
 

 
 

Prioriterte og protokollførte saker vedtatt på 
Ungdommens bystyremøte 2019  

 
Følgende saker ble valgt prioritert og oversendes bystyret for 

behandling. Sakene har ikke prioritert rekkefølge: 
 

● Et hjem for oss, et hjem for deg: Ungdom inn på boligmarkedet  
● Jobb til ungdom  
● Gratis sanitærprodukter og prevensjon 
● Psykt viktig: Mer undervisning om psykisk helse 
● Karakter SEX: Bedre seksualitetsundervisning 

 

Følgende saker er ikke prioritert, men vedtatt protokollført av 
UBM: 
 

● Stemmerett for 16-åringer 
● Bedre og billigere fritidstilbud 
● Kollektivtransport for fremtiden - å reise kollektivt er alt for dyrt 
● Mat og matikk: Skolemat til alle 
● En ny vri: Leksefri! 
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Et hjem for oss, et hjem for deg: Ungdom inn på 
boligmarkedet  
 
Bakgrunn for forslag: 
Oslo er en by i vekst, og hvis vi skal kunne bosette alle må vi enten bygge 
utover eller oppover. UBM er opptatt av at Oslo skal være en grønn by, og at 
vi derfor skal ta vare på markagrensen. Derfor mener vi at løsningen på en 
økende befolkning er å bygge boliger i høyden.  
 
UBM mener at Oslo kommune burde sørge for at fordelingen av 
høyblokker i Oslo er jevnere. Oslo er en by i vekst og vi må utnytte den 
plassen vi har. Da er det lite arealeffektivt å bygge store eneboliger. I tillegg 
er Oslo en veldig delt by med store forskjeller, og disse forskjellene 
reduseres hvis vi bygger flere høyblokker på Oslo vest.  
 
Samtidig som Oslo har en voksende befolkning som trenger boliger, har 
verden også et voksende miljøproblem. UBM mener derfor at det er viktig 
at nye bygg bygges på en så miljøvennlig måte som mulig, med materialer 
som i minst mulig grad skader miljøet. 
 
Boligmarkedet i Oslo er i liten grad regulert. Dette fører til at boligprisene i 
Oslo er veldig høye, noe som gjør det vanskelig for “vanlige folk” å kjøpe seg 
bolig. Enda vanskeligere er det for unge mennesker og førstegangskjøpere 
å bli boligeiere. Boligpolitikken i Oslo må derfor endres slik at den gagner 
førstegangskjøpere fremfor boligspekulanter. I dag er det lett for folk med 
høy inntekt å kjøpe flere boliger utenom primærboligen de allerede har. Da 
skaper man et marked der det er svært lukrativt å kjøpe boliger og leie de 
ut og tjene profitt på at førstegangskjøpere og unge mennesker sliter med 
å komme seg inn på markedet. UBM vil gjøre det vanskelig for 
privatpersoner å tjene profitt på at folk sliter med å komme seg inn på 
boligmarkedet. Derfor vil UBM øke kravet til egenkapital på kjøp av alt over 
primærbolig for å gjøre det vanskelig å bli boligspekulant. 
 
For at det skal bli lettere for førstegangskjøpere å komme inn på 
boligmarkedet vil UBM at kravet til egenkapital for førstegangskjøpere skal 
senkes fra 15 % til 10 %.  
 
Vedtak: 

● UBM mener at det må kreves at en andel av nye leiligheter holdes av 
til førstegangskjøpere. 

● UBM mener at Oslo kommune må bevilge mer penger til husbanken 
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● UBM mener at Oslo kommune må innføre skatt på inntekt fra å leie 
ut egen bolig 

● UBM mener at Oslo kommune må sørge for at privatpersoner ikke 
skal kunne profittere på å kjøpe boliger og leie de ut 

● UBM mener at Oslo kommune må skattlegge mer for hver bolig du 
kjøper 

● UBM mener at kravet til egenkapital ved kjøp av primærbolig for 
førstegangskjøpere må senkes fra 15% til 10% 

● UBM mener at Oslo kommune må bygge flere boliger som selges 
under markedsverdi til førstegangskjøpere 

