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Saksnummer: 1 
Overskrift: Stemmerett for 16-åringer 
Tema: Byutvikling og økonomi  

Beskrivende setning: Oslo kommune må søke om prøveordning av stemmerett for 16-
åringer  

UBM mener: Oslo kommune må søke om prøveprosjekt for å innføre 
stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkesvalg 

 

Saksnummer: 2 
Overskrift: Vennskap på tvers av landegrenser 
Tema: Byutvikling og økonomi  

Beskrivende setning: Oslo burde opprette vennskapsby med en by i Palestina  

UBM mener: - Oslo skal opprette vennskapsby med en by i Palestina.  
- Oslo skal drive kulturutveksling med byen, noe ungdom skal 
inkluderes i. 

 

Saksnummer: 3 
Overskrift: Dårlig løsning på svømmehaller 
Tema: Byutvikling og økonomi  

Beskrivende setning: Dårlig dekning av svømmehaller og basseng gjør at folk ikke kan 
svømme.  

UBM mener: Dette kan fint løses ved å restaurere og utbygge nåværende 
haller. Man bør også bygge nye store haller med både 
lekebassenger, terapibassen, sklier og svømmebasseng. 

 

Saksnummer: 4 
Overskrift: Vår jobb, vårt kontor. 
Tema: Byutvikling og økonomi  

Beskrivende setning: Skoler og klasserom må forbedres.  

UBM mener: - Standarder i klasserom må ha de samme kravene som i 
arbeidsmiljøloven, spesielt med tanke på luftkvalitet, lys 
temperatur. 
- Det må sluttes å bygge transparente klasserom. 
- Luftkvaliteten i alle klasserom må kartlegges og brudd på 
arbeidsmiljøloven må fikses. 

 

Saksnummer: 5 
Overskrift: Norsk Frukt 
Tema: Byutvikling og økonomi  

Beskrivende setning: Norsk frukt råtner på lager, mens utenlandsk frukt blir fraktet 
rundt halve jorda  



UBM mener: Alle kommunale instanser skal kjøpe kortreist, norsk frukt. Dette 
er med på å bedre klimaet ved mindre transport og lønne norske 
bønder. 

 

Saksnummer: 6 
Overskrift: Forby bemanningsbyråer fra å bli godkjente 

lærebedrift 
Tema: Byutvikling og økonomi  

Beskrivende setning: Bemanningsbyråer er ikke gode bedrifter til å lære opp lærlinger.  

UBM mener: - For å bli godkjent lærebedrift må bedriften oppfylle krav og 
vilkår som er til det beste for lærlingen, både faglig og sosialt.  
- Bemannningsbyårer skal ikke godkjennes som lærebedrifter. 

 

Saksnummer: 7 
Overskrift: Handlingsplan mot rasisme 
Tema: Byutvikling og økonomi  

Beskrivende setning: Oslo kommune må få en handlingspan mot rasisme.  

UBM mener: - Oslo kommune må innføre en handlingsplan mot rasisme. 
- Holdningsbyggende arbeid, både for ungdom og eldre.  
- Innføre mer litteratur og film som omhandler rasisme på skolen.  
- Redegjøre for tiltak som kan innføres for å unngå diskriminering 
ved jøbbsøking. 

 

Saksnummer: 8 
Overskrift: Engasjement er sexy! 
Tema: Byutvikling og økonomi  

Beskrivende setning: Vi må gjennomføre flere tiltak som gjør det mindre skummelt og 
mer lavterskel å delta og engasjere seg i samfunnet som ungdom  

UBM mener: - Innføre et enklere og tydeligere regelverk angående politisk 
fravær for ungdom- og videregående elever. 
- Vurdere å innføre et nytt valgfag på ungdomsskolen og 
videregående som heter og handler om politikk og medvirkning. 
- Øremerke flere midler til elevråd og ungdomsråd. Desto flere 
midler, desto større innflytelse. 

 

Saksnummer: 9 
Overskrift: Byutvikling 
Tema: Byutvikling og økonomi  

Beskrivende setning: Oslo burde utbygge enda mer, flere parker og fritidsområder  

UBM mener: - Flere grønne områder. 

 

Saksnummer: 10 



Overskrift: Ungdoms jobb 
Tema: Byutvikling og økonomi  

Beskrivende setning: Flere jobber for ungdommer, gjøre det lettere for ungdom å få 
seg jobb.  

UBM mener: - Viktig med jobbmuligheter 

 

Saksnummer: 11 
Overskrift: Bygg med miljøgrunnlag 
Tema: Byutvikling og økonomi  

Beskrivende setning: Bygge nye bygg med miljøgrunnlag  

UBM mener: - Vanskelig å få til, men prøve å få så mye som mulig 
miljøvennelig. 

 

Saksnummer: 12 
Overskrift: Et hjem for oss, et hjem for deg (boligbygging) 
Tema: Byutvikling og økonomi  

Beskrivende setning: Boligpolitikken må sikre at ungdom har en fremtid i 
boligmarkedet.  

