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Til    Landsstyret        

Kopi MDGs sentralstyre  

Dato   21. juni 2015 

Fra   Isa M. A. Isene, Generalsekretær 

 

Møtedato: 19.-21. juni 2015

Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19 

Tilstede: 

Vegard Berget Buskerud Delegat 

Vilde Solberg Buskerud Observatør 

Andreas Holland Nordland Delegat 

Christopher Hermansen Nordland Observatør 

Bendik Vasstein Carlsen Sogn og Fjordane Delegat 

Nina Sagedal Bie Sør-Trøndelag Delegat 

Line Ingebrigtsen Fjørstad Sør-Trøndelag Observatør 

Marie Skyer Telemark Delegat 

Idun Dyste Sønderland Møre og Romsdal Delegat 

Lars Christian Bjørnå Møre og Romsdal Observatør 

Truls Matias Torgersen Rogaland Delegat 

Arin Nøst Rogaland Observatør 

Hulda Holtvedt Oslo Delegat 

Emma Langmoen Oslo Observatør 

Pål-Amund Johansen Paule Nord-Trøndelag Delegat 

Dag-Are Halland Oppland Delegat 

Ida Johannessen Hordaland Delegat 

Styrk Finnøy Hordaland Observatør 

Lise Mari Lorentzen Troms Delegat 
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Maiken Benjaminsen Troms Observatør 

Eivind Heggelund Tørstad Akershus Delegat 

Lena Høyrem Gabrielsen Vest-Agder Delegat 

Ingvild Garmo Nilsson Østfold Delegat 

Lage Nøst Talsperson Delegat 

Anna Serafima Svendsen Kvam Talsperson Delegat 

   

Isa Maline Alstadius Isene Arbeidsutvalgsmedlem  

Andrea Søgnen Tveit Arbeidsutvalgsmedlem  

Jens Petter Grini Pedersen Arbeidsutvalgsmedlem  

Ola Eian Arbeidsutvalgsmedlem  

Christine Bangum Arbeidsutvalgsmedlem  

Ingvild Kessel Arbeidsutvalgsmedlem  

Mattis Ulvang Arbeidsutvalgsmedlem  

Guri Barka Martins Arbeidsutvalgsmedlem  

Referat 

Møtet settes fredag ca klokka 17:30 av Grønn Ungdoms talspersoner. 

 

002 Valg av ordstyrer og referent 

Kristin Eriksen og Andrea Søgnen Tveit velges til ordstyrer. 

Isa Maline Alstadius Isene og Andrea Søgnen Tveit velges til referenter. 

 

001    Godkjennelse av innkalling 

Innkalling godkjennes med disse merknader: 

 Sak 010 og 011 ble sendt ut etter fristen. 

 

003   Godkjenning av forretningsorden  

Forretningsorden godkjennes slik den foreligger. 

 

004    Godkjenning av dagsorden 
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Dagsorden godkjennes med disse merknader: 

-  Frifond organisasjon tas opp som orienteringssak på søndag. 

-  Økonomisk beretning tas opp på søndag. 

 

005    Fylkenes runde 

Landsstyrets representanter orienterer landsstyret om sine respektive fylkes – og lokallags 

aktivitet. 

 

Møtet heves for dagen ca 17.10. 

 

Møtet settes lørdag 09.00. 

 

006    Arbeidsutvalgets beretning                 

Talsperson Anna Kvam orienterer landsstyret om Arbeidsutvalgets arbeid siden Landsmøtet. 

 

008   Internasjonalt Utvalgs beretning 

Vara internasjonal kontakt Christine Bangum orienterer landsstyret om Internasjonalt Utvalgs 

arbeid siden Landsmøtet. 

 

009   Beretningsdebatt 

Landsstyret debatterer de beretningene vi har hatt til nå. 

 

012 Status arbeidsplan 

Talsperson Lage Nøst innleder saken og orienterer landsstyremøtet om statusen til arbeidet med 

arbeidsplanen. 

