
Ungdommer utfordret politikerne 
Privatskoler, busspriser og idrettshaller var noen av temaene da 
ungdomskoleelever i Trondheim satte politikerne til veggs.  

 

 Foto: Glen Musk 

Kritiske ungdommer Rune Bardal (14) og Dorte By Rise (14) (bak) ville vite når de får ny 
idrettshall på Utleira. Politikerne svarte så godt de kunne under høring i regi av Redd Barna.  
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Ble provosert: Ingvild S. Martinussen (15) og Maria Kvaløy (15) stilte spørsmål om 
forskjellsbehandling mellom private og offentlige skoler.  

 
Tirsdag arrangerte Redd Barna i Trondheim høring med elever fra utvalgte ungdomsskoler i 
Trondheim og politikere fra partiene i formannskapet i kommunen. Møtet ble holdt for femte gang, 
og i år var temaet «Hvordan kan ungdommen gjøre seg hørt». Hoeggen skole, Åsheim 
ungdomsskole, Birralee middle school og Trondheim International School (ThIS) var representert 
og elevene hadde forberedt seg godt til møtet. De tok både opp ting som angår nærmiljøet deres 
og tema som angår alle ungdommer i Trondheim.  



Debatten åpnet med en appell av Dina Bekkevold Lingås fra ungdommens bystyre som også satt 
i panelet med sju andre representanter.  

– Vi må hjelpe politikerne til å gjøre ting best mulig for ungdom, sa hun og oppfordret alle 
deltakerne til å engasjere seg for å bli hørt.  

 
Privatskoler  
Politikerne kom i andre rekke under møtet, de fikk ikke lov til å presentere seg selv og 
ungdommene fikk selv si fra om de var fornøyd med svarene de fikk. Representantene fra 
Birralee ville at panelet skulle diskutere et kulturkort til ungdom, og kom med forslag om et 
kommunalt, mobilt helseteam som kan reise rundt på skolene for å bedre elevenes helse. Ingvild 
S. Martinussen (15) og Maria Kvaløy (14) fra ThIS fikk opp temperaturen hos politikerne ved å 
spørre direkte om hvorfor de som elever ved en privat skole ikke får delta i tilbud fra Den 
kulturelle skolesekke på lik linje med dem som går i den offentlige skolen. De ble provosert av at 
noen av politikerne sa rett ut at de ikke vil ha private skoler.  

–  Vi vil også fortsatt ha offentlige skoler, men det er ikke alle som trives der, mener Maria.  
–  Og mange skoler jobber ikke bra nok mot mobbing, og da trenger noen elever et alternativ, 

tilføyer Ingvild.  
De to femtenåringene tror at politikerne kommer til å huske det ungdommene tok opp under 

dette møtet og de er fornøyde med at mange av paneldeltakerne var såpass unge.  
– De forstår nok hva vi snakker om!  
 

Ble provosert  
Dorthe By Rise (14) og Rune Bardal (14) fra Hoeggen ville ha svar på når det blir flerbrukshall på 
Utleira og hvorfor de har så gamle og dårlige skolebøker. Niendeklassingene mener at de fikk 
både ærlige og rare svar.  

– Vi ble litt provosert over at SV-politikeren mente at vi måtte ha underskriftskampanje for å 
få nye bøker. Vi har jo rett på gratis bøker, påpeker de. Dorthe og Rune vet heller ikke om 
de stoler på at det kommer en flerbrukshall i nærmiljøet innen fire år, slik politikerne har 
lovet.  

– Og for oss har ett år fra eller til faktisk ganske stor betydning!  
Reprsentantene fra Åsheim avsluttet med spørsmål om halltilbud og kantine og skolemat og 
busspriser.  
Redd Barnas ungdomsteater, «Rett på sparket» dukket også opp innimellom innleggene. De 
satte situasjonen i skolen på spissen, med både dårlige lærere og om nye klasserom som ikke 
passer for undervisning.  
Hedda Romundstad fra Press, Redd Barna ungdom, avsluttet med å oppsummere svarene fra 
politikerne:  

– Vi håper at dere gjør alt dere har lovet. Hvis ikke blir det bank!  

 


