det innføres elevråd på 233 
alle skoler.  234 

 235 

Det er også veldig viktig for skolen å ha en større grad elevmedvirkning i undervisningen. 236 

Elever vet ofte best hvilke læringsmetoder som fungerer best for dem selv og klassen, defor er 237 
det viktig at lærere lytter til hva elevene har å si for å skape en mer tilrettelagt skolehverdag.  238 

 239 
Undervisningsrespons er et viktig hjelpemiddel for både elever og lærere til å evaluere 240 
undervisningen og legge et grunnlag for videre arbeid. AUF i Troms mener det er veldig 241 

viktig at det gjennomføres undervisningsrespons i alle timer en gang i året for at elever skal 242 
kunne evaluere undervisningen og komme forslag på hva som kan endres til lærer.   243 
 244 
AUF i Troms vil: 245 

 246 
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• kreve elevråd på alle skoler 247 

• at alle elevråd har en kompetent elevrådskontakt 248 
• tilrettelegge for en større grad av elevmedvirkning i skolen 249 

• innføre obligatorisk undervisningsrespons på alle skoler i alle fag en gang i året 250 
 251 

1.3.6 Rådgivningstjenesten 252 

For mange elever er overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole et stort steg med 253 
mange vanskelige valg. Derfor er det viktig at skolen tilrettelegger for at denne overgangen 254 

gjøres så god og trygg som mulig for elevene. For å gjøre dette mulig er det viktig at skolene 255 
har er god rådgivningstjeneste som ser alle elevene. AUF i Troms mener at det bør være et 256 
krav at alle rådgivere har god kunnskap om de ulike utdanningsveiene man har og greier å 257 
formidle dette på en god måte til elevene. Det er også viktig at karriereveileder har kjennskap 258 

til elevene og har kontakt med de også i løpet av året, slik at veileder har noe annet å vurdere 259 
ut i fra enn kun karakterkortet til eleven.  260 
 261 
Det er en stor utfordring at rådgivningstjenesten for sjeldent anbefaler yrkesfaglig utdanning. 262 

AUF i Troms mener det må fokuseres på at det skal dedikeres mer tid fra karriereveileder sin 263 
side til å opplyse om de yrkesfaglige alternativene. 264 
 265 
AUF i Troms vil: 266 

• bedre skolering for karriereveiledere på ungdomsskolen 267 
• ha færre elever per karriereveileder 268 

• innføre obligatorisk møte mellom kontaktlærer, karriereveileder og elev før valg 269 
videregående  270 

 271 

 272 

 273 

 1.4 Videregående opplæring 274 

1.4.1 Fagvalg 275 

En av de større endringene som skjer på videregående er at elevene får muligheten til å velge 276 
mye mer blant fag. På studiespesialiserende linje har elevene mange valgmuligheter på hvilke 277 
fag og hvilke retninger de ønsker å ta. Derfor er det viktig at skolen kan stille med god 278 
veiledning når det kommer til dette, slik at alle elever skal kunne vite at de har valgt rett.  279 

AUF i Troms mener også det er svært viktig at valgfagtilbudet er like godt på distriktsskolene 280 
som i byene. Derfor er det viktig at det økes satsning på de videregående skolene i hele fylket.  281 
 282 

AUF i Troms vil: 283 
 284 

• styrke veiledningen til elever med fagvalg 285 
• styrke valgfagtilbudet på videregående skoler i distriktet på lik linje som i byene 286 

1.4.2 Borteboere 287 

Mange som går på videregående i dag blir tvunget til å flytte hjemmefra for å fullføre 288 
utdanningen. Utdanninger som er landslinje, gjør at elevene søker på landsbasis når de søker 289 
utdanninger. Dette gjør at flere elever havner på internater ved skolen. Mange av elevene 290 

sliter med å komme seg gjennom måneden økonomisk. Dette fordi borteboerstipendet er for 291 
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lite i dagens ordning. Dette gjør at man etter har betalt leie for hybel, såvidt har nok penger til 292 

å komme seg gjennom måneden før man får nytt stipend. Det er ikke slik at alle elever får 293 
økonomisk støtte av foreldrene under opphold ved internat. Derfor vil AUF i Troms øke 294 

borteboerstipendet i videregående skole, slik at elever faktisk har råd til andre ting enn bare 295 
leie og mat.  296 
 297 
AUF i Troms vil: 298 

• øke borteboerstipendet i videregående skole  299 

• videregående skoler skal arrangere eventer for de som bor borte og legge til rette for et 300 
godt miljø ved internatene 301 

• om skolen ikke har internat skal skolen være behjelpelig med å finne bosted 302 
• at det tilrettelegges for kulturtilbud også for de som bor på internat/hybel 303 
• bygge flere studentboliger forbeholdt videregående elever 304 

 305 

1.4.3 Avgiftsparkering 306 

Fra og med 2018 har flere videregående skoler i fylket fått innført den mye omdiskuterte 307 
parkeringsavgiften. Enkelte steder ligger den på 60 kr dagen, noe som resulterer i omtrent 308 
1200 kr per måned på parkering. Hensikten skal være at mindre tar bil til og fra skolen, noe 309 

den har oppnådd. Midlene som kommer inn fra parkeringsavgiften ønsker fylket å bruke for å 310 

bedre kollektivtilbudet. Dessverre blir de som bor et stykke fra skolen, og som har et mindre 311 
bra kollektivtilbud, rammet. Parkeringsavgiften rammer urettferdig de som ikke har noen 312 

annen mulighet til å komme seg til og fra skolen med bil, og vi mener derfor at elever skal ha 313 
muligheten til å søke fritak fra å måtte betale parkeringsavgift.  314 
 315 