 

Møtet tar pause 11.00 

 

Møtet settes igjen 12.00 

 

014   Skolepolitisk plattform 

Talsperson Anna Serafima Svendsen Kvam innleder saken. 
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Debatt 

 

Det er 16 stemmeberettigede i salen. 

Følgende forslag foreligger etter debatten: 

 

F2: Endringsforslag  

Vedta seks krav i skolepolitisk plattform. 

Signert GU Buskerud]  

TRUKKET 

 

F19: Endringsforslag 

(Punkt 1, ny overskrift) 

«Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen.» 

Signert Lage Nøst og Anna Kvam, talspersoner 

VEDTATT: 14-0-2 

 

F21: Endringsforslag 

(Punkt 1.1, slå sammen med 1.3) 

Grønn Ungdom mener rettsmidlene elever og foreldre i dag kan ta i bruk er for begrensede. 

Opplæringslovens § 9 må håndheves bedre. Rektorer må i større grad ansvarliggjøres når 

mobbing avdekkes på den enkelte skole.  

Signert Lage Nøst og Anna Kvam, talspersoner 

VEDTATT: 16-0-0 

 

F54: Strykningsforslag 

(Punkt 1.2) 

Stryke “og gi alle ungdomsskoleelever”. 

Signert GU Østfold 

TRUKKET 
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F22: Endringsforslag 

(Punkt 1.3) 

Styrke skolehelsetjenesten og sikre tilgjengelig helsepersonell på alle grunnskoler. 

Signert Lage Nøst og Anna Kvam, talspersoner 

VEDTATT: 16-0-0      

 

F23: Endringsforslag 

(Punkt 1.4)       

Grønn Ungdom vil innføre én time fysisk aktivitet om dagen i grunnskolen, utvide ordningen 

med frukt og grønt til også å omfatte ungdomsskolen og på sikt innføre et gratis skolemåltid.  

Signert Lage Nøst og Anna Kvam, talspersoner 

VEDTATT: 17-2-0 

 

F24: Endringsforslag 

(Punkt 1.5) 

Vi vil at lærere og helsepersonell i skolen skal kurses i normkritikk og tematikk knyttet til legning 

og kjønnsidentitet. Vi vil innføre temaene normkritikk og interseksjonalitet i samfunn- og 

naturfagsundervisningen, og opprette et nasjonalt kompetansesenter for normkritisk og 

interseksjonell pedagogikk.  

Signert Lage Nøst og Anna Kvam, talspersoner 

VEDTATT: 16-0-0 

 

F20: Tilleggsforslag 

(Punkt 1, nytt avsnitt i tekst) 

Grønn Ungdom ser sammenhengen mellom ungdoms fysiske og psykiske helse, og er opptatt av 

at denne sammenhengen løftes fram og tas på alvor i skolen. Skolen skal inkludere, motivere og 

likestille.  

Signert Lage Nøst og Anna Kvam, talspersoner 

VEDTATT: 16-0-0 

 

F15: Tilleggsforslag  
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(Punkt 1, nytt underpunkt) 

I kroppsøving blir det lagt stort press på elevens fysiske form, noke som er med på å skape 

stress og psykisk ubalanse hos enkelte. Elever med dårlige karakterer bør få fleire og meir 

innbydande motivasjonskjelder til å fortsette i skulen. 

Signert GU Sogn og Fjordane 

FALT: 3-10-3 

 

F25: Tilleggsforslag 

(Punkt 1, nytt underpunkt)  

Ha tidligere og bedre seksualundervisning, med fokus på sunne relasjoner, forelskelse, legning, 

kjønnsnormer, grensesetting og overgrepsproblematikk. Tematikken må inn i undervisningen på 

barneskolen. 

