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Handlingsplan

4.1 	Forslag til handlingsplan
2018–2019

LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG

Alliansebygging

Klima og Miljø

11

Arbeide for at Fagforbundets
tannhelsekampanje blir kjent i hele landet
og at politikere setter tannhelse på
dagsorden

Velferd og offentlig
sektor

Arbeide for å utvikle det faglige
arbeidet nasjonalt og internasjonalt
Videreutvikle aktive nettverk som
vi har med unge tillitsvalgte i våre
søsterorganisasjoner

Arbeide for en helhetlig politikk som
forener hensynet til miljø, sysselsetting,
bosetting og velferd.

-

-

Få flere organisasjoner og partier med på
kampanjen

Mål

Tema

9

Forslag
nr.
8

-

-

-

-

-

-

-

-

Eksempel på tiltak
forbundsregion
Postkortkampanje
- Spre postkortene til
fagforeningene
Aksjon v/stortinget
- Sende søknad til egen
Lage leserinnlegg som sendes ut
fagforening om støtte for å
Temamøter/temakvelder
delta på aksjonen ved
Snakke om tannhelse på ulike
stortinget
arrangementer og fora
- Arrangere
Dele informasjon på sosiale
temakvelder/møter og
medier
snakke om temaet på ulike
Lage videosnutter som
arrangement
omhandler tannhelse
- Ha samarbeid og dialog
med politikere på fylkesnivå
og lokalt
- Spre og dele videoer som
bli laget sentralt
- Fagforbundet Ung skal være
Representanter fra DSU deltar
representert i LOs ungdomsutvalg i
på konferanser og møter med
ungdommen i EPSU og PGFTU forbundsregionene og i LOs
Styrke samarbeidet med LO, en lokalorganisasjoner
representant fra fagforbundet
skal sitte i ungdomsutvalget til
LO
Ungdomsprosjektet med
kommunal, FOA og JHL
videreføres.
Gjennomføre miljøuke på
- Gjennomføre miljøuke på
sosiale medier.
sosiale medier.
Informasjons kampanje på
- Informasjons kampanje på
sosiale medier.
sosiale medier.

Tiltak sentralt

Kultur og mangfold

Likestilling

Strategiplan 2018

Arbeidsmiljø

13

15

16

17

Vi skal ha en gjennomgang av
fagforbundets retningslinjer, hvem vi kan
kontakte hvis det oppstår noe eller lignende
på en samling i året.

Fagforbundet Ung skal verve 100 nye
bidragsytere under 30 år til barnebyen i
Angola

Fagforbundet Ung skal arbeide for at
ungdomsutvalgene representerer
mangfoldet til Fagforbundet Ung, når det
gjelder kjønn og etnisitet

Fagforbundet Ung vil arbeide for å øke
bevisstgjøringen av mangfoldet i
organisasjonen og arbeide for å rekruttere
minoriteter i Norge

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Redusere bruk av kjøtt (kjøttfrie
møter).
Delta på kulturkvelder i
forbundsregionene med fokus
på ulike kulturer, eks. Somalisk,
Tyrkisk, Sør-Amerikansk
Lage sosiale medier innslag
med «jeg er medlem fordi».(på
ulike språk)
Informere medlemmer om
muligheten til å engasjere seg
via kampanje på nett og på
skolene.
Valgkomiteen i alle nivå i
organisasjonen skal ha fokus på
dette i sitt arbeid
Vi skal snakke om barnebyen på
alle arrangementer i
Fagforbundet
Vi skal dele bilder og historier
fra barnebykontaktene i
forbuundsregionene.
Måltallet skal fordeles på
forbundsregionene, ved å ha
eget mål i hver fylkesregion.
Gå igjennom Fagforbundets
retningslinjer
Informere om hvem som har
ansvaret i ulike sammenheng og
hvem du skal kontakte hvis det
er noe
-

-

-

-

-

-

-

-

Svare på undersøkelsene

Redusere bruk av kjøtt
(kjøttfrie møter).
Arrangere kulturkvelder
med fokus på ulike kulturer,
eks. Somalisk, Tyrkisk, SørAmerikansk
Dele videoene i sosiale
medier og på
kulturkveldene
Informere medlemmer om
muligheten til å engasjere
seg via kampanje på nett og
på skolene.
Valgkomiteen i alle nivå i
organisasjonen skal ha
fokus på dette i sitt arbeid
Snakke om barnebyen på
alle arrangementer i
Fagforbundet
Lage egne måltall

Øke antall lærlingplasser til minimum 2
lærlinger pr.1000 innbygger i 20% av
kommunene i Norge

Vi skal ha en årlig studentsamling for alle
som har/vil starte studentforum i samarbeid
med seksjonene