● UBM mener at Oslo kommune må legge bedre til rette for flere 
leie-til-eie-boliger 

● UBM mener at kravet til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig må 
økes til 60 % 

● UBM mener det må bygges flere høyblokker på vestkanten 
● UBM mener at nye bygg som oppføres i Oslo må være miljøvennlige 

og bygget med miljøvennlige materialer 
● UBM mener at Oslo kommune må bygge flere studentboliger 
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Jobb til ungdom 

Bakgrunn for saken:  
UBM har sagt det før, og vi sier det igjen: Det må gjøres tiltak for å få flere 
ungdommer i arbeid. Unge er de som rammes hardest av økt 
arbeidsledighet. Ifølge tall fra NAV økte antallet unge arbeidsledige under 
25 med hele 10 % fra august 2018 til august 2019 , og denne delen av 1

befolkningen utpeker seg ofte som den med høyest andel personer som er 
registrert som helt eller delvis arbeidsledige  2

 
Det er ikke lett å få erfaring uten jobb, og man får ikke jobb uten erfaring. 
UBM mener denne onde sirkelen må ende, og at å opprette flere jobber til 
unge er en god investering for fremtidens arbeidsmarked. Å senke 
arbeidsgiveravgiften for unge arbeidstakere kan også være et godt insentiv 
for arbeidsgivere til å ansette unge. 
 
De siste årene har flere bydeler i Oslo satset på sommerjobber til unge. 
Erfaringene med disse prosjektene har vært veldig gode, og flere bydeler 
rapporterer om at de har langt flere søkere enn antall arbeidsplasser. UBM 
er glade for at bystyret i sin behandling av saken Jobb til unge fra UBM 2017 
har vedtatt at de ønsker at byrådet skal jobbe for videre styrking og bredere 
etablering av sommerjobbtilbudet i Oslo. UBM mener at byrådet bør ha 
som målsetting at alle bydeler i Oslo tilbyr sommerjobber til unge. 
 
Ungdom i Oslo opplever at det er vanskelig å finne jobber som passer for 
ungdom: Vi vet ikke nok om hvordan man kan få jobb og hva arbeidslivet 
forventer av oss. Derfor mener UBM at alle unge i Oslo bør tilbys kurs i 
jobbsøking spesielt tilpasset ungdom. I tillegg mener UBM at Oslo 
kommune bør opprette en jobbsøkerportal der vi enkelt kan finne og søke 
på jobber som passer for unge arbeidstakere. 
 
UBM mener at mangelen på undervisning i rettigheter i arbeidslivet er et 
stort hinder for ungdom i arbeidsmarkedet: Når vi ikke vet hva vi har rett til, 
er det lettere for arbeidsgivere å utnytte oss som arbeidstakere. UBM mener 
derfor at Osloskolen må sørge for at elevene får tilstrekkelig opplæring i 
hvilke rettigheter som gjelder i arbeidslivet. 
 
Vedtak: 

1 https://www.nav.no/no/Lokalt/Oslo/Pressemeldinger/liten-%C3%B8kning-i-arbeidsledigheten  
2 
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Arbeidssokere+og+stillinger+-+statistikk/Hovedtall
+om+arbeidsmarkedet/Arbeidsmarkedet+na  
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● UBM mener at sommerjobbtilbudet må utvides til å gjelde alle 
bydelene i Oslo 

● UBM mener at bydelene må ansette ungdom til å gjennomføre enkle 
småjobber innen f.eks. renovasjon og bymiljø 

● UBM mener at arbeidsgiveravgiften må reduseres på ung 
arbeidskraft  

● UBM mener at Oslo kommune må lage en jobbsøkerportal der unge 
enkelt kan finne og søke på jobber som er rettet spesifikt mot unge 

● UBM mener at alle unge i Oslo må få et jobb for ungdom-kurs, enten 
på skolen eller fritidsklubbene 

● UBM mener at Osloskolen må sikre at elevene får opplæring i 
rettigheter i arbeidslivet 
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Gratis sanitetsprodukter og prevensjon på skolen  