Signert Lage Nøst og Anna Kvam, talspersoner 

VEDTATT: 16-0-0 

 

F60: Tilleggsforslag 

(Punkt 1, nytt underpunkt) 

Legge til et underpunkt om å utvikle gode opplegg/aktiviteter i undervisningen som tar sikte på 

å forebygge psykiske problemer/mobbing. Bruke professorer, forskere, m.m. til å utvikle 

strategier og opplegg som gjør denne utviklingen mulig. 

Signert GU Møre og Romsdal 

FALT: 7-9-0 

 

Realitetsvotering 

«Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen.» 

VEDTATT: 15-0-1 

 

F26: Endringsforslag 

(Punkt 2, ny overskrift) 

“Frihet til læreren” 

Signert Lage Nøst og Anna Kvam, talspersoner 

VEDTATT: 15-1-0 
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F27: Endringsforslag 

(Punkt 2.1) 

Grønn Ungdom vil sikre at lærerene har tid til undervisning og samvær med elever i friminuttene 

ved å gå imot å stramme inn fleksibiliteten i lærerenes arbeidstid.  

Signert Lage Nøst og Anna Kvam, talspersoner 

VEDTATT: 14-1-1 

 

F28: Tilleggsforslag 

(Punkt 2.2) 

Slik at siste setning ender (..) “ansatte i skolen”.  

Signert Lage Nøst og Anna Kvam, talspersoner 

VEDTATT: 16-0-0 

 

F52: Endringsforslag 

(Punkt 2.3) 

Læreren skal etter 5 års ansiennitet få høyere lønn enn i dag. 

Signert GU Rogaland 

TRUKKET 

 

F56: Tilleggsforslag 

(Punkt 2.3, etter “stortingsrepresentant.”) 

Redusere årslønn til stortingsrepresentanter til 600 000,-. 

Signert GU Oppland 

FALT: 0-14-2 

 

F57: Tilleggsforslag 

(Punkt 2, tekst, nytt avsnitt) 

Det er veldig lett å demotivere i starten av en lærerkarriere, med alt press (i alle fall på tid) som 

kommer i starten. Ved å kun ha en 80%-stilling med 100% lønn i de to første yrkesårene vil det 
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bli lettere for lærere å ikke demotiveres. Vi står overfor en “lærerkrise”, og det siste vi trenger 

er demotiverte lærere. Samfunnet trenger at lærere blir i yrket sitt. 

Signert GU Møre og Romsdal 

FALT: 3-11-2 

 

F58: Tilleggsforslag 

(Punkt 2.3) 

I de to første yrkesårene skal lærere ha 80%-stilling, men få 100% lønn. 

Signert GU Møre og Romsdal 

FALT: 3-12-1 

 

F49: Strykningsforslag 

(Punkt 2.3) 

2.3 Læreren skal etter 5 års ansiennitet få lik lønn som en stortingsrepresentant. 

Signert Mattis Ullvang, AU.medlem 

VEDTATT: 14-2-0 

 

F55: Tilleggsforslag 

(Punkt 2, nye underpunkter) 

 Opprette lærerråd som skal vedta innhold og retning 

 Fjerne unødvendige mellomledere 

 Kutte ned på obligatoriske møter 

 Gi frihet til å selv velge pedagogiske metoder og retning i undervisningen 

Signert Ingvild Kessel, AU-medlem 

FALT: 4-6-6 

 

Realitetsvotering 

«Mer undervisningstid til læreren.» 

VEDTATT: 15-0-1 

 

F29: Endringsforslag 

(Punkt 3, ny overskrift) 
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“Praktiske fag og kreativitet”  

Signert Lage Nøst og Anna Kvam, talspersoner 

VEDTATT: 15-0-1 

 

F8*: 

(Punkt 3, nytt underpunkt) 

Behandles kun gitt at F29 vedtas. 

 Skolen skal ha mer fokus på praktiske fag i ungdomsskolen, og fjerne papirvurdering i 

praktiske fag som gym, kunst og håndtverk, og mat og helse.  

