HAR DU ETT FORSLAG
TIL STATSMINISTEREN?

HAR DU ETT FORSLAG TIL
STATSMINISTEREN SOM VIL
GJØRE LIVET TIL BARN OG
UNGE I NORGE BEDRE?
Det spurte vi 659 barn og ungdom fra
4. klasse på barneskolen, 8. klasse på
ungdomskolen og 1. klasse på
videregående skole.
Dette er svarene vi fikk.

FRA 4. KLASSINGENE
Ja! Ikke ha krig i andre land! Det er viktig! • Ingen skal mobbe • Vi har
flere timer på skolen • At alle skal ha en venn • At man ikke har lekser
men en ekstra time • Å ikke ha hjemmelekser da får jeg ikke leke så mye
med vennene mine • At folk bruker elbiler • At hvis det er eller kommer barn til Norge som ikke har familie skal de få det så fort som mulig
• Ha 1 time mer på skolen og ingen lekser • Føle seg trygg å ha en god
og lykkelig familie • At tiggerne skal få mat og et sted å bo • At vi ikke
skal ha lekser • Alle skal få et hjem • Alle i verden skal få mat og drikke
• Samle inn penger så alle barn kan gå på skole • Og gå på SFO gratis •
Lage skoler til flyktninger • Lage flere skoler for flyktninger • At det ikke
skal skje vold der barna bor • Å lage en skole som ikke koster penger. Og
jobbe for mat og drikke • Ikke bli tvingt ut når du ikke vil av foreldrene •
Alle må ha en familie og en å stole på • Klare å lage minst mulig bensin
og diesel biler • At alle barn har det bra • At barn får være som de er •
Ta alle med hvis de vil • Jeg synes vi har det bra • Mindre fattigdom •
De rike må gi minst 10 kr. til de fattige hver dag • Jeg syntes at barnas
rettigheter i Norge er bra, og vet ikke hva vi trenger å ha bedre i Norge •
At rike folk tenker på fattige folk • Samle inn penger så alle barn kan gå
på skole • Ingen skal mobbe • Dere kan sette opp overvåkningskameraer
OVERALT • Fattige folk kan få flere penger • De som trenger hjelp
på skolen får hjelp • At ingen skal sulte hjel • Hvis familien ikke har
penger så kan alle få gå på nav i minst tre år • Alle barn skal ha et hjem

• Ekstra hjelp til de som trenger det, på skolen • Gi alle barn et hjem •
Ja, hun kan ha et barn som kan bestemme i et år • Vit ting man trenger å
vite • Flere skoler så at alle kan gå på skole • Hjelp alle som trenger det
• At alle skal ha en venn • Hun kan få dem til å føle seg trygg • Fattige
får det godt • Gi penger til de fattige • Alle skal ha rett til å ha et hjem
• Kanskje at når noen klær er for små kan man gi det til de fattige. Så de
får varme, for det har de rett til • At barn får hus og mat • Bedre skatt og
bedre hus • Lag mere vannkraft • Få et bedre miljø • Stopp mobbing
• At vi IKKE får lekser! • Hvis noen barn er fattige må de få gå på skole •
Slutt å kaste søppel i naturen • Gi penger til de fattige barna • Hvis alle
slutter å kaste søppel i naturen • Alle får varm lunsj på skolen • Varm
kantinemat • Flere lekser • Mye kortere skoledager, ingen lekser, flere
spill • Mindre skole og mindre lekser og mere helg, kantine, få lov til å
spille på mobil i utetiden, kortere skoledag • Å bygge flere skoler sånn at
alle kan gå på skole • At tiggerne skal få et hjem og mat • Alle fortjener
et godt liv • Gratis godteri !!!!!!! • Flere turn haller med grop i! Er bra for
deg + varm mat på skolen • At alle fikk skolemelk eller frukt • Å heller
gå på skole i en halv time til istedenfor lekse • Alle burde få gratis skole •
At det ikke skal være tyver • Få kantine på skolen, varm lunsj, hver dag •
Ha mere svømming og kunst på skolen • Å kunne fly til og fra skolen •
Tryggere skole vei. Billigere fritidsaktiviteter • Mindre skole og mindre
lekser, kortere skoledag • Å spise taco på skolen • Mere svømming på
skolen • 1 time skole med utetid • At folk slutter å kjøre bil for biler forurenser • Å leke og jobbe • Bedre skatt og bedre hus • La flyktningene