UBM mener: Oslo kommune må: 
- bygge høyblokker på vestkanten 
- kreve at en større del av nye leiligheter holdes av til 
førstegangskjøpere. 
- utrede muligheten for gjengs leie. 
- utrede konsekvensen av å fjerne byggenormen. 
- Skattelegge mer for hver bolig du kjøper. 
- Senke kravet til egenkapital ved kjøp av primærbolig til 10 %. 
- At Oslo kommune skal bygge flere boliger som selges for under 
markedsverdi til førstegangskjøpere. 
- Satse på leie-til-eie. 
- Privatpersoner ikke kan profittere på å kjøpe boliger og leie de 
ut. 
- Bevilge mer penger til Husbanken. 
- Innføre skatt på inntekt fra utleie av egen bolig. 
- At kravet til egenkapital for kjøp av sekundærbolig økes til 60 %. 

 

Saksnummer: 13 
Overskrift: Jobb til ungdom 
Tema: Byutvikling og økonomi  

Beskrivende setning: Det må gjøres tiltak for å få flere ungdom i arbeid.  

UBM mener: - Sommerjobb-tilbudet må utvides til alle bydeler.  
- Arbeidsgiveravgift må reduseres på ung arbeidskraft. 
- Lage portal hvor ungdom kan få/finne jobb spesifikt for 
ungdom.  
- "Jobb for ungdom" - kurs må være krav i læreplanene. 

 



Saksnummer: 14 
Overskrift: Stramme inn på antall midlertidige stillinger 
Tema: Byutvikling og økonomi  

Beskrivende setning: Det brukes for mye midlertidige stillinger.  

UBM mener: - Oslo kommune må stille strenge krav til lav bruk av midlertidige 
stillinger hos bedrifter som er med på anbudsrunder. 

 

Saksnummer: 15 
Overskrift: Gratis sanitærprodukter i skolen 
Tema: Helse og sosial  

Beskrivende setning: Forslag om å tilby gratis sanitærprodukter i skolen. (Bind, 
tamponger osv).  

UBM mener: Det bør tilbys gratis sanitærprodukter i skolen. F. eks på 
toaletter/kontoret/resepsjonen. Ikke bare på kontoret til 
helsesykepleier. 

 

Saksnummer: 16 
Overskrift: Gratis prevensjon for ungdom 
Tema: Helse og sosial  

Beskrivende setning: Fjern nedre aldersgrense for gratis prevensjon.  

UBM mener: 1. Tilbudet om gratis prevensjon gjøres kjent gjennom 
skoleundervisning og skolehelsetjenesten.  
2. At alle under 16 år også bør få gratis prevensjon. 

 

Saksnummer: 17 
Overskrift: Bedre barnevernet 
Tema: Helse og sosial  

Beskrivende setning: Barnevernet må evalueres og styrkes  

UBM mener: 1. Barnevernet må avkommersialiseres  
2. Barnevernet må ansette flere kvalifiserte ansatte  
3. Ettervernet må styrkes slik at alle som trenger oppfølging etter 
fylt 18 år får det. 

 

Saksnummer: 18 
Overskrift: Flere og mer tilgjengelige helsestasjoner 
Tema: Helse og sosial  

Beskrivende setning: Det bør være flere helsestasjoner for ungdom i Oslo og de bør 
utvide åpningstidene deres.  

UBM mener: 1. Bemanningen på helsestasjonene må økes  
2. Åpningstidene må utvides til senere på dagen/kvelden slik at 
flere kan bruke tilbudet.  
3. Det bør åpnes nye helsestasjoner i områder hvor det er dårlig 
dekning.  



4. Økt profilering av helsestasjonene slik at alle vet om tilbudet. 

 

Saksnummer: 19 
Overskrift: Økt støtte til aleneforeldre 
Tema: Helse og sosial  

Beskrivende setning: Støtten til aleneforeldre bør økes  

UBM mener: 1. Økonomiske støtteordninger til aleneforeldre må styrkes. 
Dette bør være inntektgradert.  
2. Det bør etableres rådgivningstjenester rettet mot 
aleneforeldre. 

 

Saksnummer: 20 
Overskrift: Styrke det forebyggende ungdomsarbeidet i 

bydelene 
Tema: Helse og sosial  

Beskrivende setning: Ønsker å styrke forebyggende ungdomsarbeid med flere 
utekontakter og ruskonsulenter  

UBM mener: Det bør bli flere utekontakter og ruskonsulenter hvor ungdom 
ferdes på kvelds-/nattetid. Ungdom i utsatte situasjoner trenger 
voksenpersoner med riktig kompetanse som de kan henvende 
seg til. 

 

Saksnummer: 21 
Overskrift: Flere helsesykepleiere på skolen 
Tema: Helse og sosial  

Beskrivende setning: Behovet for helsesykepleiere er langt fra dekket  

UBM mener: 1. Helsesykepleiere bør oppsøke klassene 1. gang per måned for 
å senke terskelen for å ta kontakt.  
2. Helsesykepleier bør være tilgjengelige på skolen for elevene 
hver dag.  
3. At flere mannlige helsesykepleiere bør ansettes  
4. Helsesykepleiere må kunne skrive ut legeerklæring til elevene. 

