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Psykisk og fysisk helse
Diskusjonom skolehelsetjenstenog helsesøster,Kroppspress,Mestring, Stress
-

Flereønskerflere skolepsykologerog helsesøstre.Det bør væreøremerkingav
midler til skolehelsetjenestennår det gjelder helsesøstreog psykologer.

-

Det er viktig at helsepersonellpresenterersegselvi alle klasseneved skolestart.
Nye helsesøstrebør presenteresegfor alle eleveneom det skjeri løpet av
skoleåret. Det er ogsåviktig å gi ungdommeneen holdningom at det er normalt
å gå til helsesøster.For å reduserebarrierenemed å gå til helsesøsterhadde
noen eksemplerpå at skolerhaddegjort samtalemed helsesøsterobligatorisk
for alle. Et årlig tilbud til alle elever hos helsesøsterkrever økt personal.Tromsø
har et treårig prosjekt på dette.

-

Fysiskplasseringav helsesøsterhar betydningfor bruk av tjenesten. Det er bra
at tjenestener på skolen.Fylkeskommunenbør få ansvarfor helsesøstrenepå
de videregåendeskolene for å reduserestore lokalevariasjonersom opplevesi
dag.

-

Tilgjengelighetenpå helsesøsterer viktig, flere steder er det begrenset
åpningstider.

-

Det er er eksemplerpå at noen kommunerhar hatt en 'mellomstilling'i
kommunen,der kommunenhaddeansatt personersom ikke var utdannet
helsesøstemen skullefylle dennefunksjonen. Dette ble sett på som positivt
fordi handlerom å ha en 'trygg samtalepartner'.

-

Det er viktig å lære hvordanman håndtererlivet – hvordanleve livet. Dette er
det viktig å kunne snakkeom i skolen,det trengs ikke nødvendigvisværeet eget
fag.

-

Lærerebør ha bedre kompetansetil å snakkemed elever.Lærereskalha
taushetsplikt.

-

Psykiskhelsebør værei utdanningsløpet.Det ble nevnt eksemplermed at
kjernesamiskeområderhar høy forekomstav psykiskelidelser.

-

Digital helsetjeneste,er en helt anonymtjeneste. Telemarki prosesspå digitale
helsetjeneste.Det er dialog mellom ungdommeneog politikere.

-

Godeerfaringermed barne- og ungdomspsykiatrisk
poliklilnikk (BUP) på skolene.

-

Godeerfaringermed at fylkeskommunenarrangerertemakvelderog snakkerom
psykiskhelse(særligaktuelt for dem som bor på hybel).

-

Ungdomsrepresentantene
ønskergratis hjernehinnebetennelsevaksine.Det
viser segat de fleste ungdomsrådeneel tilsvarendehar spilt inn dette forslageti
egnefylker.

-

Alle skolerskalha en kriseplan,men planenevarierer i kvaliteten fra skoletil
skole.Dette har blitt kartlagt på 74 videregåendskoleri Akershus.

-

Helsesøsterbør kunneskriveut gyldigfravær.

-

Temaetfysiskog psykiskhelseburde vært tatt opp tidlig i skolen.Det er kjent at
det er en sammenhengenmellom fysiskaktivitet og psykiskhelse.

Medverkning
Diskusjonom ny lov og retningslinjer for ungdomsråd,Nasjonalt ungdomsråd
-

Ønskerå lovfesteungdomsrådeller et ungdomshøringsorgan.

-

Aldersgrenseer et tema som opptok ungdomsrepresentantene
med ulik
begrunnelse. Noen haddegode erfaringermed at aldersbegrensingen er til og med
fylt 19 år. Etter dette går en over til andre medbestemmelsesorganer
som
studentorganer.Noen ønsketen utvidet aldersgrense
n utover 19 år. Dette ble
begrunnet med kontinuitet, men ogsåat dette har betydningfor det internasjonale
arbeidet. Et annet innspill på aldersgrenseomhandletat hovedtyngdenav
ungdommeneer under 18 år, dette med henvisningtil hvordandet bestemmelser
for eldreråd er. Det ble ogsåspilt inn at det er viktig å iavaretalærlingeneogså, som
kan væreover 18 år før de er ferdig med lærlingetidensin. I Osloer det annen
ordning med ungdommesbystyre,her var det godeerfaringerfordi alle sakenesom
ungdommenesbystyrehar tatt opp er behandlet.

-

Deltakelsei de ulike organeneer en viktig vei inn i demokratiet.

Side 2

Andre temaer
Barn i lavinntektsfamilier

-

Regjeringenhar gjort mye i forhold til familier med lavinntekt.

-

Lavinntekstfamilierog barneverni samiskesamfunnble framhevet(det ble vist til en
mastergradsoppgave
om temaet). Fattigdomdefineresut fra inntekt.
Reinsdyrsnæring
definerer segikke nødvendigvissom fattig. Bor i store hus, høster
mye av naturen og har andre utgifter enn andre.

-

Viktig å opprettholde gratisprinsipppeti skolen.

-

Frivillighetssentralengjør en god jobb.

-

Kulturkort er ønskeligi Hedmark.

-

Modellen fra Groruder en god modell ogsåfor lavinntekstfamilier.

-

Ungdomskontakt.Leggetil rette for fritidstilbud for alle ungdommeri kommmunen.

-

Lavterskeltilbuder bra for barn fra lavinntekstfamilier.

-

Vaksiner bør ha en egenandel,men bør væregratis for ungdommerfra
lavinntektsfamilier.

-

Det bør værelike muligheterog tilbud til alle barn uavhengigav økonomi.

-

Boligsparing,det bør væreen ordning med at barn fra lavinntekstfamilierhar en
høyererente på boligsparingfor ungdom.

Fraværsgrensen

-

Videreutviklingav fraværsgrensen.Privatiseksamenerbør gis unntak fra
fraværsgrensen.Ulik tolkning av reglementet,noen skolertolker privatiskeksamen
som gyldigfravær.

-

Det bør væreegenerklæringpå lik linje med arbeidslivet.

-

Unødvendigbruk av tid på å sjekkeom ungdommerer på skolenog til
fraværsgrensen.

-

Kjøretimer,opp til et visst antall bør unntas fra fraværsgrensen.

-

Politiskefraværsdagerbør økesfra 10 til 15 eller 20 dager.

-

Fraværsgrensen
ønskesendret fra 10-15 prosent.Nødvendigoppkjøringstimerbør
unntasfra fraværsgrensa.

-

Økonomiskbelastendeå beviseat en er syk.Dette byggerogsåopp mer stressbåde
på å dra til legen,og at det koster noe å gå til legen.
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Barnevern

-

Barnevernetbør væremer oppmerksommepå å framståsom en tjeneste som skal
jobbe med familier og ikke mot.

-

Barnevern.Viktig at barnevernetgår ut og er mer synligfor barn. Endel barn
oppleverbarnevernsom skremmende.Dette bør det jobbesmed.

-

Det er stor forskjell på ansattei barnevernet.Kvalitetenpå oppfølgingenman får fra
barnevernetvarierer i for stor grad.

Side 4

