UNG I OPPLAND
Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018–2021
Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid
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Ung i Oppland

GODT Å VÆRE
UNG I OPPLAND
Dagens ungdommer er bra folk. Det er givende å diskutere samfunnets
utfordringer med unge mennesker som brenner for en mer rettferdig og
bærekraftig verden. Det er grunn til å lytte når de yngre generasjonene
snakker om hvordan framtida bør bli.
Fylkestinget har stilt seg samlet bak at i Oppland skal all ungdom trives i et trygt og
inkluderende oppvekstmiljø og få muligheten til å utvikle sine ressurser gjennom
aktiv deltagelse i skole, fritid og samfunnsliv. Det er viktig at vi klarer å følge opp
dette i praksis.
Ungdomsstrategien skal bidra til at ungdom i Oppland får gode livsvilkår,
utviklingsmuligheter og attraktive lokalsamfunn. Gode og trygge ungdomsår skal
bidra til tilhørighet og lyst til å reise ut og flytte tilbake. Strategien skal vise veg for
utvikling, være spisset og forenklet og det skal settes fokus på enkelte områder i
perioden for å styrke ungdomssatsinga i fylket.
I ungdomsstrategien trekker vi fram fire satsingsområder: (1) Deltagelse, trivsel
og psykisk helse, (2) kultur og fritidstilbud, (3) entreprenørskap og (4) trygg og
tilgjengelig transport. Dette er viktige temaer som vi velger å løfte fram, blant annet
etter innspill fra ungdommen sjøl.
Vi skal legge til rette for ei aktiv ungdomstid. Fridtjof Nansen sa at "Det er de unge som
skal skape framtida og gjøre verden til et bedre sted å leve i". Derfor er jeg glad for at
vi har engasjerte ungdommer i elevråd og ungdomsråd, i ungdomsorganisasjoner og i
vårt eget Ungdommens fylkesting. Jeg ser fram til å samarbeide videre med dere.
Jeg håper alle opplever at det er godt å være ung i Oppland. Det er vår klare
målsetting med ungdomsarbeidet vårt.
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INNLEDNING
Oppland fylkeskommune ønsker å gi
unge best mulige livsvilkår og utviklingsmuligheter. Det er vedtatt i Regional
planstrategi 2016–2020 at ungdomspolitikken skal rulleres i perioden og ut
fra fylkeskommunens øvrige struktur på
planområdet er det her utarbeidet en ny
ungdomsstrategi.
I 2016 ble det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som gir et statusbilde på ungdom i Oppland
i dag. Grunnlaget gir et overordnet og bredt
bilde av hva som kjennetegner dagens
ungdom, hva de er opptatt av, hvordan
de har det og hvilke utfordringer vi står
overfor framover. Oppland fylkeskommune
er omfattet av blant annet Folkehelseloven
og Plan- og bygningsloven, her ligger viktige
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oppgaver knyttet til blant annet barn og unge.
Vi skal fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, legge til rette for
gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår.
Gjennom Opplæringsloven skal elevene og
lærlingene få utvikle kunnskap, ferdigheter og
holdninger for å mestre livene sine og for å
kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet.
De skal få utfolde skaperglede, engasjement
og utforskertrang.
Oppland fylkeskommune har et stort ansvar
for å gi ungdom den opplæringen de har rett
på, samtidig som vi skal arbeide for trivsel og
inkludering både i skolen og lærebedrifter.
Kulturloven sier at alle barn og unge skal
kunne delta i kulturaktiviteter og oppleve et
mangfold av kulturuttrykk.