 

Saksnummer: 22 
Overskrift: Gratis mensprodukter på skolen 
Tema: Helse og sosial  

Beskrivende setning: Tilgangen på mensprodukter er for dårlig  

UBM mener: 1. Det utplasseres automater for mensprodukter på alle toaletter 
på skolene og i skolens resepsjon.  
2. Det tilgjengeliggjøres avfallsbøtter for mensprodukter på alle 
toaletter. Både på barne- ungddomsskole og vgs. 

 



Saksnummer: 23 
Overskrift: Etablere møtetorg/boder for å forebygge 

ensomhet, fordommer og stereotyper 
Tema: Helse og sosial  

Beskrivende setning: Etablere møtetorg/boder for å forebygge ensomhet, fordommer 
og stereotyper  

UBM mener: Ønsker møteplasser for unge i Oslo 
Både i bydelene og sentrum (byomfattende) 

 

Saksnummer: 24 
Overskrift: Lavterksel psykologtjeneste for ungdom i 

bydelene 
Tema: Helse og sosial  

Beskrivende setning: Etablere og styrke lavterskel psykologtilbud for unge  

UBM mener: 1. Det må opprettes stilling som psykolog på for ungdom i alle 
bydeler 
2. Skolepsykologtjenesten må styrkes 

 

Saksnummer: 25 
Overskrift: Barnevernet må forbedres! 
Tema: Helse og sosial  

Beskrivende setning: Barnevernet må endres for en bedre omsorg og oppfølgning av 
de sårbare unge menneskene  

UBM mener: 1. Økte midler -> flere ansatte i barnevernet på institusjoner 
2. Bedre kvalitet på ettervern og oppfølgning for barn til 25 år.  
3. Avvikle de kommersielle aktørene når kontraktene løper ut i 
2021  
4. Lytte til barn og unges erfaringer om livet i og etter 
barnevernet  
5. Redusere bruken av enetiltak 

 

Saksnummer: 26 
Overskrift: Forbedre BPA-tjenesten i Oslo kommune 
Tema: Helse og sosial  

Beskrivende setning: Forbedre BPA-tjenesten i Oslo kommune  

UBM mener: Tilbudet om BPA skal følge brukeren, ikke være avgrenset til den 
enkeltes bydel. Dette er viktig ved flytting 
Informere politikerne om viktigheten av BPA 
Øke og øremerke midlene til BPA  
Informere/skolere helsearbeidere om BPA og brukerens 
rettigheten tilknyttet dette 

 

Saksnummer: 27 



Overskrift: Ungdomscafé i sentrum 
Tema: Kultur og fritid  

Beskrivende setning: Vi vil ha en cafe i sentrum  

UBM mener: - Vi vil ha en ungdomscafe i sentrum som driftes av ungdom for 
ungdom.  
- Prisene skal være så lave som mulig.  
- Variert mat til en billig setning. 

 

Saksnummer: 28 
Overskrift: Forbedre fritidstilbud for ungdom 
Tema: Kultur og fritid  

Beskrivende setning: Vi vil ha et løft av fritidstilbud i Oslo  

UBM mener: Billigere/gratis fritidstilbud 
Flere og mer tilgang til fritidsklubber 
Flere alternativer til fritidsfritidstilbudene 

 

Saksnummer: 29 
Overskrift: En sport for alle 
Tema: Kultur og fritid  

Beskrivende setning: En satsning på ikke-satsningssport  

UBM mener: At bydelene satser på ikke-satsningssport, slik at alle kan være 
med. 
Lavterskeltilbud der man kan bruke eksisterende bygg (skoler, 
gymsaler).  
Se til Nordre Aker opplegg. 

 

Saksnummer: 30 
Overskrift: Mer ungdomsvennlige bibliotek 
Tema: Kultur og fritid  

Beskrivende setning: Mer aktivitet rettet mot ungdompå bibliotek rundt i hele byen. 
Ikke bare bøker, men alt av kultur.  

UBM mener: - Egne rom for ungdom, ungdomsansatte som kan mye om 
litteratur. 
- Bedre utvalg. 
- Tilgjengelig for flere aktiviteter. 
- Gjøre tilgjengelig for e-sports (temakvelder). 

 

Saksnummer: 31 
Overskrift: Ung i Oslo-app 
Tema: Kultur og fritid  

Beskrivende setning: Samle informasjon for ungdom i Oslo i en app  

UBM mener: - At det blir laget en gratis mobilapplikasjon som er tilgjengelig 
for alle unge i Oslo (se til aktiv i Asker-app) 



 

Saksnummer: 32 
Overskrift: Bedre og billigere fritidstilbud 
Tema: Kultur og fritid  

Beskrivende setning: Aktiviteter for alle. Alle unge skal ha en mulighet til å være med 
uansett bakgrunn  

UBM mener: - Billigere fritidstilbud for alle unge i Oslo, Oslo kommune betaler 
slik at alle kan være med. Det burde være enklere å søke om 
støtte.  
- Ung i Oslo app. 