REDAKSJONELL ENDRING 

Skolen skal ha mer fokus på praktiske fag i ungdomsskolen, og fjerne teoretisk vurdering 

i praktiske fag som gym, kunst og håndtverk, og mat og helse. 

Signert GU Rogaland 

FALT: 6-9-1 

 

F30: Tilleggsforslag 

(Punkt 3, tekst) 

Arbeid med estetiske og kreative fag har verdi i seg selv, men gir også positiv læringseffekt i 

andre fag - som språk og matematikk. Kunstfagenes rolle i norsk skole må styrkes. Skolen skal 

være en arena for mestring, samspill og helhetlig dannelse. 

Signert Lage Nøst og Anna Kvam, talspersoner 

VEDTATT: 16-0-0 

 

F31: Tilleggsforslag 

(Punkt 3, nytt underpunkt) 

 Vi vil gi større adgang til å velge praktiske, estetiske og teoretiske valgfag fra 5. 

klasse i barneskolen. 

Signert Lage Nøst og Anna Kvam, talspersoner 

VEDTATT: 13-1-2 

 

F32: Tilleggsforslag 
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(Punkt 3, nytt underpunkt) 

 Grønn Ungdom vil stille kompetansekrav til musikklærere og lærere i kunstneriske fag på 

alle trinn. Estetiske læreprosesser må inngå i alle skolens fag, og kunstfagene må gis 

prioritet i lærerutdanningen. Praktisk-pedagogisk utdanning må tilbys ved alle 

kunstfaglige høgskoler.  

Signert Lage Nøst og Anna Kvam, talspersoner 

VEDTATT: 15-0-1 

 

F53: Tilleggsforslag 

(Punkt 3, nytt underpunkt) 

Innføre et valgfritt år etter 10. klasse for elever som sliter på skolen. Man skal få muligheten til 

å dra på flere skolebesøk, forbedre karakterer og få god rådgivning. 

Signert GU Østfold 

TRUKKET 

 

Realitetsvotering 

«Praktiske fag og kreativitet» 

VEDTATT: 16-0-0 

 

F50A: Tilleggsforslag 

(Punkt 4, teksttillegg) 

For å sikre en god integrering er det viktig å forhindre høyt frafall, en måte å gjøre det 

på er å forlenge innføringsklassetiden til to skoleår i stedet for ett, for det å ha generelle 

norskkunnskaper skaper ikke et godt nok grunnlag til å begynne på VG1. Med enda et 

innføringsår med fokus på allmennfagene, etter generelle norskkunnskaper er oppnådd, 

vil kunnskapsskillet være mye mindre; og innføringsklasseelevene vil stille mye sterkere 

rustet til videregående utdanning.  

Signert GU Møre og Romsdal 

 

F50B: Tilleggsforslag 

(Punkt 4, nytt underpunkt) 
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 Forlenge innføringsklassetiden til to skoleår, slik at minoritetsspråklige elever også 

oppnår tilstrekkelig allmennfaglig kompetanse. 

Signert GU Møre og Romsdal 

FALT: 6-10-0 

 

Realitetsvotering 

«Gode vilkår for minoritetsspråklige elever» 

VEDTATT: 15-0-1 

 

F11: Endringsforslag 

(Punkt 5) 

5. Nei til lekser som erstatter undervisning 

Grønn Ungdom vil ta opplæringsloven på alvor. Der står det at skolen skal gi opplæring som er 

nødvendig for å oppnå kompetansemålene i pensum. Derfor kan ikke lekser erstatte 

undervisningstid elevene skal ha med læreren. Kvalitetstid med familien er også viktig, og vi vil 

utsette lekser til litt senere i barneskolen.  

Signert GU Telemark 

TRUKKET 

 

F12: Endringsforslag 

(Punkt 5.1) 

Målet med lekser er å hjelpe elevene til gode arbeidsevner, og å gi elevene rom for 

mengdetrening (?) og repetisjon. De skal ikke stjele fra elevenes kvalitetstid med familien.  