Bakgrunn for saken: 
Mensen er en obligatorisk kostnad for de som menstruerer, og noe man 
ikke slipper unna. Unge og studenter har ofte stramme budsjetter, og å 
bruke det lille man har på sanitetsprodukter er en stor utgift man ofte ikke 
har råd til. Dette er urettferdig. Man kan ikke velge bort det å ha mensen, 
men må fortsatt betale dyre dommer for å kunne ha en fungerende 
hverdag når man har mensen. Derfor mener UBM at dette er noe Oslo 
kommune skal betale for. En god start mener vi derfor at vil være å ha gratis 
sanitetsprodukter lett tilgjengelig på alle skolene i Oslo. UBM er opptatt av 
at dette ikke kun skal være hos helsesykepleier, ettersom dette øker 
terskelen for å be om bind eller tamponger. UBM vil derfor at det skal tilbys 
gratis sanitetsprodukter på alle skolene i Oslo som skal ligge på toalettene 
og i resepsjonene. 
 
Aldersgrensen for gratis langtidsprevensjon er 16 år og dette er naivt. Man 
ser bort fra det faktum at ungdom har sex før de fyller 16 år, og man baserer 
regler på naivitet når man heller bør basere regler på fakta. Derfor mener 
UBM at den nedre aldersgrensen for gratis langtidsprevensjon på 16 år må 
fjernes. I tillegg til dette må konsekvensene av å bruke hormonell 
prevensjon synliggjøres, og det må være en del av seksualundervisningen 
på skolen. UBM mener også at det er viktig å synliggjøre at det finnes et 
tilbud om gratis prevensjon for alle mellom 16 og 20 år på skolene. Hvis 
skolehelsetjenesten skal klare å tilby gratis sanitetsprodukter på alle 
skolene i Oslo, og styrke tilbudet om gratis prevensjon, må 
skolehelsetjenesten styrkes i tråd med dette. 
 
UBM er også opptatt av at skolene skal ha kompetent helsepersonell og en 
god seksualitetsundervisning, som sørger for at ungdom i Oslo har 
kunnskapen de trenger for å ta gode og informerte valg når det kommer til 
sin seksualitet.  
 
Det er urettferdig at halve ungdomsbefolkningen kan benytte seg av gratis 
kondom-utdeling før de fyller 16 år, i tillegg til at de slipper utgiften med 
sanitetsprodukter. UBM krever derfor likestilling mellom kjønnene og vil ha 
gratis prevensjon før fylte 16 år, samt gratis sanitetsprodukter lett 
tilgjengelig på skolene.  
 
Vedtak: 

● UBM mener at det må tilbys gratis sanitetsprodukter lett tilgjengelig 
på alle Osloskolens toaletter. UBM mener at disse produktene må 

 
6 



 

tilbys på kontoret eller i resepsjonen, i tillegg til hos helsesykepleier, 
ettersom helsesykepleier ikke alltid er tilstede. Produktene må også 
tilbys i automater på toalettene, både på jente- og guttetoalettene. 

● UBM mener at det må være avfallsbøtter for sanitetsprodukter på alle 
toaletter i Oslo 

● UBM mener at den nedre aldersgrensen på gratis prevensjon på 16 år 
må fjernes  

● UBM mener at tilbudet om gratis prevensjon må gjøres kjent 
gjennom seksualitetsundervisningen og skolehelsetjenesten  

● UBM mener at skolehelsetjenesten må styrkes i tråd med forslaget 
● UBM mener at det må tilbys menskopp eller andre mer miljøvennlige 

og billigere sanitetsprodukter, både på skolene og på apoteket 
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Psykt viktig: Mer undervisning om psykisk helse 

Bakgrunn for sak:  
Alle har en psykisk helse, og på samme måte vi har kroppsøving på skolen 
for å ta vare på vår fysiske helse, må vi ta vare på vår psykiske helse også. 
Folkehelseinstituttets undersøkelse av psykiske lidelser i Norge fra 2009, 
Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv , konkluderer at personer 3

som lider av psykiske plager i oppveksten er mer utsatt for slike plager også 
senere i livet, og man kan anslå at så mye som 15-20 % av unge mellom 3 og 
18 år opplever nedsatt funksjon i hverdagen grunnet psykiske vansker. På 
ungdomstrinnet er det 23 % som føler seg ulykkelig, trist eller deprimert, på 
videregående er dette tallet steget til 29 %. Dette er skremmende tall som 
viser at vi må ha tiltak for å forebygge psykiske plager og lidelser. Vi må 
jobbe for å fjerne tabuet rundt psykisk helse, slik at folk tør å spørre om 
hjelp.  
 
