
Handlingsprogram UFR 2022 

Ungdommens Fylkesråd vil sette områdene opplæring, helse, samferdsel, 

kultur og næring på dagsorden i neste periode. 

Opplæring 

1. UFR ønsker å øke kontaktlærerressursen til 12,5% fra dagens 10%. 

2. UFR ønsker å beholde den lovpålagte plikten til å ha elevråd på videregående 

skoler. 

3. UFR ønsker å øke tiden satt av til skoledebatter. 

4. UFR ønsker å fjerne vurdering i sidemål. 

5. UFR ønsker å bedre seksualundervisningen gjennom helsesykepleiere under 

russetiden og ellers. Spesielt med fokus på samtykke, voldtekt, kjønnsidentitet, 

legning og sikkert samleie. 

6. UFR ønsker at det skal settes krav om helsesykepleier på alle videregående skoler 

i Rogaland. 

7. UFR ønsker at tidsbruken og tilgjengeligheten økes for helsesykepleiere på alle 

videregående skoler i Rogaland. 

8. UFR ønsker at det skal settes av øremerkede midler til helsesykepleiere. 

9. UFR ønsker at det skal bli mer yrkesveiledning og studieveiledning på 

videregående skoler i Rogaland. 

10. UFR ønsker å arbeide for at loven om universell utforming på alle videregående 

skoler overholdes. 

11. UFR ønsker at det opprettes flere yrkes- og studiekompetanselinjer (YSK) i fylket, 

gitt at tilgangen på læreplasser er god.  

12. UFR ønsker en ytterligere satsning på VG4 påbygg parallelt med læretid. 

13. UFR ønsker at det opprettes et eget lærlingråd i Rogaland for å sikre lærlinger og 

lærekandidaters påvirkning og medinnflytelse i fylkeskommunale saker (etter 

modell fra Trøndelag). 

14. UFR ønsker at det tilbys valgfaget entreprenørskap og bedriftsutvikling på flere 

videregående skoler, evt ved nettskolen i Rogaland. 

15. UFR ønsker mer praksis og tilrettelagt undervisning for både sterke og svake 

elever på de videregående skolene i Rogaland. 



16. UFR ønsker gratis tilbud om bind og tamponger på jente- og kjønnsnøytrale 

toaletter, i tillegg til hos helsesykepleiere, på videregående skoler i Rogaland. 

17. UFR ønsker at det blir større fokus på å sikre bedre inneklima på de videregående 

skolene i Rogaland. 

18. UFR ønsker at Livslang læring - MOR (motivasjon-opplæring-rettleiing) og 

glidelås-prosjektet forsterkes, videreutvikles og forankres som en varig regional 

ordning. 

19. UFR ønsker at det kartlegges grunner til at elever bytter skole, ved f.eks. et bytte-

skole-skjema tilsvarende det som fylles ut når man dropper ut. 

20. UFR ønsker oppfølging av elever som bytter skole grunnet mobbing. 

Helse 

1. UFR ønsker at det opprettes flere helsestasjoner for gutter flere steder i Rogaland. 

2. UFR ønsker mer undervisning om rus og rusmisbruk i skolen ved hjelp av 

samarbeid med eksterne aktører med fagkompetanse. 

3. UFR oppfordrer andre aktører til å opprette flere tilbud som fokuserer på å bryte 

ned barrierer og fordommer i samfunnet. 

4. UFR ønsker å synliggjøre ulike helsetilbud for unge, f.eks. psykologhjelp og 

helsestasjoner. 

5. UFR ønsker å tilby foreldrekurs for å bedre kommunikasjon mellom foreldre og 

ungdom. Kurset skal inneholde tips om hvordan han håndterer vanskeligere 

situasjoner og for å hjelpe foreldre med å gi råd til ungdom. 

6. UFR ønsker tilbud om gratis hjernehinnebetennelse vaksine til alle elever på 

videregående skoler i Rogaland. 

Samferdsel 

1. UFR ønsker å utvide «Hent meg» ordningen til flere distriktskommuner i 

Rogaland. 

2. UFR ønsker at aldersgrensen for barnebillett til båt og ferje økes til og med 17 år. 

3. UFR ønsker at det opprettes en felles app for kollektivtilbud nasjonalt. 

4. UFR ønsker å videreføre og utvikle førerløse busser prosjektet. 

5. UFR ønsker forskutteringsavtale for Rødsliane (RV 13). 

6. UFR stiller seg positive til utbygging av Saudatunnelen. 



7. UFR ønsker å bevare og videreutvikle hurtigbåt tilbudet til Indre Ryfylke. I tillegg 

ønsker vi å videreutvikle fergetilbudet i Rogaland. 

8. UFR ønsker at det skal bygges gang- og sykkelsti på Eigerøy. 

9. UFR ønsker at fylkeskommunen inngår en avtale med Haukeliekspressen, 

lignende avtalen som allerede eksisterer med kystbussen for ungdom med 

ungdomsbillett. 

Kultur og næring 

1. UFR ønsker lavterskeltilbud i alle kommuner innenfor kultur. 

2. UFR ønsker å fremme ungdomsklubber for all type kultur. 

3. UFR ønsker flere kulturtilbud til personer med funksjonsnedsettelser. 

4. UFR ønsker å jobbe for at Rogaland fylkeskommune skal opprette en regional 

jobbkoordinator-stilling for faglærte lærlinger. 

5. UFR ønsker å jobbe for at det opprettes flere deltids- og sommerjobber for 

ungdom i Rogaland. 

6. UFR ønsker å jobbe for at det skal gis mer penger til kultur slik at man kan øke 

kapasitet til kulturskoler og gjøre tilbudet generelt rimeligere. 

7. UFR ønsker å jobbe for at fritidsaktiviteter for ungdom i aldersgruppen 15-18 år 

skal være mer attraktive. 

8. UFR ønsker å delta i prosessen med å velge ut hvilke kulturinnslag som skal få lov 

å være en del av den kulturelle skolesekken (DKS) i Rogaland. 

9. UFR ønsker å jobbe for at Rogaland Fylkeskommune oppretter et 

fylkeskommunalt investeringsfond etter «Statens Pensjonsfond Utland-modellen». 

10. UFR ønsker å jobbe for universell utforming på alle kulturelle institusjoner og 

arrangementer. 

11. UFR ønsker å jobbe for anonyme jobbsøknader i fylkeskommunale ansettelser, 

med mål om mer mangfoldig sysselsetting. 

12. UFR ønsker å arbeide for at alle kommuner har en fritidsaktivitets-koordinator 

som har som oppgave å hjelpe barn og unge inn i fritidsaktiviteter. 

Egen organisasjon/samarbeid 

1. UFR stiller seg positive til et Nasjonalt Ungdomsråd. 



2. UFR ønsker å jobbe for godt nasjonalt og internasjonalt arbeid, f.eks. gjennom 

Ledernettverket og Nordsjøkommisjonen. 

3. UFR ønsker å jobbe for at vi får tale- og forslagsrett i Fylkestinget og i de øvrige 

utvalgene. 

4. Det utnevnes medlemmer i UFR som får ansvar for å følge opp saker under et 

bestemt tema på̊ handlingsprogrammet. De får ikke mandat til å foreta 

beslutninger, men får i oppdrag å følge opp saker, skape engasjement og få disse 

på dagsorden. 

 


