
Vedtatt av Unge Høyres landsstyre april 2019  

 

Sammen skaper vi verdens beste skole 
 

Skolen skal være en trygg mestringsarena. Det skal være et sted som gir håp for fremtiden og et 
sted for læring og læringsglede. Dessverre er ikke dagens skole bra nok. 1 av 4 elever fullfører ikke 

videregående opplæring og flertallet av disse er gutter. I tillegg har norske gutter både større 

sannsynlighet for å oppnå dårligere skoleresultater og lavere forventninger til høyere utdanning 

enn jenter. Vi vet også at den norske skolen reproduserer forskjeller. For å stoppe denne 
utviklingen må vi tilpasse skolen bedre til hver enkelt elev. 

 

Dagens skole må også tilpasse seg bedre til dagens samfunn. Vi lever i en stadig mer digitalisert 

verden, og hvis Norge skal henge med på denne utviklingen trenger vi mer fokus på IKT i skolen.  
Dessuten opplever flere og flere elever et større press i skolehverdagen. Psykisk helse må 

prioriteres høyere på skolene for å ta bedre vare på elevene og hindre frafall. 

 

Norske politikere bevilger mer penger enn de fleste andre land til skole, samtidig som den norske 
skolen reproduserer sosiale forskjeller og skaper et større skille mellom gutter og jenter. I tillegg 

ser vi at skolen ikke er godt nok samfunnets og elevenes behov. Det vil Unge Høyre gjøre noe 

med! 

 
Valgfrihet 

Innføringen av valgfag i ungdomsskolen skulle bidra til å gi elevene økt motivasjon, og mye tyder 

på at elevene er mer motivert til valgfag enn de obligatoriske fagene. Vi ser imidlertid at 

læringsutbyttet i deler av valgfagene er lite relevant for videre skoleløp, og at flere skoleeiere tilbyr 
for få relevante valgfag. Ungdomsskolen skal forberede elevene på videregående opplæring. Unge 

Høyre mener derfor at valgfagene bør rettes inn mot senere studier. Eksempler på slike valgfag er 

diverse forseringsfag/fordypningsfag og programmering. 

Økt valgfrihet gir mer motivasjon også i videregående opplæring. Skolen bør tilpasses hver enkelt 
elev og erkjenne at elever har ulike behov og at flere trenger større utfordringer. Samtidig har 

elever i videregående opplæring svært mange fag å forholde seg til på samme tid. Dette kan være 

vanskelig og minske læringsutbyttet til elevene. Derfor bør semestermodellen som brukes i høyere 

utdanning også innføres i videregående opplæring. 
 

Unge Høyre vil: 

• Stille krav til skoleeier om å tilby minimum fem ulike valgfag. 

• Gi yrkesfagelever mulighet for fordypning i språkfag. 
• Legge til rette for at elever i videregående opplæring kan ta fag på høyere nivå. 

• Innføre semestermodellen i videregående opplæring. 

• Innføre tilbud om toårig studieforberedende løp. 

• Gjøre valgfagene mer relevante for videre utdanning.  
 

Flere skal fullføre 

Noe av det viktigste for den norske skolen er at flere elever fullfører opplæringen. I alt for mange 

år har politikere og skoleeiere sett på et økende fravær, og lite har blitt gjort med det. Innføringen 
av fraværsgrense i den videregående skolen har vært en ubetinget suksess, fordi det har hjulpet 

de elevene som har stått i fare for å droppe ut. Det ugyldige fraværet til elevene starter i 

ungdomsskolen, og det etableres dårlige vaner. Å stille krav er å bry seg. Unge Høyre ønsker 

derfor å utvikle lokale regler med tydelige grenser for fravær ved ungdomsskoler, der elevene som 
har særlig høyt fravær får bedre oppfølging. 

 

Unge Høyre vil:  

• Etablere tettere samarbeid med ungdomsskole og videregående skole for å gjøre 
overgangen lettere og frafallet mindre. 

• Alle fylkeskommuner skal tilby elevene frivillig sommerskole i forkant av videregående 

skole. 

• Gi kommunene ansvar for å føre tilsyn med, samt innføre en aktivitetsplikt for høyt fravær 
i ungdomsskolen. Ved høyt fravær skal kommunen iverksette nødvendige tiltak for å 

forhindre ytterligere fravær, samt koble inn elevens foresatte, barnevern og helsetjeneste.  

