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Innledning 

Kommunestyret vedtok i mai 2015 oppstart av arbeidet med Helhetlig oppvekststrategi. 
Strategien retter seg mot barn og unge fra 0 til 23 år. Prosjektet «Barnekonvensjonen i praksis» 
har vært en viktig del av arbeidet med oppvekststrategien. Artikkel 3 i barnekonvensjonen er 
bærebjelken i strategien: «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige 
eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende 
organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn». I tillegg er barn og unges egne 
ønsker og uttalelser for hvordan de ønsker at oppveksten i Nes skal være, sterkt vektlagt.  
 
Helhetlig oppvekststrategi favner alle som jobber med barn og unge i kommunen, uavhengig om 
det er kommunal-, fylkeskommunal-, frivillig- eller privat sektor. Har du med barn og unge å gjøre 
så gjelder strategien deg, men for kommunalt ansatte er strategien forpliktende, mens den for 
andre er en oppfordring. Det handler om barna som «hele mennesker» og at oppvekst ikke bare 
skjer på ett område av gangen. Det er derfor et poeng med strategien at det er hele Nes som 
samfunn som sammen skal bidra til at barn og unge i Nes får en god oppvekst. Målene i 
strategien gjelder dermed alle, uavhengig om en virksomhet er nevnt eller ikke. Strategien bør 
benyttes som støtte og grunnlag for utarbeidelse av virksomhetsplaner og andre planer som 
berører barn og unges oppvekst. Det er ikke «enda en ting til», men å gjøre det vi gjør i et 
helhetlig perspektiv på tvers av tjenestene. Vi har mye god kompetanse innenfor oppvekstfeltet, 
men vi må jobbe mer helhetlig, og få økt kjennskap til de ulike tjenestene. Familier som har behov 
for hjelp skal møte et helhetlig hjelpeapparat. Barns problemer er ikke inndelt i fagområder, 
forvaltningsnivå eller kontorer. Utfordringen er derfor å se hele barnet, og i tillegg flytte 
kompetansen til barnet i stedet for barnet til kompetansen. 
 
Planens overordnede mål er «Den gode oppvekst der elvene møtes». Målet gjenspeiler 
kommunens visjon, og må sees i sammenheng med satsingsområdene i Kommuneplanens 
samfunnsdel: 
 
LEVE: I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve 
LÆRE: I Nes er det fokus på læring og kunnskap 
SKAPE: I Nes er det engasjement og nyskapning 
 
Vi må finne de gode grepene i den praktiske hverdagen på alle nivå.  Vi har stor tro på at 
helhetlig samarbeid på tvers av virksomheter og fagområder vil gi barn og unge i Nes en solid og 
god plattform inn i det livslange læringsløpet. Helhetlig oppvekststrategi skal bidra til at flere 
fullfører videregående opplæring, og får utnyttet sine ressurser, og sitt potensiale i voksenlivet. 
Strategien har et perspektiv på 10 år og skal revideres hvert tredje år. 

Leseveiledning 
Helhetlig oppvekststrategi består av tre deler. Det er hoveddokumentet du leser i nå. 
Hoveddokumentet presenterer bakgrunnen for strategien, med informasjon om tall og 
resultatoppfølging, nasjonale- og kommunale føringer og kommunale planer. Deretter 
presenteres strategiens syv mål i egne avsnitt. Hvert avsnitt inneholder, for utenom målet; 
strategier, kunnskapsgrunnlag, tiltak og måleindikator der dette er valgt ut. Hvert avsnitt 
avsluttes med en oversikt over relevante artikler i barnekonvensjonen. Bakerst i 
hoveddokumentet finner du en begrepsliste. 
 
For utenom hoveddokumentet består strategien av en kortversjon og en tiltaksplan. I 
kortversjonen finner du kun mål, strategier og tiltak. I kortversjonen er det lagt inn 
sidehenvisninger til hoveddokumentet slik at det skal være enkelt å finne frem til aktuelt 
kunnskapsgrunnlag. I tiltaksplanen finner du, utover selve tiltakene, mer utfyllende 
informasjon om ansvarsfordeling, frister og økonomi. Tiltaksplanen er et vedlegg til 
hoveddokumentet, mens kortversjonen er frittstående.  
 

Tall og resultatoppfølging 
Statistikk som presenteres i denne strategien må tolkes med forsiktighet. Statistikk er 
komplekst og det er mange faktorer som spiller inn. Statistikken som er tatt med er av ulik 



Helhetlig oppvekststrategi 2017 – 2027, hoveddokument 

 
 

4 

karakter. Noe er basert på svar fra et enkelttilfelle, slik som f.eks. i Ungdata, mens noe er 
presentert med 3. års glidende gjennomsnitt. Statistikken er en del av et større 
kunnskapsgrunnlag, som utgjør grunnlaget for valg av mål, strategier og tiltak.  
 