Ung i Oppland
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I Oppland handler det om hvordan vi skal gi
barn og unge disse gode opplevelsene og de
positive erfaringene som danner oss og gjør
oss til hele, engasjerte, kreative og dyktige
mennesker.
Det er mange positive funn i Oppland på alt fra
nære mellommenneskelige relasjoner i familie
og vennekrets, sosial støtte og sosialt nettverk
i nabolag, til muligheter i lokalsamfunnet. Vi
ser likevel at det blant annet er tydelige sosioøkonomiske forskjeller blant ungdom som
påvirker deltagelse, livsstil, trivsel og helse.
Videre er det viktig å minnes at all ungdom er
forskjellig og at betegnelsen ungdom rommer
et stort mangfold. Ungdom i Oppland har ulik
bakgrunn, etnisitet og funksjonsevne, og de
har ulik seksuell orientering og ulike kjønn,
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kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk. Fordi de
er forskjellige, har de også ulike forutsetninger
for deltakelse og dermed behov for ulik
tilrettelegging.
Vi har demografiske utfordringer med en
lav andel barn og unge, og det forventes en
ytterligere nedgang framover. Lavt utdanningsnivå og en beskjeden gründerutvikling er en
av flere utfordringer for Opplandssamfunnet
fremover.
Både utfordringene og mulighetene dette
gir, må legges til grunn i utformingen av
kunnskapsbaserte tiltak med og for ungdom
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STATUS
UNGDOMSSATSING
Ungdom er en viktig målgruppe for
Oppland fylkeskommune. Fylkeskommunen har også et stort ansvar
overfor denne målgruppen, ved å
fremme helse og motvirke sosiale
helseforskjeller, legge til rette for
god læring, gode bomiljøer og gode
oppvekst- og levekår.
Oppland fylkeskommune har ansvar for en
rekke områder knyttet til ungdom, som det
jobbes med hver dag. Fylkeskommunen
sørger for et godt læringstilbud for elever og
lærlinger gjennom videregående opplæring.
Til ungdom og utdanning knyttes det en
rekke lovpålagte oppgaver som er nedfelt
i opplæringsloven og øvrige styrings- og
strategidokumenter for videregående
opplæring.
Fylkeskommunen sørger for skoleskyss til
de som trenger det, og det settes fokus på
trafikksikkerhet gjennom samarbeidet med
Trygg Trafikk. Det jobbes hver dag for å
fremme god ungdomshelse gjennom blant
annet helsefremmende tiltak i skolen og
tilgjengelig helse- og oppfølgingstjeneste.
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Kultur og fritidstilbud utgjør en stor del av
ungdommens hverdag, og disse tilbudene
er med på å bidra til mestring, skaperglede,
tilhørighet og gode sosiale møter. Fylkeskommunen jobber med kultur på flere områder,
blant annet gjennom UKM (Ung kultur møtes),
DKS (Den kulturelle skolesekken) og FIO
(Filmverkstedet i Oppland).
I tillegg støttes ulike arrangement og aktiviteter gjennom ulike støtteordninger som
for eksempel tilskudd til kulturaktivitet og
utviklingsprosjekt for barn og ungdom og
tilskudd til friluftslivsaktivitet for barn og unge.
Ungdommens fylkesting (UFT) er ungdommens
øverste organ i fylket og skal gi råd i saker
som gjelder ungdom. UFT engasjerer seg i
ulike saker som blant annet kollektivtransport,
mobbing, psykisk helse og internasjonalt
arbeid. UFT har også egne midler de fordeler
til ungdomssatsinger i fylket. Fylkesbiblioteket
driver utstrakt formidling og utvikling av bibliotekfeltet hvor ungdom er en viktig målgruppe.
Oppland fylkeskommune har siden 2002
vært hovedsamarbeidspartner for Ungt
Entreprenørskap (UE) Oppland, som jobber
med entreprenørskapsprogrammer i skolen.
Ung i Oppland

Siden 1999 har Oppland fylkeskommune
støttet regionale ungdomsprosjekter/satsinger
og siden 2012 har alle de seks regionene i
Oppland hatt regionale ungdomssatsinger.
De regionale satsingene fungerer som viktige
samarbeidspartnere for gjennomføring
av ungdomsarbeidet i fylket. De har god
kjennskap til sine egne ungdomsmiljøer og
behov og ønsker som finnes ute i regionene.
De har god kontakt med ungdommene og
et bredt nettverk med de som jobber med
ungdom lokalt og regionalt.