få et mye bedre sted og bo • Barn har rett til og ikke bli mobbet • Landet
vårt skal være et godt land • Å sove • At vi skal få lov til å bestemme
• Hør på hva barn sier • Alle må ha penger og ha et sted å bo og mat •
At man får bedre lønn til de voksne • Hjelpe de fattige • Barn som er
fattige må få gå på skole • At det blir mindre lekser på skoler • At det
aldri skal bli krig • God skole og nok lærere • Bra skole og bra lærere
• Ikke gjør alt elektrisk for da mister foreldrene jobben sin • Være trygg
• La barna bestemme mer • Alle barn i Norge burde få et fint og godt liv
og ha familie og venner • At vi skal være snille og ikke mobbe andre og
gjøre folk lei seg • Alle i Norge har rett til å være trygge • At alle skal
gå på skole • Man kan gjøre sånn at det bli 0% forurensing og 0% eksos
• Spise • Mer filmer • Få en bedre skolevei • At alle barn i Norge får
gå på skole og ha det gøy • Gjør ting litt billigere • Mere skole • Jeg vil
at hun skal fortsette med å gjøre det bedre for barn i Norge • Ingen lekser
med hjem. Då kan eg leika • Eg har allerede eit godt liv • At barn skal få
bedre mat på skulen • Å vera meir ute i skuletida • Slutta med lekser!!!
• Fortsett med den gode jobben • La andre barn fra andre land bo i
Norge • Alle barn ikke blir sendt tilbake • La barn si sin mening!! • At
de som virkelig trenger hjelp kan få bli • Ikke sende ut barn som kommer
fra andre land. Si sin mening • La barna være i Norge • Ikke sende barn
tilbake der det er krig • At alle barn kan få lov til å bo i Norge • Å ikke
sende ut barn • Å ikke sende barn og familier til hjemlandet • Si sin
mening • Ha et godt liv • Militære forstår ikke. De tror at andre barn
har det bra i land hvor det er krig. Vi må si stopp og gjøre noe!!!! • Jeg vil

at alle barn skal få flykte til Norge og få alt de andre barna i Norge får sånn
at det blir rettferdig • At alle har det trygt og godt • Barn må få hjelp
når de trenger det • At alle får si sin mening • Alle barn må ha det trygt
• At ingen skal bli mobbet. At ingen skal ha det vondt • Alle barn har
det bra • Alle blir hørt • Alle barn skal ha det gøy og fint • Hvis barn
som har vært i krig flykter til Norge fra krigen så må de bli tatt vare på
her i Norge, ikke bli sendt tilbake til krigen • At andre barn har snille
foreldre • Å ha en mamma eller pappa eller begge • Å ha noen å leke
med • At ikke barn og unge får mer krig og får bli i Norge, ikke å sendes
hjem • Ikke sende flyktninger hjem • Ikke noe krig, alle barn har det bra
• At alle barn har det godt • Slutt å sende barn til hjemlandet. Det kan
være krig der! • At alle får gjøre som dem vil og bestemme hvor dem vil
bo • Ikke kaste ut folk som ikke er helt norske. • Alle barn bør bli passet
på • Ikke kast ut barn og unge tilbake hvis det ikke er trygt. Ikke ta barn
fra familien sin uten at det er nødvendig • At flyktninger ikke blir sendt
tilbake • At alle barn har en god familie.

FRA 8. KLASSINGENE
Ta bort skole • Ingen karakter i nynorsk • Ikke gi barn under 10 en
Iphone • Satse mer på skole • At man bør gjøre det man sier • Mindre
lekser og flere lærere sånn at alle kan ha ferie samtidig • Gjør nynorsk til
et valg ikke en tvang • Mindre lekser • Bedre datasystemer og bedre