66

19

Vedtektene

Markere Verdensdagen for psykisk helse

62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gjennomføre Anonyme
undersøkelser rundt HMS,
hvordan de tillitsvalgte har det i
hverdagen
Lage nettsak på Fagforbundet
ung sin nettside
Lage forslag på leserinnlegg
som kan sendes til de lokale
ungdomstillitsvalgte for bruk i
lokale aviser
Bildekampanje med egen
hæsjtag (#) med bilder av
ungdomstillitsvalgte med ulike
budskap
Lage et forslag (interpellasjon)
som kan brukes i
fagforeningene som
ungdomstillitsvalgte kan sende
inn til kommunestyrene
Lage en generell beskrivelse av
fremgangsmåte av prosessen
Synliggjøre behovet for
lærlinger på facebook og
nettartikler
Invitere alle som har
studentforum
Sende ut sms til alle
studentmedlemmer
Lage flyers/informasjon på nett
til studentene
Informere om studentkonf. Når
vi er på skolebesøk
-

-

-

-

-

-

Spre informasjonen til
studiestedene og
studentmedlemmer

Ta det opp på samlinger
man er på.
Samarbeide med
ungsompartiene om å
lovfeste rett til lærlingplass
Spre informasjonen fra
Fagforbundet ung på sosiale
medier

Spre nettsak
Jobbe med leserinnleggene
og sende de inn til lokale
aviser
Sender inn bilder og tekst til
Fagforbundet Ung

Alliansebygging

Tariffpolitikk

Vedtektene

60

61

64

At tillitsvalgskolering av
ungdomstillitsvalgte prioriteres på alle
nivåer i organisasjonen

- Arbeide for økt kunnskap blant unge om
lov- og avtaleverk, med spesielt fokus på
arbeidsmiljøloven.

Arbeide for å styrke det faglig/politisk
samarbeidet med politiske partier som deler
Fagforbundet visjoner og mål

-

-

-

-

-

-

-

Jobbe videre med samarbeid
med de rød-grønne
ungdomspartiene frem mot
kommune og fylkestingsvalg
Utarbeide oversikt over
konkrete saker vi har felles med
de rød – grønne
ungdomspartiene
Utarbeide oversikt over hvem
som til enhver tid innehar ulike
verv hos partiene og hos oss slik
at det er lettere å kontakte
hverandre, på alle nivåer.
Lage skoleringspakker med
videoer som kan brukes av de
ungdomstillitsvalgte for å få
kunnskapen de trenger
Lage skoleringspakker med
videoer som kan brukes på
skolebesøk.
Tilby skolebesøk til
videregående skoler, hvor vi
snakker om viktigheten av et
organisert arbeidsliv og om lovog avtaleverket.
Gjennomføre skolering av
ungdomstillitsvalgte.
Sørge for at
ungdomstillitsvalgte får
grunnleggende opplæring i fase
0, 1 og 2, og tilbud om fase 3
-

-

-

-

Delta på kursene i regi av
Fagforbundet
Spre informasjon om kurs
til de lokale
ungdomstillitsvalgte

Delta aktivt ute på skolene
og bruke materialet fra
sentralt

Holde jevnlige møter med
ungdomspolitikerne og
invitere de som gjester på
våre arrangement og
aktiviteter

68

67

65

Strategiplan

Livslang læring

Fagforbundet Ung skal nå
vervemålene som er vedtatt i
strategiplanen

Gjennomføre en sommerkonferanse for 250
medlemmer i Fagforbundet Ung
Gjennomføre en sommerkonferanse for alle
unge medlemmer mellom 18-30 år

Gjennomføre praksispatrulje eller
lærlingepatrulje i alle fylker

Videreutvikle E-læring og
tilpasse det for
ungdomstillitsvalgte
- At temakurs ung tas i bruk i alle
nivåer, og videreutvikles og
tilpasses
- Kartlegge når
forbundsregionene skal
gjennomføre patrulje
- Tilby skolering og bistand til de
som skal gjennomføre
- Lage en mal på hvordan dette
gjennomføres
At det arrangeres en sommerkonferanse
for alle medlemmer mellom 18 og 30
år.
Lage program med politisk og
organisatorisk innhold
Lage materiell med informasjon som
kan brukes i forbundsregionene og
fagforeningene
- Hjelpe ungdomsutvalgene i
forbundsregionene til å
planlegge og gjennomføre
stands, arrangementer og bedre
samarbeid med seksjonene,
fagdager, skolebesøk,
arbeidsplassbesøk med mer.
- Fagforbundet ung har materiell
rettet mot de spesifikke
målgruppene og vervemateriell
som er tidsriktig.

-

-

-

Alle forbundsregioner
gjennomfører minst en
aktivitet i året
Gjennomføre skolebesøk og
ha aktivitet på minst en
skole i fylket ved
studiestart.

Spre informasjon om
konferansen til alle unge
medlemmer mellom 18-30
år

-

-

Gjennomføre
praksispatrulje eller
lærlingepatrulje

-

-

Fagforbundet Ung skal øke antall
elever og lærlinger med minst 10%.
Fagforbundet Ung skal øke antallet
studenter med minst 10%

-

-

Hjelpe ungdomsutvalgene i
forbundsregionene til å
planlegge og gjennomføre
stands, arrangementer, bedre
samarbeid med seksjonene,
fagdager, skolebesøk,
arbeidsplass-besøk med mer.
Videreutvikle presentasjon-,
informasjon-, og vervemateriell
tilpasset unge potensielle
medlemmer.
Være synlig gjennom bruk av
sosiale medier.

omtanke

solidaritet

samhold