Signert GU Telemark 

TRUKKET 

 

F34: Endringsforslag 

(Punkt 5.2)  

Leksene skal av prinsipp aldri forutsette at det er voksne tilstede som skal hjelpe. 

Signert Lage Nøst og Anna Kvam, talspersoner 

VEDTATT: 16-0-0 
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F33: Tilleggsforslag 

(Punkt 5, tekst) 

Læreren må likevel gis frihet og tillit til å bruke lekser som undervisningsverktøy. 

Signert Lage Nøst og Anna Kvam, talspersoner 

VEDTATT: 14-0-2 

 

F13: Tilleggsforslag 

(Punkt 5.3, ny setning etter siste setning) 

Alle elever skal vite hvilke lover som gjelder for dem slik at de si ifra selv når opplæringsloven 

ikke blir håndhevet. 

Signert GU Telemark 

TRUKKET 

 

F14: Tilleggsforslag 

(Punkt 5, nytt underpunkt) 

 De første årene på skolen er det svært viktig med lek og kvalitetstid med familien. Derfor 

vil vi vente med lekser til 5. klasse. 

Signert GU Telemark 

TRUKKET 

 

F9: Tilleggsforslag 

(Punkt 5, nytt underpunkt) 

 Fjerne lekser i videregående skole. 

Signert GU Nordland 

FALT til fordel for F10 

 

F10: Tilleggsforslag 

(Punkt 5, nytt underpunkt) settes opp mot F9 

 Fjerne lekser i videregående skole til minste punkt, som går ut på at lekser vil da dreie 

seg om øving til prøver og presentasjoner, ikke oppgaver som gjøres i skolen. 

Signert GU Nordland 

FALT: 4-11-1 
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F6: Tilleggsforslag 

(Punkt 5, nytt underpunkt) 

Under “Nei til lekser som erstatter undervisning”: 

 Mange elever opplever til tider et ekstremt øvepress hjemme. Derfor vil et regelverk om 

hvor mange prøver man kan ha per uke kunne fordele dette jevnere ut.  

[Foreslått flyttet til nytt punkt 6 “Elevrettigheter” dersom det vedtas]  

Signert GU Rogaland 

TRUKKET til fordel for F46 

 

F48: Tilleggsforslag 

(Punkt 5, tekst) 

“Skolen har ansvar for at elever har tilgang til leksehjelp.” 

Signert GU Hordaland 

VEDTATT: 11-4-1 

 

F51: Tilleggsforslag 

(Punkt 5/Elevrettigheter) 

Ha et punkt om å utsette lekser til 5. klasse fordi kvalitetstid med familien og lek er viktigere i 

de første årene i grunnskolen. 

Signert GU Telemark 

TRUKKET 

 

F3: Strykningsforslag 

(Punkt 5) 

Fjerne punktet om “Lekser skal ikke erstatte undervisning”  

Signert GU Buskerud  

TRUKKET til fordel for F47 

 

F47: Strykningsforslag 

(Punkt 5) 

Stryke punkt 5: “Nei til lekser som erstatter undervisning”. 
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Signert GU Buskerud og GU Oslo 

FALT: 6-8-2 

 

Realitetsvotering 

«Nei til lekser som erstatter undervisning» 

VEDTATT: 10-6-0 

 

F63: Omforent forslag 

Legge til et nytt punkt som omhandler elevrettigheter. 

Signert GU Oslo, GU Buskerud og GU Nordland 

VEDTATT: 14-1-1 

 

F40: Endringsforslag 

(Punkt om elevrettigheter, forslag til tittel og innledning) 

Forslag til tittel på kapittelet om elevrettigheter: “En styrkning av elevrettighetene”, med 

innledningen: “Elevrettigheter brytes hver dag på skoler rundt i Norge. Vi vil ha en skole på 

elevenes premisser, som ivaretar deres rettigheter og rettsvern. 