Ungdom lærer ikke nok om psykisk helse i dag, og mange har lite 
kunnskap om hvem de kan kontakte for å få hjelp når de opplever 
utfordringer knyttet til egen psykiske helse. UBM mener at å øke 
kunnskapsnivået til unge om psykisk helse er en billig investering som kan 
gjøre at man gjenkjenner symptomer på psykiske lidelser, og derfor kan 
oppsøke hjelp tidligere.  
 
UBM mener at de eksisterende tilbudene til ungdom i Oslo må synliggjøres, 
for eksempel via helsestasjonen for ungdom hvor du kan komme i kontakt 
med psykolog og helsepersonell helt gratis. Grunnen til at så mange blir 
rammet av psykiske plager i løpet av ungdomsskolen og videregående er 
fordi forebyggingen av psykiske lidelser og læren om psykisk helse starter 
for sent. Det er viktig at det er kompetente folk som holder undervisningen 
sånn blir av høy kvalitet. 
 
Vedtak: 

● UBM mener at undervisning om psykisk helse må starte tidligere 
● UBM mener at vi må lære om stresshåndtering, psykiske lidelser og 

hvordan snakke om følelser  
● UBM mener at det må sikres høy kvalitet på undervisningen 
● UBM mener at vi må lære om hvor man kan oppsøke hjelp, og 

tilrettelegge for dette 
● UBM mener at vi må ha kvalifiserte lærere og helsesykepleiere på 

skolene 

3 https://www.fhi.no/publ/eldre/psykiske-lidelser-i-norge-et-folkeh/  
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● UBM mener at alle skoler må ha en skolepsykolog 
● UBM mener at lærere må kurses i hvordan de tar imot og håndterer 

elevenes psykiske helse   
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Karakter SEX: Bedre seksualitetsundervisning 

Bakgrunn for saken:  

Seksualundervisningen i skolen i dag er ikke på langt nær god nok. Den 

handler for det meste om kjønnssykdommer, heteronormativ sex og 

hvordan man skal unngå å bli gravid. UBM mener at dette ikke er nok, og vil 

starte med å endre navnet fra seksualundervisning til 

seksualitetsundervisning. Seksualitet, grensesetting, holdninger og verdier 

blir ikke inkludert i pensum, og mange får ikke engang 

seksualundervisning. I tillegg til dette starter seksualundervisning stort sett 

altfor sent. Mange får ikke seksualundervisning før i 10.klasse, noe UBM 

anser som alt for sent, da mange allerede har debutert seksuelt før dette. 

UBM mener at seksualitetsundervisningen burde starte allerede i 1.klasse på 

barneskolen, der man må sette fokus på holdninger og verdier. Skolen er en 

viktig del av det å utvikle gode holdninger og verdier, blant annet knyttet til 

grensesetting og seksualitet. Derfor mener UBM at må man starte mye 

tidligere med seksualitetsundervisning.  

Osloskolen trenger et kompetanseløft for lærere om 

seksualitetsundervisning, slik at undervisningen blir mer mangfoldig og 

inkluderende. Elevene må få styrket undervisning i grensesetting, 

kjønnsmangfold og seksualitet. Seksualundervisningen i Osloskolen i dag 

baserer seg på lærernes egne holdninger og erfaringer, og det er ikke bra 

nok. Elevene fortjener en god og bred seksualitetsundervisning som gir 

kompetanse og kunnskap på mange områder. UBM mener derfor at det 

må settes mer fokus på kjønnsmangfold og LHBT+ (lesbiske, homofile, bifile 

og transpersoner mm.)-tematikk for å forebygge fordomsfulle holdninger 

mot det som ikke inngår i det heteronormative spekteret. 

