Handlingsplan for Sola Ungdomsråd
2020-2022
Handlingsplanen skal vare i 2 år
Ungdomsrådet skal årlig arrangere en konferanse for 10. trinn i Sola
kommune. I denne perioden har UR bestemt at tema på ungdomskonferansen
skal være «motivasjon i skolen og psykisk helse»

Skole og helse
1) Ungdomsrådet vil jobbe for at elevene opplever en trygg og god
skolehverdag. Denne perioden vil vi ha særlig fokus på rasisme,
krenkelser og psykisk helse. Vi vil invitere rådgiver fra
skolekontoret og representant fra psykisk helse i kommunen til møte
i ungdomsrådet.
2) Ungdomsrådet vil jobbe for at ungdom har tilgang på god
helsehjelp. Denne perioden vil vi jobbe for at åpningstidene til
helsestasjonene for ungdom i Sola kommune blir utvidet slik at
ungdom kan benytte tjenesten etter skoletid.
3) Fokusere på at klimaet og miljøet i Solaskolen skal være godt.
4) Forbedre seksualundervisning – Uke 6 skal ha flere timer med
seksualundervisning og må gjelde for alle klasser ved
ungdomsskolene.
- Sex, pubertet og grensesetting.
- Flest mulig seksualiteter skal inkluderes i seksualundervisningen.
5) Legge bedre til rette for nivåtilpasset læring og dermed informere om
forsert løp.

Kultur og fritid
1) Fokusere på at ungdommene i Sola har tilfredsstillende
fritidstilbud med gode åpningstider, lokaler og lavterskeltilbud.
2) Fokusere på markedsføring av de fritidsordningene vi allerede har.
3) Vi vil jobbe for at ungdom blir hørt når kommunen skal oppgradere
og vedlikeholde eksisterende aktivitetsplasser/parker (lekeplasser).
Dette for å sikre at alle barn, ungdom og voksne har en plass å
“henge”/leke om og når de ønsker.

Samfunn, miljø & klima.
1) Fokusere på å lage et nettverk med kollektivtransport hvor folk bor og
sol folk kan bruke. Eksempler på dette kan være flere/ større eller
hyppigere busser i rushtider, flere bysykler og bysykkelstativer som
kan brukes til å sykle til/ fra buss/ jobb/ skole.
2) Fokusere på å realisere klimamålene i kommunen med å f. eks:
a. Arrangere søppelplukkedag
b. Kildesortere og installere søppeldunker på plasser som blir
ekstra forsøplet
c. Lage en ordning hvor bedrifter som gjør en særlig innsats i å
kutte egne/kommunens utslipp får en økonomisk “godtgjørelse”.
3) Fokusere på å utvikle strandlokaler og “parkområde” hvor
ungdommer kan henge på/ved Ytraberget/ Ormenlange/ Røyneberg.

