Høringssvar til Undomsstrategi i Oppland
Oppland Fylkeskommune rullerer Ung i Oppland - ungdomsstrategi for Oppland
fylkeskommune høst 2017 med høringsfrist 15. september.
Formålet med strategien skal være at ungdom trives i Oppland og har gode
utviklingsmuligheter. Strategien skal være spisset mot utvikling innen de fire prioriterte
områdene i perioden





Deltakelse, trivsel og psykisk helse
Kultur og fritidstilbud
Entreprenørskap
Trygg og tilgjengelig transport

Vi har i denne uttalelsen forsøkt å svare på sentrale saker det ønskes innspill på.
Valdres mener mål og satsinger samsvarer med vår region. Vi samarbeider om blant annet
Ung i Valdres, UKM, Ungdomskontakter knytta til Valdres Videregående skole, Ungt
Entreprenørskap og tiltak innen Den Kulturelle Skolesekken (DKS)
Nedenfor går vi gjennom de ulike punkt:
4.1 For Valdres mener vi det er spesielt viktig å arbeide med inkludering, og satsingsområdet
med deltakelse, trivsel og psykisk helse bør prioriteres. Ungdomskontaktene og samarbeid
med NAV bør videreføres. Dette ikke minst for å hindre at unge mennesker faller utenfor
sosiale miljø og skole. Ung i Valdres jobber også forebyggende og legger spesielt vekt på å
knytte tette nettverk på tvers av kulturell og sosial bakgrunn. Her ligger godt grunnlag for god
mestring og å bidra til god psykisk helse.
4.2 Aktiviteter, mangfold og utrykk er viktig. Mangfold er spesielt viktig i et samfunn som
består av mange ulike kulturer og utrykk, og virker positivt for selvforståelsen. Likevel bør vi
ikke være redde for våre typiske kulturuttrykk, og bringe disse videre i møte med andre
kulturelle impulser. Det å kjenne vår egen kultur er viktig for å kunne forstå andre kulturer og
sette og vår egen og nye kulturuttrykk inn i en dynamisk kontekst. Målet bør være at vi,
gjennom våre ulike kulturuttrykk kan komme nærmere og forstå hverandre på flere plan. Her
har kulturskolene, DKS og Ung i Valdres en spesielt viktig rolle. Ung i Valdres jobber gjennom
den årlige musikalen aktivt med kulturelt mangfold i praksis.
4.3 Satsingen på Ungt Entreprenørskap er svært positivt og bør videreføres. I avsnittet er det
nevnt to hovedpunkt, entreprenørskap som en integrert del av skoleløpet og ungt
entreprenørskap, og entreprenørskap gjennom ulike fritidsarenaer. Vi mener det er spesielt
viktig for Valdres, Oppland og Innlandet å skape arenaer for kompetanseutvikling i bruk og
utvikling av ny teknologi og at dette bør inn som egen strategi.

4.4 Trygg og tilgjengelig transport er viktig. Samtidig bør det legges til rette for trygg skolevei
for å stimulere barn til å gå/sykle. Holdningsskapende arbeid bør foregå kontinuerlig.
I Valdres sørger Ung i Valdres gjennom tiltaket Hjem for en femtilapp for å få ungdommene
trygt hjem når kollektivtilbudet ikke kan benyttes/dekker transportbehovene. Dette er et
viktig tiltak som fungerer og bør videreføres.
Valdres, den 20. september 2017
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