I tillegg til dette ønsker UBM at det skal inkluderes et feministisk 

selvforsvarskurs for alle fra 7.klasse til 3.klasse på videregående skole i 
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seksualitetsundervisningen. Dette for at man skal klare å forsvare seg selv 

hvis man havner i ubehagelige situasjoner.  

Vedtak: 
● UBM mener at seksualundervisningen må endre navn til 

seksualitetsundervisning for å synliggjøre det brede spekteret av 
innhold undervisningen skal dekke over  

● UBM mener at de må ha en bredere seksualitetsundervisning 
allerede fra første klasse  

● UBM mener at det kreves variert og kvalifisert undervisning av lærere 
og eksterne som skal undervise i faget 

● UBM mener at at seksualitetsundervisningen må inkludere kunnskap 
om grensesetting, kjønnsmangfold, pornokultur, overgrepskultur og 
seksualitet 

● UBM mener at det må være et feministisk selvforsvarskurs for alle fra 
7. klasse til 3. klasse på videregående skole inkludert i 
seksualitetsundervisningen 
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Stemmerett for 16-åringer (Protokollført sak) 

Bakgrunn for saken: 
UBM mener at det er urettferdig at politikken påvirker ungdom uten at vi 
kan påvirke politikken; Vi kan utsettes for konsekvensene av lover og regler 
som vi ikke selv får være med på å påvirke. 

De som er 16 år kan bli straffet på likt grunnlag med en over 18, men får ikke 
lov til å stemme. UBM mener at dette er paradoksalt og et demokratisk 
problem.  

UBM mener at 16-åringer har viktige innsikter å bidra med, at vi også 
fortjener å få påvirke egen fremtid gjennom å stemme ved valg. Derfor 
ønsker UBM at Oslo kommune skal søke om å få være prøvekommune for å 
innføre stemmerett for 16-åringer ved neste kommune- og fylkesvalg. 

For at 16-åringer skal ha tilstrekkelig med kunnskap til å gjøre et ansvarlig 
valg, mener UBM at demokratiopplæringen i Osloskolen må styrkes. 

 

Vedtak: 
● UBM mener at Oslo kommune må søke om prøveordning for å 

innføre stemmerett for 16-åringer ved neste kommune- og 
fylkestingsvalg 

● UBM mener at demokratiopplæringen må styrkes 
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Bedre og billigere fritidstilbud (Protokollført sak) 

Bakgrunn for saken:  
Fritidstilbudene er en viktig del av unges hverdag, og er med på å motvirke 
ensomhet og utenforskap. Derfor vil UBM at alle unge i Oslo skal ha en 
mulighet til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av bakgrunnen deres. 

Barnekonvensjonens artikkel 31 sier at «Alle barn har rett til hvile, fritid og 
lek, og til å delta i kunst og kulturliv.»  Men det er flere hindringer i veien 4

mot at alle har en fritidsaktivitet å gå til. Blant utfordringene som trekkes 
frem i Redd Barnas rapport om nettopp barn og unges deltakelse i 
fritidsarenaer, finner vi økonomi; Mange fritidstilbud har høye kostnader og 
preges av høyt utstyrspress. Samtidig øker andelen fattige barnefamilier i 
Oslo. Ifølge tall fra Bufdir levde 17.8 % av barn mellom 0-17 år i Oslo i 
husholdninger med vedvarende lavinntekt i 2017 . Disse rammes spesielt 5

hardt av dyre fritidstilbud. 

Oslo kommunes støtteordninger til idrett og fritidsaktiviteter er lite kjent og 
mange opplever det som stigmatisert å benytte seg av dem. Derfor er det 
viktig at tilbudet om økonomisk støtte til deltakelse til idrett og 
fritidsaktiviteter synliggjøres. 

En annen utfordring barn og unge møter på er at det er vanskelig å holde 
oversikt over kulturtilbudene i Oslo. UBM mener derfor at Oslo kommune 
må lage en app som samler informasjon for ungdom i Oslo på ett sted.  