AUF i Troms vil: 316 

• At det skal være mulig for elever med lang reisetid eller dårlig kollektivtilbud å søke 317 

om fritak fra parkeringsavgiften.  318 
 319 

 320 
 321 

 322 
 323 

2. Yrkesfag 324 

Yrkesfag er på mange måter fagene som bygger Norge. Helsefagarbeidere i eldreomsorgen, 325 
arbeidet bak ditt hjem, produksjonen av maten på ditt fat, og mye mere. 326 
 327 
Antallet elever på yrkesfag er langt under det norske markedets behov. I dag avhenger den 328 

norske industrien av utenlands arbeidskraft. Den manglende mengden av elever på yrkesfag 329 
kan ha noe å gjøre med den manglende kompetansen om yrkesfag. På ungdomsskolen stilles 330 

det alt for lave krav til rådgivernes kompetanse om de ulike veiene innenfor yrkesfag. 331 
 332 
På yrkesfag er det også størst frafall i skolen. Mye av dette skyldes manglende læreplasser. 333 
Derfor må elever på yrkesfag sikres læreplass. Den nåværende ordningen for påbygg til 334 
studiekompetanse er heller ikke velfungerende. Dette da påbygg har de dårligste målingene på 335 

trivsel, karakterer, og frafall. 336 
 337 
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2.1 Påbygning til generell studiekompetanse 338 

Påbygning til generell studiekompetanse er en studieretning som er i dag preget av høyt frafall 339 

og lavt karaktersnitt. Elever som har gått to år med yrkesfag eller en 2 år lang lærlingtid møter 340 
en skolehverdag preget av lange tunge dager med enorme mengder pensum.  For en bedre 341 
skolehverdag for enkelte elever ses det nødvendig at påbygning i dag må undergå strukturelle 342 
endringer som tilrettelegger bedre for enkelte elver samtidig som det høyner det generelle 343 
karaktersnittet og reduserer frafallet. 344 

 345 
AUF i Troms vil:  346 

• dele opp påbygg til et to årig studieløp 347 
• ha et tilbud for elever for å søke om redusering av det tidligere nevnte to årlige 348 

studieløpet til et, et årlig studieløp 349 

• at elever som ønsker ved siden av sin skolegang kan få et bedre tilrettelagt tilbud. 350 

 351 

2.2 Læreplass 352 

Mye av frafallet på yrkesfag i dag skyldes et manglende tilbud på lærlingplasser. I likhet med 353 
studiespesialiserende, mener AUF i Troms at det skal være en selvfølge å få fullført sin 354 
yrkesfaglige utdannelse. For å skape flere lærlingplasser må lærlingtilskuddet til bedrifter 355 

økes, og det må settes krav til lærlingplasser hos offentlige bedrifter. 356 

AUF i Troms vil: 357 
• lovfeste rett til læreplass for alle kvalifiserte elever 358 

• øke lærlingtilskuddet til private bedrifter  359 
• gi elever som ikke får ordinær læreplass tilbud om å ta fagbrev gjennom toårig 360 

praksisbasert opplæring i skolen 361 
• krav om minimum antall lærlingplasser i offentlige bedrifter, institusjoner og jobber 362 

på anbud i det private 363 
 364 

2.3 Utstyrsstipend 365 

Elevene på yrkesfag trenger å lære seg med dagens moderniserte verktøy. I forhold til mengde 366 

og pris på utstyret i skolen, holder dagens stipend ikke til å dekke det reelle behovet. For å 367 
sikre elever riktig kompetanse med moderne verktøy, må også midler prioriteres til 368 

opprustning av verktøy og kompetanse på yrkesfaglige linjer. 369 
 370 
AUF i Troms vil: 371 

• øke utstyrsstipendet på yrkesfag 372 

•  investere i utstyr og verktøy tilpasset dagens arbeidsliv på yrkesfag 373 

• jevnlig etterutdanning av programfagslærere på bruk av nytt utstyr og metoder. 374 
 375 

2.4 Kjønnskvotering på yrkesfag 376 

En arbeidsplass med likestilling i fokus er viktig for at næringslivet skal få tilført den 377 
kompetansen det trenger. I dag styrer mange unge enda unna de kjønnsdominerte yrkene. I 378 
kampen mot de dominerende kjønnsrollene i arbeidslivet ønsker derfor AUF i Troms å 379 
benytte kjønnskvotering. 380 
 381 
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AUF i Troms vil: 382 

• Benytte kjønnskvotering i den videregående skolen dersom det er 4/5 flertall av 383 
dominerende kjønn  384 

 385 
 386 

3. En god skolehverdag 387 

En god skolehverdag er essensielt for god læring. AUF i Troms ønsker en skole hvor alle 388 
trives, og opplever et godt læringsmiljø. For å få til dette skal vi satse på blant annet 389 
skolehelsetjenesten, nedkjemping av mobbing, og varm mat samt frukt til alle elever på 390 
skolen.  391 
 392 

3.1 Skolehelsetjenesten 393 

AUF i Troms mener at vi skal ha en god helsetjeneste, med helsesøster som er på skolen hver 394 
dag for å sikre at alle elever som trenger det skal ha muligheten til støtte til enhver tid. 395 

Helsesøsteren skal være et sted hvor elever kan gå å få hjelp, støtte og råd – og AUF vil 396 

forsterke den tjenesten. 397 
 398 

AUF i Troms vil: 399 
 400 

• at helsesøster skal være på skolen hver dag   401 

• at helsesøster skal presentere seg i starten av semesteret slik at elever skal føle seg mer 402 
velkomne og vite mer om hvordan man tar kontakt 403 

• at helsesøster skal kunne henvise direkte til psykolog 404 
• øke pengene som blir brukt på skolehelsetjenesten samt øremerke midlene til dette 405 

• At alle elever skal ha minst en obligatorisk time alene sammen helsesøster fra og med 406 
5. trinn til fullført videregående skole, med unntak av lærlingtid. 407 

 408 

3.2 Trivsel 409 

I Norge er det om lag 63 000 skoleelever som mobbes regelmessig 2-3 ganger i måneden eller 410 
oftere. Det er altfor mye. Barn som blir mobbet blir mer sårbar for psykiske problemer senere 411 
i livet, og har vanskelig for å lære. Trygghet gir best læring. AUF i Troms vil at alle skal føle 412 
seg trygg til å gå på skolen, og oppleve et godt læringsmiljø. 413 
 414 

AUF i Troms vil: 415 
•  at kampen mot mobbing skal ha høy prioritet 416 

• alle skoler og barnehager har en plikt til å forebygge, undersøke og avdekke mobbing 417 
• etablere beredskapsteam mot mobbing i alle kommuner 418 
• at alle kommuner skal lage en handlingsplan mot mobbing på alle trinn i skolen 419 
• sørge for at ansatte på skolen skal lære, og vite om deres ansvar for å hjelpe til med å 420 

forebygge mobbing 421 

• ha tilbud om foreldrekurs samt tettere kontakt og samarbeid mellom foresatte og 422 
ansatte i skolen 423 