• Gi elever med mindre enn 30 grunnskolepoeng muligheten til å ta et 11. skoleår før de 

starter på videregående. Elever med mindre enn 30 grunnskolepoeng gis også muligheten 
til å ta videregående opplæring gjennom et tilrettelagt løp over fire år.   



 

Livsmestring og psykisk helse inn i skolen 

Fagfornyelsen skal sørge for at folkehelse og livsmestring integreres i alle relevante fag. Det er 
positivt, men det er alltid en utfordring at tverrfaglige tema faller gjennom i læreplanene. 

Utdanningsvalg er i dag et eget fag på ungdomsskolen, men forskning viser at nytteverdien er liten 

for både elever og lærere. Unge Høyre ser på det som nødvendig at vi setter et større fokus på 

psykisk helse og livsmestring, og vil ha dette inn i faget Utdanningsvalg.  
 

Unge Høyre vil: 

• Erstatte faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet med faget utdanningsvalg og 

livsmestring. 
• Bruke også andre yrkesgrupper enn lærere til å undervise i deler av faget utdanningsvalg 

og livsmestring.  

• Inkludere psykisk helse og livsmestring i den videregående opplæringen om studievalg. 

• Øke timeantallet og ressursene til faget utdanningsvalg og livsmestring på ungdomstrinnet 
og i den videregående opplæringen om studievalg. 

• At seksualundervisning skal bli en del av livsmestringsfaget på videregående skole.  

• At grensesetting skal være en viktig del av seksualundervisningen og at denne skal 

begynne allerede i barnehagen og tidlig barneskole. 
 

Skolehelse 

Unge Høyre vil ha en inkluderende og mangfoldig skole. For å få til det må skoleeiere og 

skoleledelsen jobbe målrettet mot en skolehverdag hvor alle elever trives og får mulighet til å 
utvikle seg.  

 

Unge Høyre vil:  

• Ha nulltoleranse for mobbing, diskriminering og trakassering i skolen. 
• Bedre opplæring i hvilke konsekvenser digital mobbing og lovbrudd kan ha.  

• Gi elevene større frihet til å bytte klasser om de ikke trives. 

• Alle elever skal ha tilgang på skolepsykolog. 

• At alle skoler skal ha helsesykepleier og miljøarbeider. 
• Gi kommunene frihet til å konkurranseutsette rådgivningstjenesten.  

• Alle gutter skal ha reell tilgang på egen helsestasjon for gutter.  

 

Frihet i skolehverdagen 
Skal flere fullføre og trives i skolen, er det også viktig at elevene blir gitt frihet i skolehverdagen. 

Frihet bidrar til motivasjon, trivsel og læringsglede for elevene, og med friheten følger det også 

ansvarsopplæring. Fremfor læringstomme fritimer bør det innføres fleksible skoletimer hvor 

elevene kan velge klasserom og undervisning tilpasset deres behov.  
 

Kommunene bruker i dag store ressurser på å bygge fritidsklubber, til tross for at de eier gode 

skolebygg. Unge Høyre mener at kommunene må investere mer i dagens skolebygg, og gjøre de 

mer tilgjengelig for elever og organisasjoner på kveldstid og i helgene. Dette kan være en 
samlende arena for ungdom, samtidig som det kan bygge opp statusen til skolene.  

 

Elever utfolder og utvikler seg i skolen, og det er den tryggeste og beste mestringsarenaen de har i 

barndommen. Dette gjøres definitivt best uten en følelse av at man til enhver tid blir fulgt med på. 
Derfor skal ingen elever være utsatt for overvåkning i skolehverdagen.  

 

Unge Høyre vil: 

• Innføre studie- og veiledningstimer i den videregående skolen. 

• Gjøre skolen mer tilgjengelig for elever etter skoletid.  
• Gjøre skolehverdagen til en frisone for overvåkning. 

• Skoleeier skal tilby egne utvekslingsklasser for videregående elever.  

• Starte forsøksordninger med senere skolestart. 

• At elevenes obligatoriske skolegang er avsluttet etter at karakterene er satt og siste 
eksamen gjennomført.  

• Oppheve tobakksforbudet i skolen.  

 

Bedre yrkesfag 
Blant elevene på yrkesfag er det om lag 40 % som ikke fullfører utdanningen på normert tid. For 

mange slutter også underveis i utdanningsløpet. Samtidig er det ikke nok læreplasser til alle. 

