
Innkomne forslag 10- 

Forslag 10 

Forslagsstiller: Sigurd Wormdal  

Forsalg:  

Mest sannsynlig har alle hørt om mobbing. Regjeringen og Stortinget snakker ofte om å innføre et 

mobbeforbud. Men alle som har opplevd mobbing vet at det er veldig lite tiltak mot mobbing i skolen 

i dag i forhold til hvor mye det blir snakket ned. Da skolen startet igjen fysisk startet også en hverdag 

med mobbing igjen for flere. På mange skoler kan man se store andeler av elevene som ikke har det 

bra, er alene og ikke har noen å snakke med. Dette er trist å være vitne til og ikke noe AUF i Troms 

kan stille seg bak. 

AUF i Troms vil: 

Slå ned på mobbing og ikke bare snakke om det 

Og at en del av lærerutdanningen skal være og lære hvordan man kan slå ned på mobbing 

 

 

Forslag 11 

Forslagsstiller: Kristian Fagerli  

Forslag: 

I forhold mellom barn og foresatte er kommunikasjon grunnleggende for barns utvikling og barns 

evne til å lære og utvikle språket sitt. Svært mange barn i dagens Norge snakker et annet språk enn 

norsk hjemme.  Dessverre får en stor del av disse ikke tilbud om opplæring i sitt morsmål på hverken 

barneskole, ungdomsskole eller VGS.  

Til tross for at en har rett til enten opplæring i sitt morsmål eller tilrettelagt undervisning på sitt 

morsmål er det mange som ikke får dette. Det viser at en rettighet ikke er nok for å sørge for at 

denne undervisningen tilbys og gjennomføres.  

Derfor skal det i fremtiden sørges for at alle elever som har et annet morsmål enn norsk eller elever 

som av andre årsaker har forutsetning og behov for opplæring i et annet språk skal få denne 

opplæringen. 

Kommunene skal også være pålagt å begrunne kartleggingen av hvilke språk de må gjennomføre 

opplæring i på et tidlig stadige slik at det er mulig å innhente kvalifisert personell til å gjennomføre 

dette. 

AUF i Troms vil: 

At kommunene og fylkeskommunene skal være pålagt å kartlegge og i forlengelsen gjennomføre 

opplæring av morsmål fra sine elever.  

Samisk opplæring skal baseres på rett og ønske fra elevene til å gjennomføre denne. Slik at samtlige 

elever med samisk bakgrunn skal få mulighet til å få opplæring i samiske språk. 



Utdanningsdirektoratet må tettere følge opp at denne opplæringen og at disse tilbudene gis fra 

skolene til elever.  

Ved vanskeligheter for å ansette kvalifisert personell skal skoleeierne legge til rette for 

fjernundervisning. 

 

 

Forslag 12 

Forslagsstiller: Mahmoud  

Forslag:  

Karantenehotell.  

Tromsø er en av det største turistbyer i Norge og Europa, situasjonen som vi ligg i dag turisme har 

kommet tilbake pga. gjenåpning av lande derfor Tromsø/Troms burde opprette strenger karantene 

regler og karantene opphold sted.  

AUF I Troms:  

Bedre Oppfølging av karantene gjester i Tromsø. 

Oppretting av et karantenehotell. 

Testing av alle ved ankomst på flyplasser og havnekaia i Tromsø/Troms.   

Vedtak:  

 

 

Forslag 13 

Forslagsstiller: Lucas Gjerstad  

Forslag:  

Rett på informasjon om tilbudet om individuell plan ved videre henvisning  

I følge pasient- og brukerrettighetsloven har alle pasienter og brukere med behov for langvarige og 

koordinerte helse- og omsorgstjeneste, rett til å få utarbeidet individuell plan. Men det er det ikke 

alle som vet om dette og behandlere innenfor psykiatrien praktiserer ikke med å informere om dette 

når deres pasienter/brukere overflyttes til andre avdelinger. 

Mange unge som starter høyere utdanning rett etter videregående skole, flytter hjemmefra for 

første gang. Dette er en bratt læringskurve og spesielt for de av oss med psykiske utfordringer. De av 

oss med disse utfordringene som har gjevnlige avtaler hos sin lokale DPS, får tilbud om å bli overført 

til nytt studiested og fortsette oppfølgingen der. 

Det som ikke alltid blir tatt opp er behovet for oppfølging med hverdagslige gjøremål og det som ikke 

er direkte tilknyttet de primære utfordringen eller nye utfordringer som følge av manglende 

oppfølging. Det bør derfor alltid informeres om tilbud om individuell plan i løpet av første møte med 

ny behandler. 



 

AUF i Troms vil 

-        At tilbudet om IP alltid skal informeres om av ny behandler på ny avdeling 

 

 