 

Saksnummer: 33 
Overskrift: Flere møtesteder for ungdom 
Tema: Kultur og fritid  

Beskrivende setning: Ungdom trenger flere steder å være sosiale  

UBM mener: - Lage ungdomsstyrer for ungdomsklubbene slik at tilbudet blir 
bedre tilpasset ungdom. Viktig at det er av, for og med ungdom. 
- Legge til rette for at skolen kan ha lavtersel tilbud etter skoletid.  
- Elevrådet og ungdomsrådene burde samarbeide mer i bydelene 
slik at møtestedene blir bedre og mer tilpasset ungdom. 

 

Saksnummer: 34 
Overskrift: Karbonfangst 
Tema: Miljø (klima)  

Beskrivende setning: Lage et et anlegg for karbonfangst i Oslo  

UBM mener: Oslo kommune burde sette sette press på staten til å finansiere 
anlegget siden de ikke har råd selv 
Spare penger fra budsjettet hvert år for å finansiere det 

 

Saksnummer: 35 
Overskrift: Fornybare energikilder 
Tema: Miljø (klima)  

Beskrivende setning: Gjøre det lettere og billigere å velge fornybare energikilder  

UBM mener: Tilskuddsordning til nye smarthus 
Tilskuddsordning for solcellepanel på tak for privatpersoner og 
bedrifter. Satse mer på vind- og vannkraft. Kjøpe inn flere 
elbusser. 

 

Saksnummer: 36 
Overskrift: Mindre plast i hverdagen 
Tema: Miljø (klima)  

Beskrivende setning: Oslo må ha mindre plastvarer og plastflasker i butikkene  



UBM mener: Bør satse på alternativer til plastemballasje  
Øke panten 
Flere drikkefontener  
Alternativer til flasker - f.eks termoskopp  
Pantesystem for emballasje  
Søppelbøtter med strender  
Pantestasjoner på skoler 

 

Saksnummer: 37 
Overskrift: Høyere CO2-avgift 
Tema: Miljø (klima)  

Beskrivende setning: Gjøre det billigere å være miljøvennlig og dyrere å forurense  

UBM mener: Høyere CO2-avgift  
Billigere kollektiv  
Flere avganger for kollektiv transport i rushtiden 
Bompenger 
Tilskudd til miljøvennlig bygging 

 

Saksnummer: 38 
Overskrift: Bading for alle! 
Tema: Miljø nær deg  

Beskrivende setning: UBM vil ha flere badeplasser og flere som er universet utformet  

UBM mener: - Ha en gjennomgang av hele Oslos kystlinje for å finne ut hvor 
man kan anlegge nye badeplasser 
- TIlrettelagte badeplasser så mennesker med nedsatt 
funksjonsevne også kan bade 
- Kommunale og gratis/billige badstuer så man kan bade hele 
året. 

 

Saksnummer: 39 
Overskrift: Elvene opp i dagen! 
Tema: Miljø nær deg  

Beskrivende setning: Vi vil at elvene som ligger i rør skal ut av rørene, da dette er bra 
for miljø og klima!  

UBM mener: - Få bekkene og elvene ut av rørene sine. 
- Anlegge parker/badeområder rundt elvene 

 

Saksnummer: 40 
Overskrift: Grønt er skjønt - ta vare på det! 
Tema: Miljø nær deg  

Beskrivende setning: Verne eksisterende grønne områder (sparer ressurser), ikke legge 
nye byggeprosjekter i eksisterende grønne områder. Bidra til 
flere møteplasser. Ikke mange nok benker/muligheter til 
sosialisering. Mørke parker bidrar til utrygghet.  



UBM mener: - Flere benker i parker - møteplass 
- Oppdra flere aktivitetsmuligheter i parkene - f.eks. bordtennis 
- Bedre belysning i parkene - økt følelse av trygghet 
- Verne parkene i Oslo på lik linje med marka 

 

Saksnummer: 41 
Overskrift: Bruktbutikker 
Tema: Miljø nær deg  

Beskrivende setning: Legge bedre til rette for bruktbutikker  

UBM mener: Kommunale reparasjonsverktøy 
Etablere bruktkjøpesenter 
Gjøre det billigere å drive bruktbutikker 
Gjøre det billigere å reparere 
Etablere "klubber" der man kan reparere ting 
Gjøre bruktbutikker synlige og gi støtte til at de kan reklamere for 
seg selv 
Flere og synligere gjenbruksstasjoner 
Loppemarkeder arrangert av kommunen 
Sørge for at de varene som ikke selges på loppemarked tas vare 
på 

 