Helsefremmende og forebyggende arbeid er vanskelig å måle, og resultatene kommer først 
på lang sikt. Ved å se på statistikk fra et år til et annet kan det være tilfeldigheter som gir 
utslag i statistikken. Det er derfor mange ganger mest relevant å følge med på egen 
utvikling, over tid, for å kunne si noe om resultatene. Oversiktsarbeidet etter folkehelseloven 
vil være en viktig del i arbeidet med å følge med på utvikling over tid. Det er også flere 
planer i kommunen, som tar for seg enkelte områder hvor resultater følges opp kontinuerlig 
og evalueres, i tråd med den enkelte plan. Det gjelder blant annet Et løft i Nes-skolen og 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Det er valgt ut to måleindikatorer, presentert under mål 3 
og 4 i strategien, som vi mener sier noe om helheten i strategien. I forbindelse med 
revidering av strategien, frem mot 2027, kan det bli aktuelt å legge inn flere måleindikatorer, 
men dette vil bli vurdert underveis i arbeidet. Ellers vil strategien bli nøye fulgt opp gjennom 
årlig rapportering, nærmere beskrevet under mål 7.  

Nasjonale føringer 
I nasjonale føringer legges det betydelig vekt på å tenke helhetlig, og samordne innsatsen 
for barn og unges oppvekstmiljø, på tvers av fagområder

1
.   

 
«En god barndom varer livet ut. En av samfunnets aller viktigste oppgaver er å legge til rette 
for forhold som fremmer barn og unges utvikling, og som gir dem de ferdigheter de trenger 
for å leve et anstendig liv. Å ta vare på barn og ungdom er et felles ansvar.  
Den viktigste institusjonen rundt barn og unges oppvekst er familien. Foreldrenes situasjon 
og velvære har en direkte påvirkning på barn og ungdom. Vi legger derfor vekt på 
foreldrestøttende tiltak som kan skape stabile og trygge familier.»

2
 

 
Regjeringen er tydelig på at det aller viktigste arbeidet for barn og unge skjer ute i 
kommunene. Det er i kommunene barna vokser opp med familiene sine. Barne- og 
likestillingsministeren er opptatt av at det skal være en dør inn til hjelpetjenestene.  
Forebygging og tidlig innsats har i mange år vært nasjonale satsningsområder. Det pekes 
også på at det offentlige må samarbeide godt på tvers av sektorer og nivå. Tilbud og 
tjenester må være godt koordinert slik at barn og ungdom kan få rask og tilpasset støtte og 
hjelp. Kommunen er ansvarlig for mange av tjenestene, som skole, helsetjenester og 
barnevern, mens staten setter rammene for mye av arbeidet som gjøres. I den nasjonale 
satsningen for barn og unge legges det vekt på at barn og unges stemme skal vektlegges i 
utforming av nasjonale og kommunale tjenestetilbud. Nes kommune har ansvar for å legge 
til rette, stimulere og samhandle med barn og unge i kommunen. 

Kommunale føringer 
Nes kommunes visjon er «Det gode liv der elvene møtes». Visjonen uttrykker et felles ønske om 
god livskvalitet for kommunens innbyggere, og peker på elvemøtets unike betydning som 
landemerke og kilde til inspirasjon.   
 
Kommunens verdier er nærhet, engasjement og synlighet. Verdiene skal kjennetegne 
kommunens organisasjon og væremåte. Helhetlig oppvekststrategi har to retninger. En retning 
mot barn, unge og deres familier, og en retning mot Nes kommune som organisasjon. I strategien 
er kommunens verdier omsatt til trygghet, mestring og tilhørighet. Disse tre verdiene er 
gjennomgående i hele oppvekststrategien.    
 
Nærhet som verdi rommer flere dimensjoner. De som bor i Nes skal oppleve å ha trygge og 
inkluderende nærmiljøer med gode oppvekstsvilkår, som kjennetegnes av godt og nært 
naboskap. Ansatte i kommunen skal være imøtekommende, tilgjengelige og serviceorienterte. 
For barn og unge definerer vi dette som trygghet. 

                                                   
1
 Dette fremheves blant annet i Rundskriv Q-16/2013 ”Forebyggende innsats for barn og unge”, utgitt av Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet sammen med flere departement 
2
 Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2015 
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Engasjement er en verdi kommunen vil at skal prege både innbyggere, ansatte og folkevalgte. Vi 
ønsker engasjerte og aktive innbyggere som fortsetter det gode frivillige arbeidet og øker sin 
samfunnsdeltakelse. Vi vil ha ansatte som er engasjerte, kreative og positive i jobben sin og 
folkevalgte som har et engasjement for sammen å utvikle Nes videre til en kommune der alle 
innbyggere lever «det gode liv». For barn og unge definerer vi dette som mestring. 