utdannet programmeringslærer • Gratis frukt på skolen • Ingen nynorsk i skolen, hvert fall ta bort karakteren • Alle barn bør mulighet til
utdanning og en jobb når de vokser opp som de kan tjene på • At barn
kan gå gratis på en fritidsaktivitet eller at kommunen betaler for en og hvis
du vil gå på flere betaler selv • Jeg burde være statsminister • Mer fokus
på psykisk helse • Ikke lekser • Våpenlisens tidligere enn 18 år (kan
diskuteres VELDIG) • Mindre skoler og lekser • Mindre skoler, Jeg er
noe jævlig stressa. Mindre STRESS • Mindre skole, mer fritid • Bedre
lærerutdannelse • Mindre lekser • Gratis frukt på skolen • Gratis mat
på skolen • Ikke lekser • Det er mye teknologi i Norge i dag og nettmobbing skjer ofte • Slutt å lyve så jævlig mye om hva dere skal gjøre bare
for å få status og makt • At barn som sliter hjemme eller på skolen får
mer hjelp og at de voksner skjønner at det er mange barn med omsorgssvikt av foreldre • Å bli strengere på vold i hjemmet for barn • Mer fokus
på at barn skal ha det bra på skolen, at lærerne spør om elevene har det bra,
elevsamtaler osv • Ikke sende asylsøkerbarn hjem igjen • Vekk med
lekser som tar bort frititiden vår • Skolen skal begynne tidligst kl 9 •
Mindre lekser og mer fritid • Vekk med lekser fordi det tar frititiden til
barn og unge • Lengre skoledag i stedet for lekser • Ikke lekser • Ikke
vær slem • Ikke mer kunst og håndverk • Ta inn flere flyktninger • Barn
må være med å bestemme hvor mange lekser vi skal ha • At alt er gratis
og ingenting koster penger, da løser vi uteligger problemet • Avsette Sylvi
Listhaug • Fjern midlertidig opphold for enslig asylsøkende barn. Barna
blir psykisk syke • Mindre lekser fordi det tar frititiden til barn • Det

er lite motiverende å gå på skole, ikke på grunn av arbeid, men fordi skolen er gammel og slitt. Det må ikke være super oppusset og moderne, men
det er trist og stygt her. Vil ikke være her • Lengre friminutt • Lengre
skoledag i stedet for lekser • Et råd er at rike mennesker som ikke har
barn kan adoptere barn • Mer skole mindre lekser • Mer frukt på
skolen • Tenk mer på å gi ungdommer en bedre skolehverdag ved å la de
bestemme mer selv • Mer utdannede vikarer • At vi kan lære om depresjon og ensomhet på skolen • At skolen starter senere • Tenk mer
på ungdommer og hør på meningene deres, og på hva de sier, og la de
bestemme litt mer selv • Få stopp på mobbing! • Mindre lekser • Å
ha gode skolebøker som er innenfor pensum • Mindre hjemmelekser og
heller lengre skoledag • Ha mobilen i friminuttene og mindre lekser •
Fleire lærere, mindre klasser • Hev fraværsgrensa • Ikke lekser • Å få
penger fra skolen • Lengre skoledag i stedet for lekser • Jeg tror at vi bør
få leksefri skole, så kan vi heller slutte litt senere. Jeg tror det vil gjøre livet
til barn og unge i Norge bedre • At vi må være lengere på skolen, men
har ikke lekser • Alle barn og ungdommer skulle fått frukt på skolen •
At alle skal ha et sted å bo og gå på skole • Gratis frukt på skolen •
Begynne skole senere • Mer skole men mindre lekser • Begynne skoledagen senere, og da slutte senere og • Mindre skole og penger • Mindre
skole!!!! • MINDRE SKOLE!!!! (INGEN SKOLE) • Mindre skole •
Mer skole men ingen lekser • Slutt på mobbing • Slutt på lekser • Få
slutt på mobbing • Ikke ha lekser • Mindre lekser • Ingen lekser •
Starte senere på skolen • Det er ikke så mange ting å finne på på fritida