Saksnummer: 42 
Overskrift: Søppel er trøbbel 
Tema: Miljø nær deg  

Beskrivende setning: Vi vil ha penere og ryddigere by  

UBM mener: - Flere søppelkasser over hele byen som tømmes ofte 
- Søppelbøttene burde ha opplegg for kildesortering (plast, 
matavfall, restavfall, panteflasker og papir) 
- Gjøre søppelbøttene mer synlige. F.eks. male dem i en synlig 
farge. 
- Mer tilrettelegging for at snus og sigarettsneiper skal bli kastet 
på rett sted. 
- Bedre samarbeid i byen om håndtering av søppelet 
- Flere glass- og metallstasjoner i bydelene 
- Dette behovet er like sterkt i alle 15 bydelene 

 

Saksnummer: 43 
Overskrift: La elvene renne! 
Tema: Miljø nær deg  

Beskrivende setning: Åpne opp elvene i Oslo som er lagt i rør  

UBM mener: Åpne opp elvene i Oslo som er lagt i rør 

 

Saksnummer: 44 
Overskrift: Elsparkesykkel? Nja takk 



Tema: Miljø nær deg  

Beskrivende setning: El-sparkesykler blir kastet i elven og havet  

UBM mener: - Innskrenking av bruken av el-sparkesykler 
- Varsel i appen for å advare om regler 
- Mulighet om tidsbegrensning av bruken av el-sparkesyklene 
- La bysyret i Oslo finne ut av konkrete regler og begrensning. 

 

Saksnummer: 45 
Overskrift: Too good to waste 
Tema: Miljø nær deg  

Beskrivende setning: For mye god mat kastes som andre har brukt for  

UBM mener:  
- Ha flere matsentraler som er spredt rundt i byen som kan 
benyttes av lavinntektsfamilier, studentboliger og skolekantiner. 

 

Saksnummer: 46 
Overskrift: El-sparkesyklene er en miljøbombe 
Tema: Miljø nær deg  

Beskrivende setning: UBM vil regulere el-sparkesyklene slik at de blir mer 
bærekraftige. El-sparkesykler er grønnvasking siden de har en 
kort levetid og ikke kan resirkuleres.  

UBM mener: - De bør forbys 
- Det burde være krav til mye lengre levetid for el-sparkesyklene 
- Egne parkeringssoner til dem 
- Få dem produsert sånn at de kan resirkuleres 
- Begrense hvor mange el-sparkesykler det kan være i byen 

 

Saksnummer: 47 
Overskrift: Åpne idrettsanlegg for alle 
Tema: Samferdsel  

Beskrivende setning: Lavterskel og gratis treningsanlegg for alle  

UBM mener: at Oslo bør ha flere åpne anlegg i Oslo, hvor innbyggere kan trene 
gratis og få en lav-terskel introduksjon til trening og idretter. 

 

Saksnummer: 48 
Overskrift: Vi trenger flere svømmehaller 
Tema: Samferdsel  

Beskrivende setning: Det er for få svømmehaller i Oslo. Nye haller bør føres opp i 
forbindelse med nybygging av skoler  

UBM mener: at bygging av nye svømmehaller skal prioriteres (jf. vedtatt UBM-
sak ifjor) og at svømmehaller bør være en del av nye skolebygg. 
Disse svømmehallene bør tilpasses svømmeopplæring i skolen, 
og være minst 25m. Skole-svømmehaller bør også fungere som et 



fritidstilbud (være åpen for allmenn befolkning utenfor skole-
undervisning) 

 

Saksnummer: 49 
Overskrift: Bedre sykkelveier 
Tema: Samferdsel  

Beskrivende setning: Forslag om å forbedre sykkelveinettet  

UBM mener: at byens sykkelveier bør utvikles til et mer sammenhengende 
sykkelveinett, og at sykkelveinettet av sikkerhetshensyn også bør 
involvere rundkjøringer og trafikk-kryss. 

 

Saksnummer: 50 
Overskrift: Utvidelse av bysykkel-tilbudet 
Tema: Samferdsel  

Beskrivende setning: Forslag om flere bysykler utenfor sentrum og el-sykler  

UBM mener: at bysykkel-tilbudet bør utvides til å også omfatte utkantene av 
sentrum i større grad, og at det bør inkludere el-sykler for økt 
fremkommelighet. For å sikre tilgjengelighet av sykler i utkantene 
kan man innføre et "belønningssystem" for å sykle også tilbake til 
utkantene, for å unngå at innbyggere bare sykler en vei (til byen). 

 

Saksnummer: 51 
Overskrift: Kollektivtransport for fremtiden - å reise kollektivt 

er alt for dyrt 
Tema: Samferdsel  

Beskrivende setning: Kollektivtransport i Oslo er altfor dyrt, dette må vi endre  

UBM mener: at kollektivtransport-tilbudet i Oslo er for dyrt. Kollektivtransport 
må bli billigere for alle for å øke bruken av det kollektive og gjøre 
det billigere å velge det miljøvennlige alternativet. En reduksjon i 
kollektiv-priser bør fokusere mest på ungdom (som er helt 
avhengig av kollektiv-transport) men bør senkes for alle. En 
reduksjon i pris for en gruppe må ikke gå på bekostning av en 
annen. 
UBM anmoder om at bystyret tar imot pengene regjeringen tilbyr 
for å redusere kollektivpriser (og bomavgifter). 