Signert GU Oslo og GU Buskerud 

VEDTATT: 14-1-1 

 

F17: Endringsforslag 

(Tittel) 

Endre “Elevrettigheter” til “Elevmedvirkning” 

Signert Christine Bangum, AU-medlem 

TRUKKET 

 

F41: Tillegsforslag 

Legge til underpunktet X.1 under “En styrkning av elevrettighetene”: “Elevrådene ved skolene 

skal styrkes, og de skal ha en reell medbestemmelsesrett.” 

Signert GU Oslo og GU Buskerud 

VEDTATT: 15-0-1 
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F42: Tillegsforslag 

Legge til underpunktet X.2 under “En styrkning av elevrettighetene”: “Elever skal få bedre 

opplysning om sine rettigheter, og større mulighet til å klage dersom deres rettigheter ikke 

ivaretas.” 

Signert GU Oslo og GU Buskerud 

VEDTATT: 14-1-1 

 

F43: Tillegsforslag 

Legge til underpunktet X.3 under “En styrkning av elevrettighetene”: “Leksene skal av prinsipp 

aldri forutsette at det er voksne tilstede som skal hjelpe, og aldri fungere som erstatning for 

normal undervisning.” 

Signert GU Oslo og GU Buskerud 

VEDTATT: 11-2-3 

 

F44: Tilleggsforslag 

Legge til underpunktet X.4 under “En styrkning av elevrettighetene”: “Det er elevenes 

fagkompetanse, ikke antall fraværstimer, som skal være avgjørende for karakteren i et fag. 

Fraværsgrense er ikke et godt tiltak for å motvirke fravær.” 

Signert GU Oslo og GU Buskerud 

VEDTATT: 12-0-4 

 

F45: Tilleggsforslag 

Legge til underpunktet X.5 under “En styrkning av elevrettighetene”: “Brudd på elevers 

rettssikkerhet, som for eksempel ved narkorazzia, er ikke akseptabelt.” 

Signert GU Oslo og GU Buskerud 

VEDTATT: 12-3-1 

 

F46: Tilleggsforslag 

Legge til underpunktet X.6 under “En styrkning av elevrettighetene”: “Det skal innføres et tak på 

antall formelle vurderingssituasjoner en elev kan ha per uke.” 

Signert GU Oslo og GU Buskerud 

VEDTATT: 12-3-1 
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F5: Tilleggsforslag 

(Nytt punkt) 

Legge til punktet “Elevrettigheter” med følgende underpunkter: 

 Elevrådene ved skolen skal styrkes, og de skal ha en reell medbestemmelsesrett. 

 Elevrådene skal ha rutine for å rapportere til rektor ved brudd på elevenes rettigheter. 

 Alle elever skal få bedre opplysning om sine rettigheter som elever, og organisasjoner 

som ivaretar disse rettighetene. 

Signert GU Buskerud 

TRUKKET 

 

 

F6: Tilleggsforslag 

(Punkt 6, nytt underpunkt) 

Under “Nei til lekser som erstatter undervisning”: 

 Mange elever opplever til tider et ekstremt øvepress hjemme. Derfor vil et regelverk om 

hvor mange prøver man kan ha per uke kunne fordele dette jevnere ut.  

Signert GU Rogaland 

TRUKKET 

 

F7: Tilleggsforslag 

(Punkt 6, nytt underpunkt) 

 Den videregående skolen plikter å lære opp elevene i elevrettigheter i begynnelsen av 

skoleåret. 

Signert GU Rogaland 

VEDTATT: 9-6-1 

 

F51: Tilleggsforslag 

(Punkt 6/Elevrettigheter) 

Ha et punkt om å utsette lekser til 5. klasse fordi kvalitetstid med familien og lek er viktigere i 

de første årene i grunnskolen. 

Signert GU Telemark 
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TRUKKET 

 

F59: Tilleggsforslag 

(Punkt 6, nytt underpunkt) 

 Det skal ikke være tilfeldig om man kommer opp til eksamen i VG1. 