• forbedre elevers rettigheter og plikter til medelever  424 
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• styrke støtten til frivillige organisasjoner som jobber med å forebygge mobbing 425 

• mobbeombudet kobles inn når enkeltskoler har bekymringsverdige mobberesultater 426 
 427 

3.3 Mat i skolen 428 

I mange land har alle skoler tilbud om gratis varmt måltid til alle elever. Et slikt tilbud er med 429 
på å sikre at alle elever får spist et sunt og næringsrikt måltid i løpet av skoledagen. Forskning 430 

viser til at det å ha spist et ordentlig måltid hjelper både på konsentrasjonsevnen og trivselen 431 
til elevene. 432 
 433 
I Norge har det lenge vært vanlig at elevene på barne og ungdomsskolen har tilbud om å kjøpe 434 
skolefrukt, som innebærer at elevene mottar en frukt hver dag i lunsjen på skolen. Å innføre at 435 

alle elever får utdelt frukt på daglig basis er med på å bidra til en mer sunn livsstil hos elevene 436 

og innfører gode vaner tidlig i livet. AUF i Troms mener at man skal ta vare på skolefrukt 437 

tilbudet i både barne og ungdomsskolen og gjøre tilbudet gratis så alle elever kan nyte godt av 438 
det.  439 
 440 
AUF i Troms vil: 441 

• innføre gratis varmt måltid for elevene hver dag i skolen 442 
• innføre et vegetaralternativ i skolen 443 

• styrke og gjeninnføre skolefrukt tilbudet på barne- og ungdomsskolen og gjøre tilbudet 444 
gratis  445 

 446 

3.4 Fraværsgrensa 447 

Fraværsgrensen var i hovedsak et tiltak for å redusere skulking i den videregående skolen. 448 

Slik fraværsordningen er i dag går denne på bekostning av elever, økonomi, og legekontorer. 449 
AUF i Troms ønsker en fraværsgrense på elevenes premisser. For at dette skal bli mulig 450 
trenger skolene også helsesøster på skolen hver dag. 451 

AUF i Troms ønsker å endre at fraværsgrensen skal gå på enkeltfag til at den i stedet skal 452 

regnes ut i fra totalt fravær i alle fag. Dette gjør at det ikke lengre blir like stor forskjell på 453 
hvilke fag som rammes hardest av fravær. Det skal også opprettes en fraværskarakter på lik 454 
linje som man i dag har orden og adferdskarakterer, som da blir strøket med overskridelse av 455 
10 % dokumentert fravær. Med dette vil lærere få mer frihet til å bestemme om eleven har 456 
vurderingsgrunnlag i fag, mens skulk vil straffe seg.  457 

 458 
AUF i Troms vil: 459 

• et felles reglement for alle skolene 460 

• at prosentandel skal regnes på totalt fravær, og ikke fravær i enkeltfag 461 
• at helsesøster på uansett nærliggende skole eller helsestasjon skal 462 

kunne      dokumentere sykefravær 463 
• eventuell overskriding av 10 % leder til stryk i “fraværskarakteren” 464 

• at elever som er i fare for å overstige grensen på 10% skal ha møte med foresatte, 465 
kontaktlærer og avdelingsleder angående fraværssituasjonen 466 

• at gyldig fravær også skal gjelde kjøretimer 467 
• at gyldig fravær også skal gjelde idrett og kulturelle arrangementer på ikke nasjonalt 468 

nivå om fravær godkjennes av aktuelle faglærere 469 
 470 
 471 
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 472 

4. Fremtidsskolen 473 

Skolen skal bidra til å utvikle elevenes kunnskap og kompetanse slik at de kan være aktive 474 

deltakere i et fremtidens kunnskap samfunn. Samtidig skal skolen være et sted hvor elevene 475 
kan få støtte og hjelpe i deres identitetsutvikling. Morgendagens samfunn stiller strenge krav 476 
når det gjelder kunnskap og arbeidsliv. Skolen har derfor i ,enda større grad enn før, 477 
betydning som fellesarena. Elevene skal i samarbeid med lærerne utvikle ferdigheter som dem 478 
ressurser til å delta og bidra produktiv til livets arenaer. En viktig samfunnsinstitusjon som 479 
skolen skal også bidra til å forme hele og fulle mennesker. Det innebærer at skolen skal støtte 480 
opp under, men også gi informasjon om verdier, holdninger og normer i samfunnet.  481 
 482 

 4.1 Digital revolusjon 483 

Vi står overfor en digital revolusjon. Mye av fremtidens arbeidsplasser vil være digitalisert, 484 
det medfører at det meste av arbeidsoppgavene i dagens samfunn vil bli utført av maskiner og 485 

roboter. Istedenfor å frykte hva disse forandringene betyr, bør vi ruste dagens generasjon, gi 486 
dem verktøyene som trengs, for å møte de teknologiske endringene. Den opplæringen skjer i 487 

skolen.  For å utvikle digital kompetanse og integrere det i hvert enkelt fag på en systematisk 488 
måte, forutsettes det at det både er bra utstyr tilstede, og lærere med kompetanse i IKT.  Ikke 489 
alle har PC eller datamaskin hjemme. For AUF i Troms er det viktig å sikre lik tilgang på 490 

utstyr for alle, uavhengig av inntekt. 491 

AUF i Troms vil:  492 

• sette i gang en digitaliseringsreform i hele utdanningsløpet. 493 

• at det innen 2020 skal innføres 1:1 dekning elev-digitalt læremiddel i hele skoleløpet 494 
• ha en helhetlig gjennomgang og oppgradering av den teknologiske infrastrukturen i 495 

hele grunnskolen og videregående utdanning 496 

• oppfordre og stimulere til et marked i større grad enn i dag for utvikling av digitale 497 
læremidler 498 