 

Saksnummer: 52 
Overskrift: Flere "søyfebusser" i utkantene av Oslo 
Tema: Samferdsel  

Beskrivende setning: Mange må bruke lang tid på å komme seg til bussen  

UBM mener: - Flere "sløyfebusser" i utkantene av Oslo 

 



Saksnummer: 53 
Overskrift: Øke aldersspennet for ungdomsbillett 
Tema: Samferdsel  

Beskrivende setning: Flere må få mulighet til å kjøpe ungdomsbillett, aldersgrensen må 
derfor økes.  

UBM mener: - Aldersgrensen for ungdombillett må heves 

 

Saksnummer: 54 
Overskrift: Forbedre kollektiv-tilbudet ytre bydeler 
Tema: Samferdsel  

Beskrivende setning: Det er for få bussavganger i rushtidene i Oslos utkanter  

UBM mener: Vi trenger flere avganger av busser i rushtider (til og fra skole) i 
utkanten av Oslo, som kan fungere som "mate-busser" til t-
banelinjene inn mot sentrum. Det nåværende tilbudet er for 
dårlig og bussene er stadig for fulle til å få plass. 

 

Saksnummer: 55 
Overskrift: Skolemat til alle 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Gratis skolemat til alle i Osloskolen  

UBM mener: - Alle elever skal få gratis mat på skolen  
- Maten som serveres på skolen kan være overskuddsmat fra 
butikker/kafèer/restauranter i nærmiljøet  
 

 

Saksnummer: 56 
Overskrift: Gratis frokost på skolen 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Alle skal få tilbud om gratis frokost på skolen  

UBM mener: Det må innføres tilbud om gratis frokost på skolen 

 

Saksnummer: 57 
Overskrift: Norsk frukt i skolen 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Det bør gis ut norsk bruk i de tidene av året det er mulig. Ikke 
bare importert frukt som fraktes langt.  

UBM mener: - Man må gi norsk frukt til elevene i de tidene av året det er mulig 
(sesong) 

 

Saksnummer: 58 
Overskrift: Meditasjon og yoga i skolen 



Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Det må legges til rette for at man kan gjøre meditasjon og yoga i 
friminutter/fritimer.  

UBM mener: - Det må legges til rette for at man kan gjøre meditasjon eller 
yoga på skolen når det er pause i undervisningen 
- Skolene må låne ut passende rom til slik aktivitet 

 

Saksnummer: 59 
Overskrift: Behold fritt skolevalg 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Beholde fritt skolevalg  

UBM mener: - Avskaffe karakterbasert opptak, som er modellen i dag og bytte 
ut med fritt skolevalg. Se på muligheter der ikke bare karakterer 
teller  
 

 

Saksnummer: 60 
Overskrift: Syvsovere sover etter syv 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Forskyve skoledagen, litt  

UBM mener: Det må innføre et prøveprosjekt, på noen skoler, der man ser på 
effekten av å forskyve skoledagen. 

 

Saksnummer: 61 
Overskrift: Implementere lekser 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Leksene bør gjøres på skolen  

UBM mener: - Alle leksene skal gjennomgås på skolen i forkant, slik at alle får 
tilstrekkelig med hjelp/mulighet til å stille spørsmål 
- Det bør heller settes av en ekstra time på skolen til å gjøre 
lekser, heller enn at man gjør leksene hjemme 

 

Saksnummer: 62 
Overskrift: Gratis skole 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Skolen og alt nødvendig utstyr som kreves skal være gratis  

UBM mener: - Utstyrsstipendet må økes slik at det dekker alt nødvendig utstyr 
som trengs på f.eks yrkesfag og idrettslinjer 
- Gratis IB, gjøre eksamen og lærebøker gratis 

 

Saksnummer: 63 
Overskrift: Gratis frukt 



Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Det burde være bedre tilbud for gratis frukt for alle  

UBM mener: - at det brukes mer penger fra statsbudsjettet for gratis frukt-
ordning i skolen 

 

Saksnummer: 64 
Overskrift: Mer fysisk aktivitet i skolen 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Man sitter for mye inne på skolen og det er behov for mer fysisk 
aktivitet  

UBM mener: - Mer gym i løpet av uka.  
- Fysisk aktivitet i skolen hver dag 

 

Saksnummer: 65 
Overskrift: Ny inntaksmodell på vgs 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Det må innføres prøveordninger og man må legge opp til mer 
medvisning når man vurderer nye inntaksmodeller for vgs  

UBM mener: Legge opp til elevundersøkelser, slik at elevene kan si sin 
mening/gi tilbakemeldinger på forslag til ulike inntaksmodeller 

 

Saksnummer: 66 
Overskrift: Morgendagens fagarbeidere trenger læreplass 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Oslo kommune skal gi Oslos yrkesfagelever læreplassgaranti  

UBM mener: - Oslo kommune skal gi Oslos yrkesfagelever læreplassgaranti 
- Oslo kommune skal øke lærlingklausulen 

 

Saksnummer: 67 
Overskrift: Stopp stigmatiseringen av yrkesfag 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Stopp stigmatiseringen av yrkesfag  

UBM mener: - Man må gi mer informasjon om yrkesfag på ungdomskolen 
- Fremme positive holdninger til yrkesfag 
- Integrere yrkesfag mer i grunnskolen - gi elevene mulighet til å 
teste ulike yrkesfag i større grad enn i dag. 

