Ungdommens Fylkesting i Buskerud
HANDLINGSPLAN FOR 2018

Ungdommens Fylkesting i Buskerud, BUFT, vedtok saker til
handlingsplanen på årsmøtet den 28.-29. oktober 2017 på Kongsberg
Quality Hotell.
Ungdommens fylkesting Buskerud - Handlingsplan for 2017-2018
Mål for BUFT
Årets handlingsplan legger føringer for arbeidet til BUFTs Ungdomspanel.
Ungdomspanelet skal følge årsmøtets vedtak, og arbeide og fremme ungdommen i
Buskeruds interesser og meninger.
FNs bærekraftsmål
Årsmøtet vedtok at FNs bærekraftsmål skal være en grunnstein i alt BUFT arbeider med.
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, og
stoppe klimaendringene innen 2030. BUFT skal på ulike måter skal jobbe for å fremme kunnskap
om bærekraftsmålene, samt at alle BUFTs saker skal knyttes opp til ett eller flere av
bærekraftsmålene.
- Årsmøtet vedtok at at klima og miljø skal være et av BUFTs fokusområder. Ungdomspanelet ble
gitt fullmakt til selv å bestemme hvordan de ønsker å jobbe på dette feltet.
FNs bærekraftsmål kalles ofte for SDGs på engelsk (forkortelse for Sustainable Development
Goals), så det er forkortelsen vi velger her også.

Klart språk!
BUFT skal være med som referansegruppe for Buskeruds Fylkeskommunes arbeid med Klart
språk-profil. Målet er at 19.åringer skal kunne forstå fylkeskommunens dokumenter, planer, og
strategier. BUFT skal også bidra til å fremme Klart språk!
SDG: 4, 10, 16

Demokrati og ungt medborgerskap
BUFT skal arbeide for at ungdom i Buskerud på ulike måter kan få kunnskap om demokrati,
ungdommers rettigheter, og på ulike måter kunne medvirke i politiske prosjekt og prosesser. En
av sakene årsmøtet vedtok er å jobbe videre med ANMU for etableringen av et nasjonalt
medvirkningsorgan for ungdom.
SDG: 4, 9, 10, 11, 16

Trygge organisasjoner
Ungdommens fylkesting i Buskerud har som mål å være en trygg organisasjon som alle kan være
en del av uten å risikere å bli trakassert, mishandlet eller på andre måter utsettes for lignende
uønskede hendelser. Vi skal ha klare retningslinjer for hvordan vi oppfører oss mot hverandre og
hva som skal gjøres dersom noen varsler om bekymringsverdige situasjoner. Dette innebærer
utarbeidelse av et opplæringsdokument for våre ledere og tillitsvalgte. Styret er BUFTs
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beredskapsgruppe, mens Ungdomskoordinatoren har en administrativ beredskapsgruppe som
skal bistå BUFT dersom det oppstår varslingssaker.

«Ja er ja!»
Årsmøtet i Ungdommens Fylkesting i Buskerud vil støtte opp om den nye kampanjen «Bare Ja er
ja!» når den lanseres i løpet av 2018.
SDG: 3, 4, 5, 10, 11, 16,

Regionreform – Viken
Styret og Ungdommens Fylkesting i Buskerud skal arbeide for at ungdommen i Buskeruds
interesser ivaretas i prosessen for å etablere et nytt medvirkningsorgan i det nye fylket Viken.
Styret gis fullmakt til å ta avgjørelser på BUFTs vegne, men ungdomspanelet og BUFT rådspørres
ved behov.
SDG: 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13

Internasjonalt arbeid
BUFT fortsetter å delta i internasjonale fora, og skal jobbe for å fremme saker fra handlingsplanen
også i internasjonale sammenhenger. Ungdommens fylkesting skal jobbe for å utvikle
ungdommenes internasjonale kompetanse, og bidra til internasjonalt samarbeid og dialog.
SDG: 17

Holdningskampanje om homofili
Har satt av midler til skolering av lærere i rosa kompetanse: Altså at alle lærere i videregående
opplæring skal få kunnskap om forskjellige kjønnsidentiteter. Årsmøtet i Ungdommens Fylkesting
ønsker at Buskerud Fylkeskommune og BUFT i fellesskap også lanserer en holdningskampanje
slike at også ungdommene i Buskerud får kunnskap om hva identitetsbasert mobbing kan føre til.
Vi ønsker å jobbe for nulltoleranse for identitetsbaserte skjellsord, ved at for eksempel de som
bruker det får nedsatt karakter om de bruker slike ord som skjellsord. Vi ønsker også at denne
ordningen med skolering av lærere i rosa kompetanse videreføres i arbeidet inn mot nye Viken
fylke.
SDG: 3, 4, 5, 10, 11, 16,

Opplæring i selvforsvar i skolene
Ungdom er en sårbar gruppe. Vi er ofte fysisk underlegne voksne, og noen ungdom utsettes for
vold og trusler i hverdagen. Vi i BUFT ønsker at alle ungdom skal få opplæring i selvforsvar i
skolens gymtimer, slik at vi lærer å unngå å bli skadet dersom en voldelig situasjon skulle oppstå.
Dette kan også kombineres med konflikthåndtering når livsmestring innføres som et nytt
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fagovergripende område i videregående opplæring.
SDG: 3, 4, 5, 16,

Kroppspress
Det er mye snakk om ungdom og kroppspress, men det er mest prat og vi ser ikke at dette fører til
faktiske endringer. Årsmøtet gir Ungdomspanelet mandat til å finne gode løsninger og tiltak til
hvordan vi kan bidra til at ungdom i Buskerud aksepteres for den de er, og at at kroppslig
mangfold.
SDG: 3, 4, 5, 10

Miljøtiltak
Årsmøtet i Ungdommens Fylkesting skal fortsette å bidra til å fremme det grønne skiftet i
Buskerud, og inn mot det nye fylket Viken. Ungdommens Fylkesting bør følge opp sak om
miljøsertifisering av de videregående skolene i Buskerud, og sørge for at alle videregående skoler i
Viken blir det samme. Ungdomspanelet gis også mandat til å jobbe frem nye tiltak og
satsingsområder som miljøtiltak i Buskerud.
SDG: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Skolesikkerhet
Det siste året har det oppstått flere krisesituasjoner ved skoler i Buskerud. Årsmøtet ønsker å
løfte frem krisehåndtering i skolene som et område med særlig fokus dette året. BUFT vil be
administrasjonen gjennomgå beredskapsplaner for krisehåndtering i de videregående skolene.
Disse planene bør gjennomgås sammen med et kurs i krisehåndtering for lærere og andre ansatte
i de videregående skolene. Det er stadig nye lærere og tilsatte ved skolene, og det er viktig at
skolene jevnlig har fokus på dette slik at disse planene er godt kjent blant de ansatte. Det bør også
utarbeides retningslinjer for informasjon til elever i krisesituasjoner, eventuelt forberede elever
mentalt på at de i krisesituasjoner kan være perioder der de ikke får informasjon, men at de da
må vite hvordan de skal forholde seg.
Til sist ønsker vi at det skal opprettes et nummer eller et sted for oppfølging der elever kan ta
kontakt for å kunne snakke om ting de er engstelige eller redde for i etterkant av krisesituasjoner,
også etter at kriseteamet er ferdig med sin oppfølging. Noen ganger tar det tid før redsel, ubehag,
og spørsmål melder seg.
SDG: 3, 4, 9, 11, 16
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