• opprette en offentlig nasjonal portal for digitale læremidler for norske og utenlandske 499 
leverandører som tilfredsstiller bestemte kvalitetskrav og hvor skolene kan kjøpe 500 

digitale læremidler subsidiert gjennom offentlige tilskudd 501 
• øke bruken av digitale hjelpemidler i vurderingssituasjoner 502 
• bruke internett i eksamenssituasjoner der det er formålstjenlig 503 
• arbeide for at alle kommuner skal ha tilgang på digitale aktivitetsrom, 504 

aktivitetsrommene skal også være tilgjengelig for kompetanseheving av lærere og 505 

deres undervisningsopplegg 506 
• ha koding inn i læreplanen og IKT som en grunnleggende kompetanse på lik linje med 507 

basisfagene 508 
• ha en kompetanseutviklingsplan på IKT for lærere 509 
• endre læreplanverket for å styrke elevenes digitale kompetanse, herunder digital 510 

dømmekraft 511 
• at senter for IKT i utdanningen gis i oppgave å videreutvikle et program for digital 512 

dømmekraft som skal ferdigstilles i 2018 513 
• kunnskapsdepartementet bør inngå et samarbeid med Datatilsynet for å utarbeide en 514 

veileder med tiltak for å øke skolenes kompetanse om å behandle personopplysninger 515 

• alle skoler i Norge skal ha en universell digital plattform, som for eksempel fronter 516 
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• utrede digitale lærebøker  517 

 518 

4.2 Seksualundervisning 519 

Mange opplever dagens seksualundervisning for innsnevret og overfladisk – opplæringen 520 
berøre ikke de viktigste temaene rundt seksualitet. Begrepet seksualitet omfatter mye mer enn 521 
bare sex, det handler også om følelser, grensesetting, kjønnsmangfold osv. AUF i Troms 522 

ønsker en seksualundervisning som tar opp de problemstillingene vi ungdommer møter i 523 
hverdagen, enten det er motepress, sexpress, kroppsideal eller selvrespekt. En 524 
seksualopplysning som bidrar til trygghet hos unge, noen av disse temaene er allerede 525 
pensum, men timen bør ledes av eksterne personer som for eksempel helsepersonell. 526 

AUF i Troms vil: 527 

•  at seksualundervisningen i skolen i større grad handler om grensesetting, seksualitet, 528 
relasjoner og følelser 529 

• at seksualundervisning skal omhandle ulike legninger, samt snakke om samkjønnet 530 
samleie og transtematikk 531 

• at barnehagelærere og skoleansatte må gis tilstrekkelig kompetanse om kjønns- og 532 

seksualitetsmangfold, normer og ulike familieformer.  533 

 534 

 4.3 Internasjonalisering 535 

I en globalisert verden hvor avstanden mellom land blir mindre og mindre, er det et fortrinn 536 

med gode språkferdigheter. I dag begynner norske elever med språkopplæring i 537 
fremmedspråk på ungdomsskolen. Der er språkvalget ofte begrenset – som regel mellom to til 538 
tre språk. Videre, er undervisningen lagt opp slik at hovedtyngden ligger på den skriftlige 539 

delen. Språkopplæring bidrar til mer forståelse og inngår i flere fag enn bare språkfag. 540 
Flerspråklige kan i større grad se sammenhenger, sile bort uviktig informasjon, og har 541 
dessuten større konsentrasjonsevne. AUF i Troms vil derfor starte språkopplæringen i 542 

tidligere alder, og utvide fremmedspråk tilbudet. 543 

Den beste måten å lære et språk på, er å praktisere det. Nærmere 16.000 studenter dro på 544 

utveksling i 2016, dette var et rekordår. Utveksling er et godt middel for å knytte bånd til 545 
andre mennesker, og  videre forståelse for andres kultur og omverdenen. Dessverre har mange 546 
negative erfaringer med enten vertsfamilien eller organisasjonen de reiser med. AUF i Troms 547 
vil derfor stille større krav til vertsfamilien og reiseselskapene. 548 

AUF ønsker et godt og nært forhold til våre naboer i nord, inkludert Russland. Mange norske 549 
studenter har blant annet vært i Murmansk og fant reisen lærerik. Vi vil styrke opp under 550 

samhandlingen mellom de nordiske landene gjennom blant annet utveksling, og bevilge flere 551 
midler til det.  552 

AUF i Troms vil: 553 

•  at det skal legges mer vekt på den praktiske anvendelsen av språkene i 554 
språkundervisningen 555 

• sette fokus på innholdet i de språklige fordypningsfagene på ungdomsskolen 556 
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• videreutvikle arbeidslivsfaget, slik at elevene er bedre rustet til å velge 557 

utdanningsprogram på videregående skole 558 
• vurdere start med 2. fremmedspråk tidligere i skoleløpet 559 

• at andre studieretninger enn studiespesialiserende skal tilby 2.fremmedspråk som et 560 
frivillig valgfag 561 

• at det stilles strengere krav til vertsfamilier og utvekslingsselskap 562 
• at utvekslingsselskap skal kunne bøtelegges ved brudd på krav 563 
• legge bedre til rette for at elever i yrkesfaglig opplæring kan dra på utveksling 564 

 565 

4.4 Eksamen 566 

Dagens eksamensform er en urettferdig vurdering av norske elever. Hvordan en enkelt elev 567 

presterer i løpet av fem timer kan avgjøre hvilke muligheter elevene kan få gjennom sitt 568 
videre utdanningsløp. Fremfor å se hvilke prestasjoner denne eleven har gjort gjennom året, 569 
faller hele avslutningen av din skolegang på hvordan du presterer nettopp disse timene. 570 

For å sikre en mer rettferdig vurdering for alle elever uansett forutsetning for å takle en 571 
eksamen bra, skal alle elever gjennom en helhetlig mappevurdering. Denne vurderingsformen 572 
tar for seg alt en elev har gjort gjennom skoleåret og samler det opp til å gi en sluttvurdering 573 

som gjenspeiler elevens    helhetlige kunnskap langt bedre enn en eksamen vil gjøre. Denne 574 
vurderingsformen vil da føre til en langt mer rettferdig vurdering av hver enkelt elev. 575 

En muntligeksamen skal løses ved en samtale mellom elev, faglærer og sensor. Der eleven får 576 

mulighet til å forsvare sine oppgaver. Denne samtalen skal filmes slik at det i tvilstilfeller vil 577 
kunne klages på karakteren som settes. Adgang til denne filmen skal kun gis ved en eventuell 578 
klage på karakteren. 579 

