SUs innspill til lokale programprosesser
Flere lærere inn i skolen!
Alt for mange elever opplever at læreren ikke har nok tid til å gi den oppfølgingen og
tilretteleggingen som trengs, samtidig som mange lærere opplever en stressende arbeidshverdag og
overfylte klasserom.
Retten til et godt psykososialt miljø er lovfestet, men likevel er det alt for mange som ikke trives på
skolen. Det vil SU gjøre noe med!
SU krever:
• En lærertetthet på maks 15 elever per lærer i barneskolen og maks 20 elever per lærer i
ungdomsskolen og videregående skole.
• Miljøarbeidere og sosiallærer på alle skoler som kan jobbe oppsøkende og systematisk for en
mer inkluderende skolehverdag der alle elever trives.

Psykisk helse
Andelen unge som sliter psykisk bare øker og øker. Terskelen for å be om hjelp er ofte alt for høy.
Det blir ikke noe bedre av at mange opplever å møte en stengt dør hos helsesøster på skolen eller
flere måneder med ventetid når de oppsøker hjelp. SU vil derfor ruste opp tilbudet innenfor psykisk
helse!
SU krever:
• Styrke skolehelsetjenesten
• Redusere ventetiden for psykisk helsehjelp
• Helsesøster skal være tilgjengelig på alle skoler hver dag
• Skolepsykolog på alle videregående skoler

Lærlingplass til alle
Norge trenger flere fagarbeidere! Likevel opplever mange elever som går på yrkesfag å ikke få
lærlingplass. SU mener at alle yrkesfagelever burde få muligheten til å fullføre utdanningen sin.
SU krever:
• I kommunale anbudsrunder skal man stille krav om at bedriftene har lærlinger.
• Kommunen må selv ta inn flere lærlinger i sin egen virksomhet.

Kamp mot seksuell trakassering og voldtekt
Seksuell trakassering og voldtekt er et alvorlig samfunnsproblem. Hver tredje jente mellom 18 og 19
år oppgir å en eller flere ganger ha opplevd en seksuell krenkelse. En av ti kvinner opplever å bli
voldtatt i løpet av livet, halvparten før de fylte 18 år. Dette er fullstendig uholdbart og krever
handling!
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SU krever:
• Styrke seksualundervisningen på skolen og ha økt fokus på grensesetting og respekt for
andres grenser.
• Kommunen skal lage en handlingsplan mot seksuell trakassering og overgrep i skolen.
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