Signert GU Rogaland 

VEDTATT: 11-2-3 

 

Realitetsvotering 

«Elevrettigheter» 

VEDTATT: 14-1-1 

 

F62: Omforent forslag 

(Nytt punkt) 

Legge til et punkt som som omhandler karakterer i den skolepolitiske plattformen. 

Signert GU Oslo og GU Buskerud 

VEDTATT: 8-7-1 

 

F35: Endringsforslag 

(Punkt om karakerer, forslag til tittel og innledning) 

Forslag til tittel i punkt 7: «Rettferdige karakterer», med innledningen “Grønn Ungdom mener at 

karakterer kan være en god måte å måle kompetanse på, men mener at ordningen ikke 

fungerer optimalt i dag. Karakterer skal settes på et rettferdig grunnlag som i høyest mulig grad 

viser bredden i elevens fagkompetanse. 

Signert GU Oslo 

VEDTATT: 10-3-3 

 

F4: Tillegsforslag 

(Nye underpunkter) 

 Gjøre det enklere for utvekslingselever å få godkjent fag fra skoler i utlandet. 

 Gjøre det enklere for utvekslingselever å få godkjent tilleggspoeng fra skoler i utlandet 
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 Høyere studier skal ha mulighet til å  velge hvilke karakterer de lager et gjennomsnitt av 

ved opptak 

 Høyere studier skal ha mulighet til å gi ekstrapoeng for relevante fag. 

Signert GU Buskerud 

FALT: 3-12-1 

 

F8: Tilleggsforslag 

(Karakterer, nye underpunkter) 

A. Karakterer skal ikke forekomme i barneskolen. 

VEDTATT: 14-1-1 

B. Det skal være fokus på konstruktiv tilbakemelding på ungdomsskolen og videregående. 

VEDTATT: 14-1-1 

C. Skolen skal ha en mer gradvis overgang til karakterer i 8. klasse. 

VEDTATT: 10-6-0 

D. Skolen skal ha mer fokus på praktiske fag i ungdomsskolen, og fjerne papirvurdering i 

praktiske fag som gym, kunst og håndtverk, og mat og helse 

FALT som konsekvens av tidligere votering 

E. Skolen skal fortsette med karakterordningen i 9. og 10. klasse. 

VEDTATT: 10-5-1 

Signert GU Rogaland 

VEDTATT: 9-6-1 

 

F36: Tilleggsforslag 

 Legge til underpunktet X.1 under «Rettferdige karakterer»: “Innføre anonym retting på 

store prøver og vurderinger på ungdomsskolen og i videregående skole.” 

Signert GU Oslo 

FALT: 6-9-1 

 

F37: Tilleggsforslag 

Legge til underpunktet X.2 under «Rettferdige karakterer»: “Se på muligheten for å bytte ut 

eksamen på ungdomsskolen og i videregående skole med alternative vurderingsformer.” 

Signert GU Oslo 
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VEDTATT: 9-4-3 

 

F38: Tilleggsforslag 

Legge til underpunktet X.3 under «Rettferdige karakterer»: “Gjøre det enklere for 

utvekslingselever å få godkjent fag og tilleggspoeng fra skoler i utlandet.” 

Signert GU Oslo 

VEDTATT: 10-4-2 

 

F39: Tilleggsforslag 

Legge til underpunktet X.4 under «Rettferdige karakterer»: “Gi studiesteder muligheten til å 

velge å ha inntak basert på karaktersnittet av relevante fag for studiet, ikke gjennomsnittet av 

alle karakterene.” 

Signert GU Oslo 

FALT: 6-8-2 

 

Realitetsvotering 

«Karakterer» 

VEDTATT: 6-8-2 

 

F1: Innstilling 

Landsstyret vedtar den skolepolitiske plattformen ”Grønn Ungdoms skolekrav” slik den 

foreligger. 