• Flere barneparker • Få stoppet mobbing • Ingen lekser på skolen •
Jeg har ingenting som kan gjøre ting bedre fordi jeg føler at alle har det bra
i Norge • Ikke lekser • Hør på hva barna har å si! • Senere skole •
Ikke lekser • Nei, alt er bra, føler jeg • Fokusere på dette området • Ikke
lekser • Gratis mat • Gratis Grandiosa hver fredag • Minde lekser/ ingen lekser • Mindre lekser • Større budsjett til skoler • Rett til å vite
hvem de biologiske foreldrene er uansett alder • Gratis frukt på skolen
• Mindre lekser • Gi kattene et bedre liv • Gjør sånn at vi ikke har lekser mere • Få slutt på mobbing • Mindre lekser på fritiden • Man kan
la barn få være med å ta del i noen bestemmelser • Mindre lekser •
Ikke ha lekser • Slutte å gi barn lekser, fordi man rekker nesten ikke å være
med venner på fritiden (pga. for mye lekser) • Kortere skoledager • Fjerne nynorsk • Mindre skole/lekser • Mat gratis på skolen • Følg med på
om folk blir mobbet • Få slutt på mobbing • At alle får mat og drikke •
Slippe lekser og heller en halvtime lenger på skolen • At vi kan få gratis
varmmat i kantina • Alle barn skal ha et sted og bo og at alle må ha tilgang
til mat og rent vann når som helst • Lengre skoledag i stedet for lekser
• At alle skal ha et sted og bo, selv om de ikke har så mye penger. Og alle
må få mat og drikke • At alle barn og unge skal ha et sted å bo og tilgang
til mat og drikke • Slippe lekser • Gi barn i barnehjem flere ting • Lengre skoledag i stedet for lekser • Gjøre butikkene billigere så barn kan
gå og kjøpe ting selv • Gi alle barn et sted å bo og mat og drikke • Ingen
lekser på skolen • Mindre lekser • At fredag blir en dag i helgen så vi
har skole fra mandag til torsdag • Ingen lekser • Ikke ha lekser • Ingen

lekser • På hver skole skal man ha noen timer i uka til å ha lekser, snakke
sammen osv • Få slutt på lekser • At de har like mye stemmerett som
de voksne • Mindre lekser. For da får vi mer tid til å være med venner og
gjøre ting vi liker (hobby) • Gjøre skoledagen morsommere • Lære på
morsommere måter og mindre lekser • Lengre skoledag i stedet for
lekser • At jeg hadde fått 10000 milliarder kroner • Mer fokus på de
barna som har det vanskeligst på skolen for eksempel de som har lese- eller
skrivevansker eller er hemmet på et eller annet vis • At man kan ha mere
sosialisering på skolen. for eksempel et eget fag som handler om sosialisering • Gi oss mer rettigheter. Det burde være lov med Segway. Få Jens
tilbake • Gjøre sånn at det finnes aktiviteter som folk med dårlig råd kan
være på eller folk kan møtes og være sosiale • At kommunen/ landet skal
hjelpe de som ikke har så god råd til å få være med på fritidsaktiviteter
og sånt • Statsministeren kunne ordnet leksefri skole • Stoppe mobbing
• Bruk mer penger på barnehjem • Ikke lekser • La barn få snakke ut og
hør etter • Leksefri skole • Barn må få lov å ha frihet • Gratis varm
mat på skolen • Leksefri skole og kortere skoledager • At alle får spise
hva de vil • Leksefri skole til hele Norge! Vi trenger mer fritid! • At alle
muslimer har lov til å spise haram-kjøtt • Jens Stoltenberg • Mat og klær
• Selv om foreldrene ikke tjener/ har mye penger trenger det ikke gå ut
over barnet. siden barna er fremtiden • Alle barn har rett til skole, mat og
klær • At alle må gå på skole • Leksefri skole, men du må øve til prøve
hjemme i tillegg til skolen • Få unge til å ikke skille hverandre pga.
utseende • Leksefri skole vær så snill • Å gjøre skolen lettere. f.eks lek-

sefri skole, mat på skolen • Synes de fleste har det bra i Norge • Varm
mat på skolen, leksefri skole • Lengre skoledag i stedet for lekser • Vær
oppmerksom på hva som skjer i noen barns hverdag og å snakke mer om
hva som skjer • Ikke lekser • Aldersgrensen på å stemme er 18 år. Men
det hadde vært greit å få stemmerett fra man er 16 • Få barnas stemmer
til å bli mer hørt i samfunnet • At vi kunne hatt en slags felles ”klesdag”
hvor alle har på seg det de vil, og de andre skal kommentere noe fint til
dem. E • Hver morgen, så skal elevene felles si en fin ting til en annen
medelev • Stoppe mobbing • Leksefri skole • Leksefri skole eller mindre
lekser sånn at barn kan bli mere sosial • Ingen lekser og færre prøver •
Ikke for mye stress på skole med for mye prøver og karakterer osv. •
Gratis skolemat • Gratis skolemat • Ikke ha karakterer før ungdomsskolen • Jeg synes lekser burde bli fjernet. Det er nok stress fra før • Barn
må få være med å bestemme hvem de skal få som lærer • Mindre skole •
Vi må få bestemme i samfunnet vårt • La barn og unge få bestemme litt
ekstra enn det de gjør nå! • Stopp å gi dårlig mat (junkfood) • Kanskje
de som ikke har familie kan få mere oppmerksomhet og bedre sted å bo,
med kjærlighet osv • Bytte skolesystemet. Dette skolesystemet er stressende, trist, slitsomt, kjedelig og tar for mye tid og er ikke effektivt. Ikke sitt
bak en pult i 6 timer for så å komme hjem og gjøre lekser. Skole i 13 år og
universitet er for mye • At skoler burde lære mere om at alle er like mye
verdt uansett • Slutt på lekser • Unge og barn skal ha lov til å bestemme
om de vil ha gym eller ikke • Trives godt • Mindre forurensing • Fjerne karakterer / ikke ha like mange karakterer • At alle får gå på fritidsak-