Det er vanskelig for ungdom å møtes på tvers av bydelene i Oslo. Vanlige 
kaféer er dyre, og det er ingen sentrale møtesteder for ungdom. I tillegg har 
vi et stort problem med utenforskap og ensomhet. Vi mener at alt dette 
kan løses ved å opprette en ungdomskafé eller et ungdomshus i sentrum 
som er åpent for alle. Kaféen bør driftes av ungdom for ungdom. På denne 
måten skaper man også arbeidsplasser for ungdom i tillegg til et felleskap 
ungdom kan ta del i.  

 

Vedtak: 
● UBM mener at fritidstilbud for unge i Oslo må bli billigere 
● UBM mener at Oslo kommune må dekke utgiftene til fritidsaktiviteter                   

for de som ikke har råd til å betale, og at terskelen for å søke om                               
støtte til dette må senkes. 

4 https://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-31-hvile-og-fritid/  
5 
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/03/omfang#barn-i-husholdninger-med-v
edvarende-lavinntekt-(2017) 

 
13 

https://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-31-hvile-og-fritid/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/03/omfang#barn-i-husholdninger-med-vedvarende-lavinntekt-(2017)
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/03/omfang#barn-i-husholdninger-med-vedvarende-lavinntekt-(2017)


 

● UBM mener det må lages en gratis app med oppdatert informasjon                     
om fritidstilbud som er tilgjengelig for unge i Oslo. UBM mener at                       
appen må lages av ungdom, gjerne elever eller lærlinger på yrkesfag. 

● UBM mener det må opprettes en ungdomskafé sentralt i Oslo 
● UBM mener at Oslo kommune må satse på allidrett 
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Kollektivtransport for fremtiden - å reise kollektivt er alt 
for dyrt (Protokollført sak) 

Bakgrunn for saken:  
For at folk skal bytte ut bilen med kollektivtransport må billettprisene 
reduseres. Dette gjelder spesielt for ungdom med stramme budsjetter som 
ikke har råd til så høye utgifter for å komme seg rundt. Oslo kommune har 
et ansvar for å gjøre kollektivtilbudet lett tilgjengelig og attraktivt for folk å 
velge, og da kan ikke prisene være skyhøye. Derfor mener UBM at prisen på 
månedskort må reduseres, og at det skal være gratis for elever og lærlinger 
under videregående opplæring. 
 
Å velge buss over bil er bra, men enda bedre er det å sykle. Det er enda 
bedre for miljøet, men også bedre for folkehelsa. Bysyklene vi har i Oslo er et 
godt og tilgjengelig alternativ hvis du skal ferdes i sentrum, men det er dyrt. 
UBM mener at det er feil at man må betale så store summer for å velge 
miljøvennlig. Derfor mener UBM at bysykkel-abonnementet må inkluderes 
i Ruter-billetten. I tillegg til dette vil UBM at det skal være enkelt å velge 
sykkelen i resten av Oslo, og ikke bare i sentrum. Derfor vil vi at 
bysykkel-tilbudet skal utvides til resten av Oslo også.  
 
Kollektivtilbudet i Oslo sentrum har blitt styrket de siste årene, og det 
verdsetter UBM høyt. Men folk flest bor utenfor sentrum, og der opplever vi 
at kollektivtilbudet generelt mye dårligere. Derfor mener UBM at det må 
settes inn kollektive knutepunkter i utkanten av Oslo, i tillegg til at 
kollektivtilbudet må styrkes i områdene utenfor sentrum. Oslo kommune 
har et ansvar for å gjøre det lett å ferdes på tvers av Oslo, og ikke bare i 
sentrum.  
 
Vedtak: 

● UBM mener at prisen på månedskort må senkes, og at det skal være 
gratis for elever og lærlinger på barne-, ungdoms- og videregående 
skole, uten at andre priser stiger 

● UBM mener at bøtene for manglende billett må senkes, og at boten 
ikke skal være dyrere når du ikke kan betale på stedet 

● UBM mener bysykkel-tilbudet må inkluderes i 
kollektivtransport-billetten 

● UBM mener at bysykkel-tilbudet må være åpent hele døgnet 
● UBM mener at kollektivtilbudet i områdene utenfor sentrum må 

styrkes 
● UBM mener at el-bysykkel-tilbudet må styrkes og gjøres permanent   
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Mat og matikk: Skolemat til alle (Protokollført sak) 

Bakgrunn for saken:  
Ingen skal være sultne på skolen.  
 