AUF i Troms vil: 580 

• Dagens eksamensform skal erstattes av en helhetlig mappevurdering. 581 
• Den muntlige eksamensformen skal erstattes av en samtale mellom elev, faglærer og 582 

sensor der eleven får mulighet til å forsvare sine oppgaver. 583 
• Den muntlige delen av mappevurderingen skal filmes og adgang til denne filmen skal 584 

kun gis ved eventuelle klager på karakteren som settes. 585 

 586 

 587 

 588 

5. Fellesskolen 589 

Fellesskolen er fundamentet til det mangfoldige Norge. Utdanning er nøkkelen til framtiden 590 
og gjennom en god og sterk fellesskole garanterer vi framtiden til norsk ungdom. AUF må 591 
være garantisten for en god fellesskole som gir alle like muligheter. Uansett hvor du kommer 592 

fra, uansett hvem du elsker og hvilken gud du tror på så skal fellesskolen være der du føler 593 
deg hørt og inkludert. 594 
 595 
Derfor er det særdeles viktig for AUF i Troms å hindre veksten av private skoler som bidrar 596 
til økte forskjeller, og ta kampen mot velferd profitører som prøver å utnytte fellesskapet til å 597 
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berike seg selv. Samtidig som vi garanterer at gratisprinsippet ivaretas i skolen og vi har en 598 

likestilt og inkluderende fellesskole. 599 
 600 

5.1 En offentlig fellesskole 601 

Fellesskolen har og burde alltid være en del av spleiselaget Norge. Gratisprinsippet som er så 602 
sentralt til den norske fellesskolen må ivaretas. Det skal alltid være gratis å gå på skole. 603 

Størrelsen på pengeboken din skal ikke ha noe å si på kvaliteten av  din utdanning. Utdanning 604 
er ikke en bedrift man kan ta utbytte av, men noe felles for oss alle. Motivet til en skole skal 605 
ikke være profitt på elevenes bekostning, men elevenes utdanning og framtid. Alle over hele 606 
landet skal ha samme muligheter til utdanning. 607 
  608 

 AUF i Troms vil:  609 

• ivareta og satse sterkt på den offentlige skolen 610 

• forhindre at skoleeiere skal kunne ta utbytte på utdanning, og ha et enda strengere 611 
regelverk 612 

• tydeliggjøre hvilke kriterier som skal stilles til private skoler med et pedagogisk 613 
alternativ til den offentlige skolen 614 

• styrke Utdanningsdirektoratet, gjennom tilstrekkelige ressurser til rådighet, slik at de 615 
kan gjennomføre et effektivt tilsyn med de private skolene 616 

• at brudd på regelverk må håndheves strengere og følges av bøter og mer effektive 617 
sanksjoner 618 

• at det skal være gratis å ta opp fag som man har fått strykkarakter i 619 

• at alle fylker oppretter en gratis sommerskole der elever som har strøket i et fag kan 620 
bestå før neste skoleår, i tillegg til tilbud for elever som ønsker å lære mer 621 

• at prisen på privatisteksamen holdes på et rimelig nivå. Utfra kriterier satt av UD 622 

• verne om gratisprinsippet og legge ansvaret på skoletjenesten å dekke elevens reelle 623 

behov for skoleutstyr 624 
 625 

  5.2 Et likestilt utdanningsløp 626 

Fellesskolen skal inkludere alle. Det skal være en skole der man kan føle seg trygg og 627 
velkommen. Der uansett hvor du kommer fra eller hvor du bor så skal du ha samme mulighet 628 
til utdanning som alle andre. 629 
Skolen og skolebygg må tilpasses til de med særskilte behov. Det må bedre tilrettelegges for 630 

folk med et annet språk enn norsk som morsmål.  Samtidig som vi tilrettelegger for de med 631 
funksjonshemninger så de også kan få en fullkommen skoledag. 632 
LHBT+ elever må det også tilrettelegges for. Kunnskapen om LHBT+ personer må økes i 633 

skolen for å sørge for økt toleranse og forståelse for mennesker med annen seksuell legning. 634 
 635 
 AUF I Troms vil: 636 
 637 

• alle barn i grunnskolen skal ha rett til morsmålsopplæring 638 
• sikre at alle elever har reell tilgang til toalett- og garderobefasiliteter på skolen. 639 
• alle skolebygg skal være universelt utformet innen 2025 640 
• alle elever må sikres tilpassede muligheter for å delta i alle skolens aktiviteter, uansett 641 

kjønn 642 
• gjøre tegnspråk til et valgbart fag på lik linje med nåværende språkfag. 643 
• bevare og styrke linjer og skoler i distriktene. 644 
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• styrke samiske og kvenske barnehager og skoler. 645 

• at samisk og kvensk kultur og historie får en større del i læreplanen. 646 
• LHBT+ kunnskap skal bli en større del av undervisningen enn i dag. 647 

• innføre kjønnsnøytrale toaletter. 648 
 649 

 5.2.1 Rasisme i skolen 650 

Rasisme er et stort problem i samfunnet, og skolen er ikke et unntak. Barn og unge som 651 
opplever rasisme møter ofte lærere og andre tillitspersoner som er usikre på hvordan de skal 652 

håndtere dette. Noen elever med minoritetsbakgrunn opplever også at læreren har lavere 653 
forventninger til dem enn etnisk norske elever. Automatisk lavere forventninger til språk og 654 
faglig kunnskap fra lærerne fører også til at elever med minoritetsbakgrunn har ubehagelige 655 
opplevelser i skolen. Skolene er i dag pålagt å arbeide mot rasisme, men hvordan man velger 656 

å løse det er opp til hver enkelt skole. 657 
  658 
AUF i Troms vil: 659 

• at det skal utformes en universal plan som jobber aktivt med å forebygge og håndtere 660 
rasisme i den norske skolen. 661 

• At kunnskap om andre kulturer og levemåter skal i større grad legges vekt på i 662 
undervisningen.  663 

 664 

 5.2.2 Seksisme og diskriminering av LHBT+ personer 665 

I norske skoler blir LHBT+ elever blir mobbet i langt større grad enn heterofile CIS-elever. 666 

personer som ikke er heterofile er og mer plaget av psykiske problemer. Men også 667 

diskriminering kommer i forskjellige former, fra den toalett system som består av kun 668 

jenter/gutter toaletter, til lærere med gammeldags holdning. 669 
 670 

I dagens samfunn blir ungdommer plassert i forskjellig kategorier avhengig av deres seksuelle 671 
orientering/legning. Det er en av grunnene til hvorfor mange ungdommer er redd for å komme 672 

ut og være åpen om deres seksuelle legning. Derfor er det viktig å styrke 673 
seksualundervisningen (kapittel 5), at skolen og lærerne kan identifisere seksuell trakassering 674 
og ha gode rutiner på hvordan de skal håndtere det. 675 