tiviteter • At hun kan gi penger til barnehjem, sykehus, fattige • Kanskje
billigere psykologer for de som sliter. Henvisning fra lege • Kanskje engasjere seg litt mer i barn • Lengre skoledag i stedet for lekser • Kanskje
fjerne mobberne fra skoler for det blir for mye og ødelegger barns liv, som
kan gjøre noe med utdanning eller hvordan livet deres går etter det som
skjer • Mer kunnskap om mobbing og rettigheter på skolen • Livet
mitt er bra som det er • På skolen trenger vi mindre stress og ikke for høye
krav • Barn med sykdommer og spesielle behov må få tilpasset undervisning om nødvendig • Ikke gi oss lekser. Det hadde gjort mitt liv bedre
vertfall • Foreldre skal få dobbelt så mye lønn. Sånn at vi barn kan få det
vi vil • Gratis skule for alle • Få slutt på mobbing, press og baksnakking • Kutte ut lekser • Gjøre sånn at asylbarn/ungdommer ikke blir
sendt ut av landet når de fyller 18 år • At det blir leksefri skole og la
barna få si hva de mener er rett • Flere muligheter til ulike sporter/aktiviteter også i de små kommunene • At dere tar imot flere flyktninger og
ikke sender dem tilbake • At flyktningene skal ha det bra og trygt • Jeg
er egentlig helt fornøyd med hvordan det er • For meg som går på ungdomstrinnet, en bedre oversikt over hvor mange vurderinger man kan ha i
løpet av uka. Det kan plutselig bli veldig mye og det går ut over sosialt liv,
fritid, helger og ferier • At enten politiet eller andre grupper kommer og
snakker om alkohol i tidlig alder for at barn ikke skal drikke før de er 18 •
Kurdistan skal bli et eget land • Flere parker og plasser • Vi må hjelpe
barn fra andre land spesielt de som opplever krig og ikke har det godt
• Ingen skal mobbes • La barn og unge være med på å bestemme ting som

angår oss • Gjøre barn og unges hverdag enklere, bedre og hjelpe dem
med hvilken retning de vil ta i livet • Flere aktivitetsanlegg som ikke
koster penger • Ingen lekser, men heller en time lenger på skolen •
Hjelpe de som ikke har mulighet til, et sted å bo, mat og vann, utdanning
og legehjelp • Fjern fraværsgrensa • Jobbe mot fattigdom i Norge.
Dette gjelder ikke for alle barn og unge i Norge, men for de som er påvirket av det kan det være veldig vanskelig

FRA 1. KLASSE VIDEREGÅENDE SKOLE
Ta bort fraværsgrensa • Investere / prioritere flere kurs om ”bruk hue”
slik at mobbing og nettmobbing generelt blir satt i fokus. Barn i Norge må
føle seg verdsatt og respektert • Økt skolestipend • Sterkere tiltak mot
mobbing • Bedre miljøpolitikk! • Passe på at barnevernet hjelper barn
og unge godt i sakene. De gjør handlinger i de sakene som virkelig trengs
• Ta bort fraværsgrensa • Stopp mobbing • La barn og unge få en sterkere stemme i offentligheten, og ta de seriøst • En lettere overgang for
distriktsungdom for å flytte til byene for VGS • Ikke kast ut mindreårige
flyktninger som kommer til Norge • Utvide støtten og utvalg av fritidsaktiviteter / fritidsklubber • Gjør at barn og unge blir hørt mer enn de
blir i dag • Bedre barnevern, mange som jeg vet om har slitt med hvordan
systemet er i dag • Stopp mobbing • Flere flinkere lærere, og færre elever
i hver klasse • Fjerne lekser, gi enslige asylsøkere asyl, fjerne fraværsgrensa,

