
Handlingsprogram UFR 2021 
 
Ungdommens fylkesråd vil sette områdene opplæring, helse, 
samferdsel og kultur på dagsorden i neste periode. 
 
Opplæring 

1. Sikre bedre inneklima på skolene. 
2. Mer praksis og tilrettelagt undervisning for både sterke og svake elever. 
3. Jobbe for et leksehjelptilbud etter skoletid, med faglærer. 
4. Tilgjengelige og bedre opplærte helsesykepleiere på VGS. 
5. Gratis bind og tamponger på jentetoaletter i videregående skoler i Rogaland. 
6. Et gratis tilbud om vaksine mot hjernehinnebetennelse for alle elever fra VG1-VG3 

(VG4).  
7. Arbeide for at helsesykepleiere skal være mer aktive og synlige i elevenes 

skolehverdag. 
8. Lærere på VGS blir kurset i psykisk helse. 
9. Livslang læring - MOR (motivasjon-opplæring-rettleiing) og glidelås-prosjektet 

forsterkes, videreutvikles og forankres som en varig regional ordning. 

Helse 

1. Jobbe med å forebygge vold og rusmisbruk blant ungdom i Rogaland. 
2. Jobbe med å vise støtte til LHBT+ ungdom i Rogaland. 
3. Mer fokus på god psykisk og fysisk helse. 

Næring, regionalplan og samferdsel 

1. Bedre og mer effektiv kollektivtransport, flere stoppesteder og avganger. 
2. Sikre at alle kommuner i Rogaland etter kommunereformen har fast forbindelse 

innad i kommunen. 
3. Lavere terskel for skoleskyss i VGS, ungdomsskole og barneskole. Legge faktisk 

reiseavstand til grunn i spørsmål om skoleskyss. 
4. Ungdommens fylkesråd stiller seg positiv til utbygging av Saudatunellen. 
5. Ungdommens fylkesråd ønsker å bevare og videreutvikle hurtigbåttilbudet til Indre 

Ryfylke. I tillegg ønsker vi å videreutvikle fergetilbudet i Rogaland. 
6. Støtte saken om fiskerilinjen og fremme den opp mot fiskeridepartementet. 

Kultur 

1. UFR skal være med i prosessen med å velge ut hvilke kulturinnslag som skal få 
lov å være en del av den kulturelle skolesekken (DKS) i Rogaland.  

Organisasjon 

1. UFR-medlemmene får taletid i fylkestinget og de øvrige utvalgene. 
2. Jobbe for å skape gode kontakter nasjonalt og internasjonalt. 
3. Det utnevnes ansvarlige medlemmer i UFR som får ansvar for å følge opp saker 

under et bestemt tema på handlingsprogrammet. De får ikke mandat til å foreta 
beslutninger, men får i oppdrag å følge opp saker, skape engasjement og få disse 
på dagsorden.