  676 
AUF i Troms vil: 677 

• At skolen skal styrke seksualundervisningen for å hjelpe elever og lærere å identifisere 678 
og forebygge seksuell trakassering.    679 

• At skoler skal ha rutiner på hvordan lærere skal håndterer diskriminering av LHBT+ 680 

personer. 681 
• At det skal utvikles en universal behandlingsplan for å takle diskriminering av LHBT+ 682 

personer i den norske skolen. 683 
 684 

 5.2.3 Tilretteleggelse for folk med handikap 685 

Elever med funksjonsnedsettelse må ofte velge skole etter hvor godt de er utformet. Smale 686 
dørkarmer og heiser, tunge dører, dårlig merking for synshemmede og mangel på 687 
handikaptoalett i alle etasjer er noen av faktorene som er med på å påvirke om handikappede 688 
kan gå på nærskolen eller ikke. Dette er en stor utfordring som det må tas tak i.  689 
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 690 

AUF i Troms vil 691 
• At alle nybygde skoler skal universielt utformes. 692 

• At eldre skoler skal så langt det er mulig utbedres, slik at barn og unge med et 693 
handikap kan benytte seg av nærskoletilbudet i større grad.  694 

• Innføre SFO for psykiske og fysiske utviklingshemmede fram til fullført grunnskole. 695 
 696 
 697 

 698 

6. Læreren 699 

For AUF i Troms er læreren en av de viktigste ressursene vi har i Norge i dag. Læreren er 700 

bærebjelken til den norske fellesskolen. Fra din første skoledag til din siste er læreren din 701 
stadige følgesvenn. Læreren inspirerer, og former dagens og fremtidenes ungdom. 702 
 703 
Fellesskolen i dag trenger flere ikke færre lærere, for en bedre skoledag der alle elever føler 704 
seg hørt og sett. Derfor er det viktig at man fjerner de strenge karakterkravene så flere folk 705 

kan og vil velge læreryrket. Samtidig som øker og styrker lærerutdanningen så den er tilpasset 706 

den moderne fellesskolen og dagens Norge. 707 
 708 

6.1 Lærertetthet 709 

Elever i dagens skole trenger flere lærere.Med en lærer per hver 15 elev i både grunnskolen 710 
og videregående garanterer vi at alle elever føler seg hørt og sett.Læreren hjelper også med 711 

det forebyggende arbeidet når det kommer til mobbing og andre problemer som møter 712 
individuelle elever, flere lærere bidrar til et bedre og mer inkluderende klasse og skolemiljø  713 

      714 
  AUF i troms vil: 715 

• innføre lærertetthetsnorm på en lærer per 15. elev på grunnskole og videregående 716 
• lovfeste rett til vikar ved lærerfravær 717 

    718 

6.2 Lærerutdanning 719 

Mange unge i dag går med en drøm om å bli lærer, en drøm for å undervise og føre kunnskap 720 
videre. Men drømmen deres møter plutselig veggen når de går ut med en dårlig 721 
matematikkarakter er døren inn til drømmen er stengt. Slike strenge karakterkrav fører til at 722 

færre velger å bli lærer.  723 
 724 

Fellesskolen trenger flere og bedre lærere. Lærere med økt kompetanse som er tilpasset 725 
dagens hverdag. En hverdag som er stadig digitalisert.Derfor ses det nødvendig at 726 
lærerutdanningen er i større grad tilpasset denne virkeligheten. Også stadig viktig er en økt 727 
kompetanse for forebyggende arbeid når det kommer til mobbing, spesielt digital mobbing 728 
som er et problem som rammer flere og flere av dagens ungdom. 729 

 730 
 AUF i Troms vil:  731 
                                  732 

• styrke læreryrkes status uten å innføre strenge karakterkrav 733 
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• fjerne karakterkravet i matematikk for lærere 734 

• innføre kjønnspoeng for menn i lærerstudier for å likestille læreryrket 735 
• at kompetansen i lærerutdanning for å forebygge mobbing skal økes, særdeles i 736 

hvordan man skal forebygges og håndtere digital mobbing 737 
• ha mer digital kompetanse i lærerutdanningen 738 
• øke de statlige innskuddene til kommunene for å sikre videre og etterutdanningen til 739 

lærere 740 
• starte tidligere med praksis i lærerutdanningen 741 

 742 

6.3 Voksenopplæring  743 

Voksenopplæring er et opplæringstilbud rettet mot de voksne for å kunne gi dem grobunn for 744 

videreutdanning. Her ønsker vi å videreføre prinsippet om helhetsskolen, hvor man utvider 745 

tiden for å gå grundig til verks med å lære. Videre bør undervisningen i større grad inneholde 746 

digitale elementer i undervisning hvor det er naturlig eller relevant. 747 

AUF i Troms vil:  748 

• styrke voksenopplæringstilbudet i alle kommuner 749 
• at alle elever på voksenopplæring får grunnleggende digital opplæring 750 

 751 

 752 

 753 

7. Høyere utdanning 754 

For mange som begynner på høyere utdanning rett fra videregående er overgangen vanskelig. 755 
Mange sliter med å finne ut hvilken retning man vil gå, og selve overgangen fra 8-15.30 756 

undervisning fra videregående, til ett nesten helt valgfritt studie, gjør at mange må droppe ut. I 757 
Norge er det flere og flere som tar høyere utdanning, og det er viktig at Norge fortsetter å 758 
holde kvalitetene på universitetene høye. I et fylke som Troms er det viktig at man 759 

opprettholder et bredt utvalg av studier, slik at flest mulig som bor i fylket kan finne noe som 760 
de er interessert i.  761 