innføre flere helsesøstre • Ta bort fraværsgrensa • Fjern lekser så barn kan
leke og være kreative • Ikke kast ut mindreårige flyktninger • Føre en
bedre miljøpolitikk • La de bestemme hvilke fag de ønsker å spesialisere
seg i allerede på ungdomsskolen • Bedre barnevern for unge. Flere som
sliter sånn som det er i dag • Alle barn uansett nasjonalitet har noen som
tar seg av dem og bryr seg om dem slik at de ikke føler seg alene i verden
• Hør på ungdomspartiene fra hele Norge. De er våre stemmer • Mat
på skolen • Ikke send ut mindreårige flyktninger fra landet • Ta bort
fraværsgrensa • Stopp utsending av mindreårige asylsøkere. Dette setter
livet deres på vent • Større satsning på støtteordninger til barn og unges
mentale helse • Barnevernet må bli bedre! Unge må få bedre hjelp •
Mer lek på skolen for de minste • Bedre mulighet for å få jobb for å
kunne starte arbeidslivet og kortere skoledager • Ta bort fraværsgrensa •
Få stoppet mobbing • Nei jeg synes de gjør en god jobb • Ikke kaste ut
mindreårige flyktningbarn fra landet • Ta bort fraværsgrensa • Bedre politikk på miljø • Barnevernet må ta bedre vare på barn og unge.
Systemet funker ikke bra • Lavere utgifter til fritidsaktiviteter slik at alle
kan utvikle sine ferdigheter innen det de ønsker uten at økonomi skal sette
en grense for det • Undervisning om andre barn i andre fremmede land,
og hvordan de har det i fra tidlig på barneskolen • Ansett flere lærere så
hver lærer har færre elever og kan fokusere mer på hver enkelt elev •
Ta bort fraværsgrensa • Ta bort fraværsgrensa • Stort problem for meg
og mange andre er stress • Senk skatten • Mindre press, eksempel er
mindre lekser på barne- og ungdomsskole • Tiltak mot barnefattigdom

• Få slutt på mobbing • Bedre miljøpolitikk • Gratis snus • Ta bedre
vare på den samiske kulturen • Ta bort fraværsgrensa • Fokuser mer på
pleie og omsorgstjenester for barn og unge som går på skole • Forandre,
forbedre og modernisere skolesystemet slik at ikke alle blir lei • Ikke
send ut mindreårige flyktninger fra landet • Mat på skolen • Ta bort
fraværsgrensa • Rett til gratis varm mat på skolen • Stopp mobbing •
Lavere aldersgrense på sprit #16 åringer for Mack-øl • Ta bort fraværsgrensa • Senk restriksjonene på russen. Økt team i skole og hverdag rundt
unge • Gi flere grunnstipend • Slutte å jage russen rundt • Gjøre alt
for å forhindre voldtekter, f.eks. i russetiden • Stopp mobbing • Miljøpolitikken må bli bedre • Mat på skolen • Ikke kaste ut mindreårige
flyktninger fra Norge • Ta bort fraværsgrensa • Innføre en mer human
asylpolitikk • Dempe presset mange unge føler i dag • Flytte eksamen
• Ta bort fraværsgrensa • Mindre klasser per lærer • Ikke fengsle asylbarn
• Gjennomføre tiltak mot barnefattigdom • Mat på skolen • Ta bort
fraværsgrensa • Prioritere psykisk helse • Stopp mobbing • Ikke sende
ut mindreårige flyktninger som har kommet til Norge • Ta bort fraværsgrensa • Flytte eksamen til senere • Innføre flere tiltak mot barnefattigdom Norge! • Avkriminalisere lettere rusmidler • Bekjempe rasisme •
Kaste Sylvi ut av landet • Ta bort fraværsgrensa • Prioritere arbeidet for
psykisk helse • Mat på skolen • Ta bort fraværsgrensa • Skape mindre
forskjeller mellom nordmenn • Hjelpe de som har blitt utsatt for overgrep
bedre • Bedre barnevern! • Mat på skolen • Ta bort fraværsgrensa •
Få bedre miljøpolitikk • Få slutt på all mobbing.
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