 

Saksnummer: 68 
Overskrift: Gyldig fravær på elevstreik 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Elever skal ha like muligheter som arbeidstakere når de mener at 
ting er urimelige  



UBM mener: - Politisk/gyldig fravær for politisk streik 

 

Saksnummer: 69 
Overskrift: Politisk fravær 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Det må bli enklere å få politisk fravær på ungdomsskolen  

UBM mener: Lage enklere ordninger for å søke om politisk fravær på 
ungdomsskolen.  
Etablere et elektronisk søknadsskjema 

 

Saksnummer: 70 
Overskrift: En mer attraktiv skole for unge 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Skolens arkitektur og farger må være mer inspirerende enn det er 
i dag.  

UBM mener: - Skolene må pusses opp med mer inspirerende farger og 
arkitektur 
- Gi elevene mulighet til å dekorere egne klasserom 

 

Saksnummer: 71 
Overskrift: Helsetjenester/helsesøster 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Det er ikke godt nok tilbud av helsetjenester  

UBM mener: - At Oslo setter inn helsesykepleier på hver skole som er der hver 
dag eventuelt vikar 

 

Saksnummer: 72 
Overskrift: Leksefri skole 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Det er behov for pause etter skolen  

UBM mener: Fjerne lekser fra skolen 

 

Saksnummer: 73 
Overskrift: Mer og bedre informasjon om rus i skolen 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Informasjonen som blir gitt om rus på skolen er utdatert og sier 
lite om de sosiale konsekvensene.  

UBM mener: - Undervisningen må være mer realitetsnær 
- Det må gis dagsrelevante eksempler i undervisningen  
- Undervisningsopplegget må oppdateres 

 



Saksnummer: 74 
Overskrift: Mer demokrati i skolehverdagen 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Elevene må få større påvirkningskraft  

UBM mener: - Demokratiopplæring for elevråd som videre skolerer alle 
elevene 
- Skoleavstemminger på viktige saker 
- Inkludere elever i alle ledd - ha elever med i ledelsen 
 

 

Saksnummer: 75 
Overskrift: Flere korte friminutt 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Vi trenger flere korte pauser i løpet av lange økter for å holde 
konsentrasjonen oppe  

UBM mener: Legge inn flere korte pauser i løpet av skolehverdagen 

 

Saksnummer: 76 
Overskrift: En ny vri: Leksefri! 
Tema: Skolehverdag  

Beskrivende setning: Lekser er urettferdig og må fjernes  

UBM mener: Det må gjennomføres et prøveprosjekt på leksefri skole i Oslo. På 
alle trinn. 
Tilrettelegge for fleksible lekser etter elevenes egen timeplan. 
Ikke gi resterende oppgaver fra skoletimer i hjemmelekser. 

 

Saksnummer: 77 
Overskrift: Psykt viktig 
Tema: Undervisning  

Beskrivende setning: Psykisk helse må inn i skolehverdagen!  

UBM mener: -At undervisning om psykisk helse skal starte fra barnehagen og 
følges opp gjennom all skolegang. 
-Undervisningen skal inneholde temaer som stresshåndtering, 
psykiske lidelser og hvordan snakke om følelser. 
-At kvaliteten på undervisningen skal være høy, med kvalifiserte 
lærere og med helsesykepleier og psykolog i undervisningen. 
-At elevene må lære om hvor man kan oppsøke hjelp, og 
tilrettelegge for lavterskel-tilbud for ungdom . 
-Kurse lærere i hvordan ta imot og håndtere elevers psykiske 
helse. 

 

Saksnummer: 78 
Overskrift: HJELP, vi gjør lekser! 



Tema: Undervisning  

Beskrivende setning: Leksehjelptilbudet må styrkes!  

UBM mener: -Ha kompetente, gode lærere tilstede på leksehjelp 
Ha leksehjelp hver dag på barne- og ungdomsskoler 
-At det må tilrettelegges for at yngre elever kan få hjelp av eldre 
-Tilrettelegge for leksehjelp på fritidsklubber og andre arenaer 
for unge, utenom skolen 

 

Saksnummer: 79 
Overskrift: Det er ikke noe alternativ, lær oss om vårt 

arbeidsliv! 
Tema: Undervisning  

Beskrivende setning: Ungdommen må lære om arbeidslivet og rettigheter!  