DE REGIONALE
UNGDOMSSATSINGENE
I OPPLAND:
zz Ung i Valdres
zz Ung i Midtdalen
zz Ung i Norddalen
zz Ung Hadeland
zz UFO i Lillehammerregionen
zz Ungdom i aktivitet i Gjøvikregionen

Satsingenes grunntanke er at det skal lages
gode aktiviteter og arrangementer for og med
ungdom i regionen. Disse skal være lavterskel
og resultatene man ønsker å oppnå er blant
annet: reduserte sosiale forskjeller blant
ungdom, hindre rusmisbruk, øke kreativitet,
fysisk aktivitet, trivsel og bolyst, og skape gode
fritidstilbud og opplevelser.
Ungdomsstrategi 2018–2021
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VISJON OG MÅL
VISJON

«Godt å være
ung i Oppland»
FORMÅL MED
UNGDOMSSTRATEGIEN
Det skal være godt å være ung i Oppland.
Ungdomsstrategien skal bidra til at ungdom i
Oppland får gode livsvilkår, utviklingsmuligheter
og attraktive lokalsamfunn. Gode og trygge
ungdomsår skal bidra til tilhørighet og lyst til å
reise ut og flytte tilbake. Strategien skal vise vei
for utvikling, være spisset og forenklet og det
skal settes fokus på enkelte områder i perioden
for å styrke ungdomssatsingen i fylket.

HOVEDMÅL
I Oppland skal all ungdom trives i et trygt og
inkluderende oppvekstmiljø og få muligheten
til å utvikle sine ressurser gjennom aktiv
deltagelse i skole, fritid og samfunnsliv.
Ungdomsstrategi 2018–2021
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SATSINGSOMRÅDER
OG DELMÅL
DELTAGELSE, TRIVSEL OG
PSYKISK HELSE
God fysisk og psykisk helse fremmer trivsel,
livskvalitet, tilhørighet og deltagelse.
Det fysiske og psykososiale miljøet både
i hjemmet, i barnehage/skole og i nærmiljøet påvirker hvordan barn og unge har
det og hvordan de opplever og mestrer
hverdagen sin.

DELMÅL
Oppland fylkeskommune skal bidra til at all
ungdom i Oppland:
zz Opplever mestring, trivsel og gode
psykososiale miljøer i skolen.
zz Opplever mestring, trivsel og deltagelse i
fritidsaktiviteter.
zz Opplever at det er like muligheter for alle
til deltagelse i skole, fritid og samfunnsliv.

Ungdomsstrategi 2018–2021

KULTUR OG FRITIDSTILBUD
Ungdom skal kunne delta i aktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Å stimulere
de unges muligheter til å utvikle egne ressurser og kreativitet, er med på å forme de til
hele og engasjerte mennesker. Dette er viktig
for samfunnsutviklingen i fylket.
Fritidstilbudet til barn og unge er viktig for
å gi dem et godt oppvekstmiljø og gode og
trygge sosiale møteplasser utgjør en stor del
av fritidstilbudet.

DELMÅL
Oppland fylkeskommune skal bidra til at all
ungdom i Oppland:
zz Har mulighet til deltagelse i aktiviteter,
kultur og fritidstilbud.
zz Har arenaer hvor de kan utvikle og vise
skaperkraft.
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ENTREPRENØRSKAP
Samfunnet vårt er avhengig av kreative,
nytenkende mennesker som ser muligheter
og har ferdigheter og kompetanse til å faktisk
gjøre noe med disse mulighetene. Dette er
spesielt viktig i et fylke som Oppland, der
mange lokalsamfunn er preget av negativ
befolkningsutvikling.
Oppland trenger ungdom som vil, kan og tør.
Å gi ungdom kompetanse til å omsette gode
ideer til praksis er viktig for verdiskapningen i
fylket og for å håndtere fremtidige samfunnsutfordringer. Vi må legge til rette for at ungdom utvikler evner til å utforske, se nye
muligheter og nye løsninger.

DELMÅL

TRYGG OG TILGJENGELIG
TRANSPORT
Ungdom er en utsatt gruppe i trafikken.
Fokus på trafikksikkerhet har en forebyggende
effekt og holdningsskapende arbeid er svært
viktig for å skape trygge og gode sjåfører. Å
sørge for både sikker og tilgjengelig transport
til aktiviteter og arrangement, i tillegg til skoleskyss, er viktig for å opprettholde deltagelse
og aktivitet.

DELMÅL
Oppland fylkeskommune skal bidra til at all
ungdom i Oppland:
zz Skal kunne ferdes trygt i trafikken.
zz Gis et best mulig kollektivtilbud.

Oppland fylkeskommune skal bidra til at all
ungdom i Oppland:
zz Har entreprenørskap som en integrert del
av skoleløpet, blant annet gjennom
Ungt Entreprenørskap.
zz Gis mulighet til kunnskap om og erfaring
med entreprenørskap gjennom ulike
fritidsarenaer.
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