 762 

7.1 Folkehøyskole 763 

Mange ungdommer tar folkehøyskole etter videregående. Dette fordi mange mangler 764 

motivasjon til å begynne rett på studie, eller ikke vet helt hva de vil gjøre. Folkehøyskoleåret 765 
blir av veldig mange beskrevet som «det beste året i livet», og ungdom går ut fra året med 766 

venner, mer kunnskap og forhåpentligvis en bedre pekepinn på hva de vil bli. Folkehøyskoler 767 
kan være stor motivasjon for VGS elever som sliter med å komme seg gjennom skolen, som 768 
kan gjøre at elever ser på læring som noe gøy igjen. Det er også flere ungdomsskoleelever 769 

som tar et folkehøgskoleår før man begynner på videregående. Dette fordi enkelte elever sliter 770 
med å komme seg gjennom skolehverdagen og velger å gjøre noe annet for å få opp 771 
motivasjonen til å komme seg gjennom skolen. Folkehøyskole kan hjelpe mange til å få opp 772 
motivasjonen, og det er bra at folkehøyskoler kan hjelpe flere elever å få motivasjonen for 773 
skole opp.     774 
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  775 

AUF i Troms vil: 776 
• Ha gode folkehøyskoler i fylket og landsdelen 777 

• Alle elever som dropper ut burde få informasjon om folkehøyskole fra skolen 778 
• Utvide stipendordninga slik at enda flere får muligheten til å gå på folkehøyskole 779 

 780 

7.2 Høyskoler/Universiteter  781 

Kunnskap og kompetanse er forvaltet  gjennom høyskoler og universiteter. De er sentre for 782 
kompetanseoppnåelse og kunnskapsformidling. Kunnskap er alltid i fornyelse og derfor er det 783 
viktig at man videreutvikler kunnskapen som universitetene og høyskolene står for. En annen 784 
viktig del av høyskolene og universitetene er forskning. Vitenskapelig forskningi er en viktig 785 

del av deres daglige drift. I Nord-Norge er vi så heldig å ha et av Norges beste universiteter, 786 

UIT. Universitetet i Tromsø er ledende når det gjelder forskning i landsdelen, og både 787 

nasjonalt og internasjonalt har det en viktig plass når det gjelder kunnskap om for eksempel 788 
Arktis. 789 
  790 
UiT er den største arenaen for forskning i landsdelen, og har 10 studiesteder, med 4 791 

hovedcampuser, inkludert Svalbard. De fleste studiene finner man i Tromsø, men det er også 792 
viktig å opprettholde tilbudene som finnes i de andre byene og styrke de desentraliserte og 793 

digitaliserte tilbudene som alt eksisterer. UiT har særlig fokus på nordområdene og Arktis. 794 
Det er viktig at man framover opprettholder forskninga som blir gjort ved UiT, ettersom UiT 795 
på flere områder blir sett på som de fremste på flere områder. Deriblant nordområdene, 796 

Arktis, ulike urspråk som kvensk og samisk og historie fra områdene. UiT satser også på 797 
utdanninger innenfor fiskeoppdrett. 798 

  799 

UiT samarbeider med en rekke videregående skoler i Troms. Såkalte universitetsskoler gjør 800 

det lettere for universitetene å få studenter inn i praksis ved skolen, og gjør det lettere for 801 
studentene å få seg jobb etter endt skolegang. UiT samarbeider også godt med UNN. Tromsø 802 
kommune vedtok nettopp at de skal opprette universitetsbarnehager, slik at de også kan bli 803 

brukt på samme måte som universitetsskolene blir. Kraft sportssenter som nettopp er nyåpnet 804 

vil også ha et samarbeid med universitetet. Det vil etterhvert bli opprettet et studentlegesenter, 805 
der studenter kan komme å møte lege, og på sikt også psykolog. 806 
 807 
AUF i Troms ønsker å opprette flere praksisplasser innenfor disiplinfag og et 808 
tettere samarbeid med næringslivet for å få flere studenter ut i arbeidslivet. I dag er UiT alt for 809 

dårlig på det område, og spesielt Tromsø kommune kunne ha benyttet muligheten bedre. 810 
  811 
Utdannings og forskningsinstitusjoner samler folk på et sted og sørger også for å tiltrekke 812 

flere til landsdelen. Mange av de som går ut ferdig utdannet fra UiT blir i landsdelen også 813 
etter endt utdannelse. Dette er viktig at kunnskapen og kompetansen som blir hentet inn på 814 
UiT også blir i landsdelen og kommer innbyggerne som bor her til gode. 815 
 816 

AUF i Troms vil: 817 
 818 

• at UiT skal være fremstående på forskning og høyere utdanning i Nord-Norge, spesielt 819 
i Troms, Finnmark og på Svalbard 820 

• at nordområdene og nordområdepolitikk er sentrale fokus i UiT sitt utdanningstilbud 821 
• opprettholde det brede og varierte tilbudet i fylket 822 
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• at UiT må verne om sitt særegne tilbud om studier innenfor samisk, kvensk og finsk 823 

• at UiT skal satse mer på grønn forskning og utdanning 824 
• at det satses mer på forskning innenfor klima og miljø 825 

• at tilbudet om universitetsskoler/barnehager og andre samarbeid mellom universitetet 826 
og andre institusjoner utvides 827 

• at UiT skal være verdensledende på forskning innenfor nordområdene 828 
 829 

7.2.1 Kjønnspoeng i høyere utdanning 830 

Norge har et av Europas mest delte arbeidsmarkeder. Som et ledd i kampen mot en mer 831 
likestilt arbeidsstyrke, er det innført kjønnspoeng ved utdanninger der man ser en tydelig 832 
forskjell i kjønnsbalanse. NTNU innførte dette på en rekke sivilingeniørutdanninger, med 833 
svært gode resultater. Man kan ikke bare regne med å utdanne flere mannlige sykepleiere uten 834 

å faktisk gjøre noe aktivt med det, derfor mener vi i AUF i Troms at det er viktig at man 835 
trapper opp ordningen med kjønnspoeng, både for menn og kvinner ved studier man ser at det 836 
trengs.  837 
 838 

UiT er en mangfoldig institusjon hvor studenter med ulik bakgrunn, religion, etnisitet, nedsatt 839 
funksjonsevne etc. møtes på et felles arena. Ofte møter de utfordringer som følge av enten 840 
deres hudfarge, kjønn eller nedsatt funksjonsevne, For AUF i Troms er det viktig t alle, 841 
uavhengig av hvem de er, har like rettigheter og muligheter. For å imøtekomme dette 842 

prinsippet, mener vi at man  må tilrettelegge for at de kan delta på undervisningen på lik linje 843 
med alle.  844 

