Samrøystes vedtak i Ungdomspanelet - 07.12.2020

Oppgåver

Hovudsatsingar:

Medverknad






Kollektivtransport






Kultur- og fritidstilbod









Ansvar

Nytte oss av møte- og
talerett i alle utval
Opprette dialog med
ungdomsråda via ei
samtalegruppe
Drive lobbyverksemd
Være synlige i media
med kronikkar og meir

Erica,
Emily,
John,
Julia,
Gyda,
Jens

Opprette dialog med
FRAM
Være aktive og inkludere
ungdomsråda i
ruteendringsprosessar
Ytre ungdommen si
meining om det generelle
kollektivtilbodet i fylket
Samarbeide med FRAM
kring ordning av
evalueringsløysinger opp
mot den nye appen

Nikola,
Joakim,
Reidar

Arbeide for at alle skal få
tilbod om fritidsaktiviteter, uavhengig av
økonomisk bakgrunn
Jobbe for å skape fleire
trygge møteplasser for
ungdom
Løfte fram tilbodet om
kulturrabatt for ungdom
Jobbe for eit strengare
rammeverk kring
ordninga å velje ut
innslag til den kulturelle
skulesekken
Oppretthalde dialogen
med idrettskrinsen

John,
Elina,
Julia,
Vilde,
Ester,
Niels, Jens

Marknadsføring








Arbeide for å synleggjere
UP i mykje større grad
ovanfor ungdom, og
betre dialog med
ansvarskommunane
Lage fleire videoar for å
synliggjere UP
Mål om: 2000 likes på
Facebook, 700 følgarar
på Instagram
Mottakarvenleg språk i
innlegg og kronikkar
Informere om UP på
vidaregåande skoler

Alle

Jobbe for å gjere det
enklare å kome med
tilbakemelding om
kollektiv-tilbodet
Betre marknadsføring for
spørjeundersøking
angåande
ruteendringsprosessen
Informere ungdomsråda
om
ruteendringsprosessen

Reidar,
Nikola,
Joakim,
Jens, Julia

Samarbeide med FRAM
for å sikre gode rutinar
for betaling under
påstigning og sikre god
hygiene
Arbeide for tydeligere
markering av
busshaldeplassar

Joakim,
Reidar,

Fremme bruk av
refleks kring barn og
unge
Jobbe for at alle barn
og unge skal få ein
trygg skuleveg

Joakim,
Reidar,
Nikola

Arbeide for å følge opp
FRAM Flexx og Trygt
hjem for ein 50- lapp
ordninga
Jobbe for kollektivtilbod
der barn og unge er

Joakim,
Reidar,
Gyda,
Jens,
Nikola,
Julia

Samferdsel

Arbeide for å betre
ruteendringsprossesen







Arbeide for å betre
opplevingane på
kollektivtransport i fylket





Arbeide for å betre
trafikksikkerheita i fylket




Samarbeide med FRAM
om utvikling av tilbod





Opprette dialog med
FRAM om
kostnadseffektivisering
av rutenettet





Fremme ønske om
lågutsleppsbussar og
mini-bussar på ruter
med få passasjerar
Opprette dialog med
FRAM om
kostnadseffektivisering
av rutenettet

Joakim,
Reidar,
Jens

Arbeide for å styrke
rådgjevingstenesta i
fylket
Belyse hospiteringsordninga for å gjere den
meir realistisk opp i mot
pensum i dei forskjellege
linjene
Sørge for at elevar i den
vidaregåande skulen
kjenne til første- og
andregangs-vitnemål

Erica,
Julia,
Emily,
Elina,
Niels

Arbeide for at
helsestasjon for ungdom
skal ha opningstider som
passer ungdom
Arbeide for at psykisk
helse skal komme inn i
læreplana
Gi informasjon til barn og
unge om allereie
eksisterande tilbod

Hedda,
Reidar,
Vilde,
Emily,
Julia,
Nikola,
Elina

Informere om tilbod
angåande seksualitet
(eks. SMISO)
Arbeide for krav om at
seksualundervisninga
skal haldast av
fagpersonar
Skrive kronikk kring
sekualitet og identitet

Erica,
Julia,
Emily,
Elina

Oppvekst
Arbeide for å auke
merksemd og kunnskap
rundt utdanningsval og
utvide
utdanningsmoglegheiter






Arbeide for å utvide
tilgjengelegheita for
psykisk hjelp og
helsetilbod






Arbeide for å styrke
undervisning knytt til
sex, seksualitet og
identitet






Arbeide med
rusførebygging











Samarbeide med KORUS
Samarbeide med BUFdir
Meir informasjon til
elevane om
skadeverknadane
rusmiddelbruk har, av
fagpersonell
Arbeide for betre
oppfølging av ungdom
som fell utanfor på grunn
av rusmiddelbruk
Skrive minst ein kronikk
som sett lys kring
utfordringar innan helse
og rus
Oppfordre ungdomsråd
til å jobbe mot
rusmiddelbruk blant barn
og unge

Hedda,
Erica,
Gyda,
Jens,
Nikola,
Reidar,
Emily,
Ester,

Utarbeide “ungdommens
berekraftsmål”
Passe på at politikarane
tek omsyn til
“ungdomens
berekraftsmål”

Gyda,
Julia,
Vilde

Klima og miljø:
Utvikle og arbeide for
implementeringa av
“Ungdommens
Berekraftsmål”



Skape dialog med
moglege
samarbeidspartnarar i
utvikling og fremming av
klimatiltak




Drive lobbyverksemd
Opprette dialog med
Natur og Ungdom og
andre potensielle
samarbeidspartnarar

Gyda,
Jens,
Ester,
Julia

Fremme og stå for bruk
av kriteria og ha fokus på
sirkulærøkonomi i
innkjøp og
anbodsprosessar i fylket



Fremme og stå for bruk
av kriteria og ha fokus på
sirkulærøkonomi i
innkjøp og
anbodsprosessar i fylket

Joakim,
Reidar,

Fremme og utvide
gjenbrukstilbod i fylket



Jobbe for å etablere
ordningar med utstyr- og
verktøy-bibliotek
Informere barn og unge
om forbruket i fylket
Promotere gjenbruk
gjennom kanalane våre

Elina,
Vilde,
Emily,
John