Yrkesfag er heller ikke godt nok tilpasset elever som sliter med motivasjonen og teori i skolen. 

Unge Høyre vil derfor styrke ordningen med opplæring i bedrift. Dette løpet må utvides til en 



praksisordning hvor yrkesfagelever får kontinuerlig praksis gjennom hele skoleløpet i form av 

utplassering. Det opprettes et nasjonalt opplæringsprogram for bedrifter i ordningen. Utplassering 

vil gi elevene en bredere opplæring og mer praksis gjennom hele skoleløpet ved å besøke ulike 
bedrifter over lange perioder. Opplæring i bedrift etter denne modellen skal som tidligere lede frem 

til fag- eller svenneprøve uten mulighet for påbygg.  

 

Unge Høyre vil: 
• Gjøre fellesfagene mer relevante til yrkesopplæringen.  

• Opprette et nasjonalt opplæringsprogram for bedrifter med elever i utplassering. 

• At bedrifter som selger tjenester til det offentlige må være en del av 

opplæringsprogrammet. 
• At alle offentlige virksomheter blir en del av opplæringsprogrammet. 

• Innføre vekslingsmodell på flere videregående skoler der elever veksler på å være i bedrift 

og ha undervisning.  

 
Digitale læremidler og kompetanse 

Digitale ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene som ligger til grunn i alle fag. 

Elevene skal forberedes på et arbeidsliv der mange jobber vil kreve gode ferdigheter i bruk og 

utvikling av teknologi. Unge Høyre vil at norske elever skal få en introduksjon i enkel 
programmering i samarbeid med offentlige, ideelle og private aktører på barneskolen. 

 

Det er viktig å skille mellom opplæring i digitale ferdigheter og konstant bruk av digitale 

læremidler. Digitale læremidler skal være en utvidelse – ikke en erstatning av de tradisjonelle 
læremidlene. Det kan derfor praktiseres strenge regler for bruk av mobil og pc i klasserommene, 

samtidig som man øker kunnskapen til elevene i digitale ferdigheter- og læremidler.  

 

Unge Høyre vil: 
• Gi lærerne og skoleeierne frihet til å innføre mobilfrie klasserom i de undervisningstimene 

hvor mobilen ikke benyttes som et digitalt læremiddel. 

• I større grad ta i bruk digitale læremidler i skolehverdagen. 

• I større grad ta i bruk internettbaserte læremidler. 
• Opprette flere IKT-linjer med studiekompetanse i videregående opplæring. 

• Si nei til blokkering av nettsider. 

• Iverksette et forskningsprosjekt på hvordan gaming kan brukes som læringsplattform i 

tillegg til hvordan det kan utnyttes i skolehelsetjenesten.  
 

Et rettferdig vitnemål 

Vitnemålet består i dag av mange karakterer, og i noen tilfeller veldig uheldige utslag. Alle 

karakterer vektes likt, til tross for stor forskjell i timeantall, og noen fag har flere karakterer. Blir 
man i tillegg vurdert i samme fag på eksamen, kan man få uforholdsmessig mange karakterer i ett 

fag på vitnemålet. Dersom det skal være flere standpunktkarakterer for enkelte fag – slik som i 

dag – mener Unge Høyre at karakteren skal vektes etter fagets timetall. Det vil ikke gjøre elevene 

dyktigere, men det vil gi en mer rettferdig sluttvurdering for elevene. 
 

Unge Høyre vil: 

• Innføre poengberegning av standpunkt- og eksamenskarakterer på vitnemålet fra 

grunnskolen og videregående opplæring etter fagenes timetall. 
 

Politisk fravær 

Elever over hele landet skal ha samme mulighet til å engasjere seg i frivilligheten, og da er det 

behov for et felles nasjonalt regelverk. Det er tydelige regionale ulikheter, og det går utover 

elevene. Gyldig politisk fravær skal ikke begrenses til å gjelde for elever som er aktiv i politiske 
partier, og fraværet skal ikke være gjenstand for en vurdering av hver enkelt lærer.  

 

Unge Høyre vil: 

• Innføre et klart og tydelig nasjonalt regelverk for politisk fravær.  
• Beholde dagens grense for godkjente politiske fraværsdager, og inkludere politisk aktivitet i 

organisasjoner.  

• Ikke tillate skoler å nekte politiske ungdomsorganisasjoner tilgang til skolen.  
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