 845 
AUF i Troms vil: 846 
 847 

• Trappe opp bruken av kjønnspoeng ved studier man ser vil få nytte av det, både på 848 

landsbasis og ved UiT  849 
• at UiT skal tilrettelegge for studenter med spesielle behov, dette omfatter studenter 850 

med barn og studenter med sykdom 851 

 852 

7.2.2 Studentboliger 853 

Høsten 2017 er det i underkant av 16000 studenter ved UiT, fordelt mellom Troms, Finnmark, 854 

Svalbard og Nordland. De fleste av disse oppholder seg i Tromsø. Det sier seg selv at de fleste 855 
av disse behøver et sted å bo mens de studerer. Det private markedet i Tromsø er ofte ikke 856 

billig nok for studenter, og prisene er ofte alt for høye. Studenter har ofte lav betalingsevne, 857 
og blir dermed presset ut av boligmarkedet. 858 

Det er derfor viktig at man har statlige finansierte studentboliger gjennom samskipnaden. På 859 
denne måten er studenter mer sikret å få seg en boplass. Det stod nye studentboliger i Tromsø 860 
høsten 2017, men fremdeles får ikke alle et sted å bo. Hvert år er det over 1000 studenter som 861 
ikke har funnet seg boplass, og som blir boende i gymsaler og lignende til de finner noe mer 862 
permanent. Mange studenter velger også å flytte hjem om de ikke finner seg bolig, da 863 

nødbolig ikke er veldig bra standard. Mangelen på studentboliger er tydelig hvert år, og når 864 
søkertallet går opp, presser det leiemarkedet enda mer. Til tross for at Harstad er en av fylkets 865 
største byer, har Harstad den laveste dekningsgrad på UiT, og er en av studentbyene i landet 866 
med laveste boenheter per student. Mangel på studentboliger gjelder også Svalbard, der man 867 
er avhengig av at den arktiske studentsamskipnaden sørger for bolig, ettersom det nærmest 868 
ikke er noe privat tilbud.  869 
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 870 

AUF i Troms vil: 871 
 872 

• Bygge flere studentboliger i fylket 873 
• At Tromsø og Harstad skal være prioriteringsområder for nye studentboliger de neste 874 

årene 875 
• Bygge de nye studentboligene i høyden for å bruke tomteplass fullt ut 876 
• Bygge flere studentboliger i nærheten av campus 877 

 878 

7.2.3 Internasjonale studenter 879 

UiT satser på internasjonale studenter. Tromsø er ofte et populært reisemål for studenter som 880 
vil oppleve en annerledes hverdag. Høsten 2017 begynte det 650 nye utenlandske studenter. 881 

Dette bidrar til et mangfold av kultur, språk og mennesker. Det er viktig at man både ivaretar 882 
dette mangfoldet og også satser videre på utenlandske studenter som kommer til landsdelen. 883 
Det er viktig for de internasjonale studentene at engelsk tilbudet ved UiT opprettholdes slik 884 
det er i dag. Studentene er avhengig av å ha forelesninger på Engelsk ettersom de fleste ikke 885 

kan Norsk. Utvalget av emner på Engelsk skal være varierende, og burde dekke de fleste 886 
studier.  887 
  888 
AUF i Troms vil: 889 

 890 
• Ta vare på mangfoldet ved UiT ved å tilby gode internasjonale studier 891 

• Satse på et bredt spekter av studier og etablere nye studieretninger ved UiT som 892 
imøtekommer de internasjonale studentene 893 

• Opprettholde engelsktilbudet ved UiT  894 

 895 

7.2.3 Studentvelferd 896 

Det kan være vanskelig for studenter å komme seg gjennom måneden økonomisk. Uansett om 897 
man kommer rett fra videregående som 19 åring, eller om man er godt etablert, så kan 898 

studietiden være nokså økonomisk utfordrende. Også studenter er nødt å ta vare på seg selv 899 
både fysisk og mentalt. Dette kan være økonomisk utfordrende i form av dyre og uforutsette 900 
regninger som går ut over hverdagen til studentene. Derfor er det viktig at man opprettholder 901 

et godt helsetilbud for studenter. 902 
 903 

Studentvelferd handler om mer enn bare helse. Studentvelferden blir forvaltet gjennom 904 
studentsamskipnaden i Tromsø. De har i tillegg til helse og rådgivertjenester studenthybler, 905 

barnehager, kaffebarer, kantiner, Studenthuset DRIV, kraft sportssenter og bokhandler. Det er 906 
også flere ulike lag og foreninger knyttet opp mot universitetet. 907 
Dette er et godt og variert tilbud som er helt uunnværlig for å sikre at studentene har en god 908 
og variert hverdag. 909 
 910 

Når det er et statlig finansiert tilbud må det ta hensyn til hva studentene trenger, uansett hvor 911 
lønnsomt det er å opprettholde det. Et kommersielt tilbud som bare tenker på økonomi, vil 912 
ikke gjøre det. Derfor er det viktig at man opprettholder det gode tilbudet man har i Tromsø, 913 
Alta, Harstad, Hammerfest osv. på ulike aktiviteter, og at man holder det innenfor 914 
studentsamskipnaden, slik at det ikke vil være mulighet for nedleggelse. 915 
  916 
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AUF i Troms vil: 917 

 918 
• Ha et godt helsetilbud for studenter 919 

• Ha et bedre og gratis tannlegetilbud for studenter  920 
• Ha en god studentrådgivningstjeneste på campus og tjeneste tilgjengelig over skype på 921 

steder uten campus 922 
• Ha et billig og variert kantinetilbud på campus 923 
• Utelukke all form for kommersialisering av studenttilbud 924 

 925 

7.3 Lånekassen 926 

Alle har i dag mulighet til å ta utdanning uansett hvilken bakgrunn og økonomiske situasjon 927 

man kommer ifra. Det koster likevel endel å være student med utgifter på mat, strøm, 928 

pensumbøker, leiekostnader og skolemateriell. Et fåtall kunne vært studenter i dag hvis det 929 

ikke hadde vært for lånekassen. Lånekassen tilbyr stipend og lån med rimelige renter og gode 930 
betalingsordninger. 931 
  932 
AUF i Troms vil: 933 

 934 
• At lånekassen opprettholdes og tilbyr et godt og variert finansieringstilbud for 935 

studenter 936 
• At Lånekassens stipend mer aktivt justeres for å følge reelle levekostnadene  937 
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