UBM mener: -Vil lære mer om arbeidslivet i utdanningsvalgfaget 
-Legge til rette for at ungdom skal lære om arbeidsrettighetene 
sine på skolen 

 

Saksnummer: 80 
Overskrift: Bedre og tidligere seksualitetsundervisning 
Tema: Undervisning  

Beskrivende setning: Ungdom trenger bedre seksualitetsundervisning tidligere  

UBM mener: -Ekstern seksualitetsundervisning tidligere og oftere, allerede fra 
barneskolen 
-Tilpasse seksualitetsundervisningen etter alder, og følge opp 
undervisningen hvert år av skolegangen 
-Legge til temaer som samtykke, seksualitet, kjønnsidentitet og 
kjønnsnormer i undervisningen 
-Få undervisning av kvalifiserte lærere, og legge dette inn i flere 
av fagene 

 

Saksnummer: 81 
Overskrift: Streik i undervisninga! 
Tema: Undervisning  

Beskrivende setning: Gi gyldig fravær for elevstreiker.  

UBM mener: Oslo kommune skal anerkjenne elevstreiker som 
demokratiopplæring, og derfor gi elever gyldig fravær. 

 

Saksnummer: 82 
Overskrift: Skolen passer ikke for alle 
Tema: Undervisning  

Beskrivende setning: Oslo kommune trenger skoler med alternative pedagogikk.  

UBM mener: - Oslo kommune skal opprette en grunnskole og en videregående 
skole med steinerpedagogikk.  



- Forsøksgymnaset, en skole med friere tøyler og et reelt 
elevdemokrati, skal gjenopprettes. 

 

Saksnummer: 83 
Overskrift: Leksehjelp 
Tema: Undervisning  

Beskrivende setning: Alle skoler skal tilby leksehjelp  

UBM mener: Alle skoler skal tilby leksehjelp 

 

Saksnummer: 84 
Overskrift: Karakter SEX 
Tema: Undervisning  

Beskrivende setning: Ungdom trenger seksualitetsundervisning!  

UBM mener: .-Ha bredere seksualitetsundervisning allerede fra første klasse 
-Krever variert og kvalifisert undervisning av lærere som skal 
holde undervisningen for elevene 
-Vil ha inn ekstern, profesjonell hjelp til 
seksualitetsundervisningen for å hjelpe lærer 
-Vil lære om grensesetting, kjønnsidentitet, seksualitet, samtykke 
og legninger 
- Feministisk selvforsvar for jenter inkludert i 
seksualitetsundervisningen fra 7. klasse til 3. klasse (VGS) 

 

Saksnummer: 85 
Overskrift: Grunnstipend for elever på ungdomsskolen 
Tema: Undervisning  

Beskrivende setning: Vi ønsker grunnstipend for alle elever som har nødvendighet for 
det.  

UBM mener: - Vigo blir tatt i bruk på ungdomsskolen og ikke bare vgs.  
- Et informasjonsmøte for foreldre på starten av året. 

 

Saksnummer: 86 
Overskrift: Mestringsfølelse i skolen 
Tema: Undervisning  

Beskrivende setning: Elever må få nivåtilpasset og variert undervisning!  

UBM mener: -Vil ha flere tilpassede lærere i fagene 
-Tilrettelegge for nivåinndeling i skolen, og sørge for at lærerene 
tilrettelegger undervisning for alle 
-Tilpasse undervisningen til hver enkelte elev 
-Unngå fysisk inndeling av elevene etter nivå, men vil holde 
elevene i samme klasserom og variere utfordringene der 

 



Saksnummer: 87 
Overskrift: Klipp og lim - estetiske fag i skolen 
Tema: Undervisning  

Beskrivende setning: Elever trenger flere estetiske og kunstneriske fag!  

UBM mener: -At Oslo kommune skal skrive en strategi for mer praktisk læring i 
alle fag 
-Utvikle valgfag på ungdomsskolen som kobles opp mot 
yrkesfagsvalgene på videregående 
-Gjennomføre et prøveprosjekt om karakterfrie estetiske fag, 
som gym, musikk og kunst og håndverk 
- Gjennomføre et prøveprosjekt med musikkundervisning 
gjennom hele ungdomsskolen 

 

Saksnummer: 88 
Overskrift: Frihet til alle elever! 
Tema: Undervisning  

Beskrivende setning: Vi trenger flere valgfag og mer frihet til hver enkelte elev!  

UBM mener: -Starte med valgfag tidligere, allerede fra barneskolen 
-Vil ha et større utvalg av valgfag å velge mellom 
-Vil innføre en modell etter fleksitid på videregående skoler i 
Oslo, for at elevene skal få jobbe mer med hva de vil selv 
-Vil kunne velge flere temaer innen flere av fagene på 
videregående skole 
-krever mer tid til valgfagene på videregående 

 

Saksnummer:  
Overskrift:  
Tema:  

Beskrivende setning:  

UBM mener:  

 

Saksnummer:  
Overskrift:  
Tema:  

Beskrivende setning:  

UBM mener:  

 

Saksnummer:  
Overskrift:  
Tema:  

Beskrivende setning:  

UBM mener:  


