
Politisk fravær 1 

Verden trenger flere unge som engasjerer seg. Praksisen vi opplever i den videregående 2 
skolen, samt på høgskole/universitet i dag gjør dette vanskelig.Politisk deltagelse betegnes i 3 
dag som fravær i skolen. Dette blir helt feil. Vi er jo ikke fraværende. Vi er jo høyst 4 
tilstedeværende, bare ikke i klasserommet! 5 
 6 
I dag har vi en regel i videregående skole som tilsier at man kan få skrevet 10 dager med 7 
politisk fravær om til dokumentert fravær. Dette fraværet skrives ikke inn i vitnemålet, men 8 
fjernes ved skoleslutt. I flere studier på høgskole og universitetet har man ikke mulighet å 9 
være borte fra undervisningen i det hele tatt, for å kunne gå opp til eksamen! 10 
Denne praksisen gjør det vanskelig for oss ungdom å drive med politikk! Hvordan skal vi 11 
klare å oppriktig engasjere oss, når vi risikerer å ikke få gå opp til eksamen? Hvordan kan vi 12 
engasjere oss når vi vet at vi risikerer å ikke få et godkjent vitnemål? 13 
 14 
Verden trenger flere unge som engasjere seg! I dag er det et stort flertall av eldre på 15 
Stortinget, i fylkeskommunene og rundt om i landets kommunestyrer. Hvordan kan vi godta 16 
at noen andre bestemmer over vår fremtid? I får ofte høre fra de eldre at vi engasjerer oss 17 
for lite når det kommer til framtiden, men det er vanskelig å engasjere seg hvis vi ser på 18 
konsekvensene det kan ha for utdanningen vår! Folkevalgte har møteplikt til kommunestyre 19 
og fylkesting. Arbeidsgiver er pliktig å gi fri for å delta der. Samtidig kan ikke vi som 20 
studenter møte på grunn av undervisningen i skolen. Hvorfor kan dette ikke praktiseres på 21 
samme måte i skolen som i arbeidslivet? Gjennom å være politisk engasjert skaffer vi oss 22 
mange gode erfaringer. Samfunnet trenger flere unge engasjerte. Det er snakk om vår 23 
framtid og da må vi få være med der politiske beslutninger tas! 24 
 25 
Vi i senterungdommen vil: 26 

• At politisk fravær skal praktiseres på lik linje i den videregående skolen, universitet og 27 
høgskole som det praktiseres i arbeidslivet 28 

 29 
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