Næring og læring henger sammen, og det er utrolig vanskelig å 
konsentrere seg og lære på tom mage. Derfor er det utrolig viktig at 
skolene i Oslo tilbyr et gratis skolemåltid hver eneste dag. Elevene i 
Osloskolen kommer fra familier med ulik bakgrunn, og noen familier har 
mer ressurser enn andre. På grunn av dette vil det alltid være noen elever 
som ikke har råd eller tid til å ha med seg matpakke på skolen. I tillegg kan 
det å komme på skolen uten mat oppleves som flaut eller skamfullt, og 
dette er noe som må forhindres.  
 
Forskning fra Universitet i Agder viser også at å ha et felles skolemåltid 
utjevner de sosiale forskjellene blant elevene.  Forskningsrapporten viser at 6

de sosiale forskjellene reduserer ved at elevene med lavt utdannede 
foreldre får i seg mer næringsrik mat enn tidligere. I tillegg er skaper et 
felles skolemåltid et bedre fellesskap på skolen. 
 
Hvis skolene får inn gratis skolemat krever UBM at dette skal være 
vegetarisk. Dette er mer gunstig for ulike diettbehov og det er bedre for 
lommeboka, helsen og miljøet. Produksjonen av kjøtt er en av de største 
årsakene til et stor karbonfotavtrykk, og UBM mener derfor at Oslo 
kommune kan ha en stor innvirkning på klimagassutslippene i Oslo ved å 
servere vegetarisk mat på alle Osloskolene.  
 
Forslag til vedtak: 

● UBM mener at det bør innføres gratis skolemat 
● UBM mener at det kan serveres overskuddsmat fra nærbutikker  
● UBM mener at Oslo kommune må etterstrebe at skolematen er 

vegetarisk, og sørge for at det alltid er et vegetartilbud 
● UBM mener at skolematen må være så kortreist som mulig 
● UBM mener at skolefrukten i Osloskolen må være så kortreist som 

mulig, og at det serveres norsk frukt når det er i sesong 
 
 

6 
https://forskning.no/mat-og-helse-skole-og-utdanning/gratis-skolemat-utjevner-sosiale-forskjeller-men
er-forskere/1361694  
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En ny vri: Leksefri! (Protokollført sak) 

Bakgrunn for saken: 

Oslo er en delt by med store forskjeller og dette preger skolehverdagen til 
mange elever. Grunnen til dette er at mye av pensumet man skulle gått 
igjennom på skolen heller blir sendt med elevene hjem i form av lekser. 
Dette mener UBM er urettferdig fordi alle kommer fra familier med ulike 
akademiske og økonomiske bakgrunner. Dette gjør at ikke alle har det 
samme grunnlaget til å gjøre det bra på skolen. I praksis betyr dette altså at 
lekser forsterker de sosiale forskjellene, fordi man har ulike muligheter til å 
få hjelp med leksene hjemme.  7

UBM ønsker derfor å fjerne lekser fra alle trinn, slik at alle elever har de 
samme muligheten til å lykkes. I tillegg til de sosiale forskjellene lekser 
skaper, står også lekser i veien for barn og unges fritid. Fritid skal være fritid 
og ikke tid elevene skal bruke på enda mer skolearbeid. Når voksne drar 
hjem etter jobb er de som regel ferdig på jobb. Elever derimot har et 
skoleløp som varer hele dagen. Dette mener UBM at er urettferdig, og vi vil 
derfor også fjerne leksene slik at elever kan bruke mer tid på 
fritidsaktiviteter og andre interesser.  

 

Vedtak: 
● UBM mener at det må gjennomføres et prøveprosjekt med leksefri 

skole på alle trinn i Osloskolen  
   

7 https://www.ssb.no/forskning/offentlig-okonomi/utdanningsokonomi/lekser-oeker-sosiale-forskjeller  

 
17 

https://www.ssb.no/forskning/offentlig-okonomi/utdanningsokonomi/lekser-oeker-sosiale-forskjeller