Signert Arbeidsutvalget 

VEDTATT: 16-0-0 

 

F18: Forslag 

Arbeidsutvalget får mandat til å foreta redaksjonelle endringer. 

Signert Lage Nøst og Anna Kvam, talspersoner 

VEDTATT: 16-0-0 

 

F61: Endringsforslag, redaksjonelt 
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(Helhetlig) 

Omformulere hele den ferdige skolepolitiske plattformen til nynorsk. 

Signert Andrea Tveit, AU-medlem 

VEDTATT: 14-1-1 

 

Endelig vedtak:  

VEDTAK 

 

Møtet tar pause 14.10 

 

Møtet settes igjen 14.20. 

 

015    Eggdonasjon                                                                                           

 

Talsperson Anna Serafima Svendsen Kvam innleder saken. 

 

Debatt 

 

Det er 18 stemmeberettigede i salen. 

Følgende forslag foreligger etter debatten: 

 

F3: Endringsforslag F1 (vilkår 1) 

Det skal være mulig for par som mottar eggdonasjon å samtidig benytte seg av sæddonasjon. 

Realitet: lesbiske par kan også benytte seg av eggdonasjon 

Signert GU Buskerud 

VEDTATT: 10-4-4 

 

F5: Endringsforslag F1 (vilkår 2) 

Grønn Ungdom mener forbudet mot eggdonasjon bør oppheves uten krav til at donoreggene 

skal være overskuddsegg fra IVF-behandling. 

Signert Jens Petter Grini Pedersen, AU-medlem 
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VEDTATT: 10-2-6 

 

F4: Tilleggsforslag F1 

Man skal ha en skjønnsmessig vurdering om parene er i stand til å oppdra et barn ved søknad 

om eggdonasjon. 

Signert GU Buskerud 

VEDTATT: 11-3-4 

 

F1: Forslag til vedtak  

Grønn Ungdom mener forbudet mot eggdonasjon bør oppheves i tråd med Bioteknologirådets 

vilkår.   

Signert Anna Kvam, talsperson 

VEDTATT: 12-4-2 

 

F2: Innstilling 

Landsstyret tar sikte på at et standpunktet i saken tas med i prosessen med innspill til MDGs 

programkomité. 

Signert Arbeidsutvalget 

VEDTATT 14-3-1 

 

Møtet tar pause 15:30. 

 

Møtet settes igjen 17:30. 

 

013    Valgkamp                                                                                         

Valgkampkoordinator Geir Storli Jensen orienterer om valgkamp 

 

016    Kontrollkomitéen 

Leder av kontrollkomitéen Kristin Eriksen orienterer om arbeidet i kontrollkomitéen 

 

Møtet heves for dagen ca 18.30. 
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Møtet settes søndag 09.00.  

 

018 Medlemspleie 

Arbeidsutvalgsmedlem Jens Petter Grini Pedersen og generalsekretær Isa M. A. Isene innleder 

saken om medlemspleie. 

 

007    Økonomisk beretning                                                                           

Generalsekretær Isa M. A. Isene orienterer landsstyret om Grønn Ungdoms økonomiske tilstand. 

 

010 Budsjettrevisjon 

 

Generalsekretær Isa M. A. Isene innleder saken om budsjettrevisjon 

 

Debatt 

 

Det er 16 stemmeberettigede i salen. 

Følgende forslag foreligger etter debatten: 

 

F1: Budsjettrevideringen vedtaes slik den foreligger i Budsjett 2015. 

Signert Arbeidsutvalget  

VEDTATT 

 

011 Godkjenning av regnskap 

Generalsekretær Isa M. A. Isene innleder saken om godkjenning av regnskap. 

Regnskap 2014 godkjennes. 

 

Det orienteres om Frifond organisasjon. 

 

Landsstyremøtet heves 11:20 
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Deretter møtekritikk 

 

 

Oslo, 21. juni 2015 

Isa Maline Alstadius Isene, 

Generalsekretær 

 