Synlighet handler om å gjøre Nes mer synlig i vid forstand. Kommunen ønsker at både 
innbyggere, ansatte og folkevalgte med stolthet er med og synligjør Nes for omgivelsene. Videre 
definerer synlighet at Nes skal være en forutsigbar, imøtekommende og åpen kommune i dialog 
med innbyggere, næringsliv og eksterne samarbeidspartnere og instanser. Synlighet innebærer 
også at kommunen skal være «frampå» – vi viser fram de gode historiene, vi våger å tenke nytt 
og vi sitter i førersetet i samfunnsutviklingen. For barn og unge definerer vi dette som tilhørighet. 
 
Folkehelse og oppvekst er to av fem hovedtemaer i kommuneplanens samfunnsdel. 
Hovedtemaene skal bidra til å realisere visjonen og verdiene, og skal gis særlig oppmerksomhet 
og ressurser i planperioden. FN’s barnekonvensjon er en del av norsk lov og er overstyrende 
andre lover. Barnekonvensjonen skal gjelde som verdigrunnlag for kommunens tjenester. 
Barnekonvensjonen og folkehelse skal være gjennomgående i alt vi gjør. I tillegg er det viktig å 
jobbe målrettet for å imøtekomme de største utfordringene.  Det er derfor utarbeidet 
satsningsområder for folkehelsearbeidet, hvor barn og unge skal prioriteres. Satsningsområdene 
skal være førende for utviklingen av Nes.  
 
Det skal legges til rette for at det er godt å vokse opp, bo og leve i Nes. Gode og trygge nærmiljø, 
med møteplasser, grøntområder, lekearealer og gang- og sykkelveier er viktig. Det skal være 
fokus på et sunt og variert kosthold, og på rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Det skal 
være fokus på læring og kunnskap, og at flest mulig fullfører videregående opplæring. Det 
handler om å skape trygghet, mestring og tilhørighet på alle områder. Videre er det viktig å legge 
til rette for samarbeid på tvers av sektorer i samfunnet, der kommunen samarbeider med 
frivilligheten og næringslivet.  

Kommunale planer 

Helhetlig oppvekststrategi dekker mange sektorer og virksomheter i kommunen, og mål og tiltak i 
strategien er tilgrensende og overlappende med andre planer. Strategien har et klart fokus på 
helsefremmende og forebyggende arbeid, og tidlig innsats. Strategien må ses i sammenheng 
med blant annet: 

- Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030  
- Kommuneplanens arealdel 2015-2030 
- Handlingsprogram med budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 
- Et løft i Nes-skolen 2014-2018 
- Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 
- Trafikksikkerhetsplan 2013-2017 
- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2023 
- Omsorgsplan 2013-2025 

Innledning til kunnskapsgrunnlag, mål og strategier 

Både den psykiske og fysiske helsen påvirkes av livskvalitet og trivsel. De fleste barn og unge i 
Norge har god livskvalitet. Viktige faktorer som påvirker barn og unges livskvalitet er økonomiske 
ressurser, mobbing, sosiale bånd, støtte fra familie og venner og mulighet for egne valg.

3
 De aller 

fleste ungdommer lever aktive liv. De har en hverdag preget av vennskap, familie, skole, trening 
og digital fritid. Det er flere enn åtte av ti som er godt fornøyd med foreldrene sine. Det tyder på at 
de aller fleste opplever foreldrene som viktige støttespillere i hverdagen. Dagens ungdom er en 
veltilpasset, aktiv og hjemmekjær generasjon, men mange opplever også en del bekymringer, 
press og stress.

4
 

                                                   
3
 Folkehelseinstituettet, 2016 

4
 Ungdata 2016, Nasjonale resultater 



Helhetlig oppvekststrategi 2017 – 2027, hoveddokument 

 
 

6 

 

MÅL 1: 

 

Barnekonvensjonen kommer tydelig fram i alle overordnede plandokumenter, i vedtak og 
omsettes i praksis i alle våre tjenester 

 

 
Strategier 

1. Alle barn og unge får god kjennskap til barnekonvensjonen 
2. Vi tilrettelegger for at barn og unge får påvirkningskraft i alt som angår dem  
3. Alle ansatte får kunnskap om hva som er viktig å tenke på når vi spør barn og unge om 

råd 

 
Barnekonvensjonen 
Helhetlig oppvekststrategi bygger på hele FN’s barnekonvensjon som gjelder som norsk lov. 
Dette går fram av § 2 i menneskerettsloven. I lovens § 3 står det: «Bestemmelser i konvensjoner 
og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning.» 
Barnekonvensjonen overstyrer altså lover som kommuneloven, opplæringsloven, 
barnehageloven og barnevernloven, ved eventuell motstrid. 

Medvirkning 
Å tilrettelegge for et godt oppvekstmiljø forutsetter kunnskap om hva barn og unge selv ønsker og 
har behov for. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å lytte til barn og ungdom og sørge for arenaer 
hvor de selv kan ha en reell brukerinnflytelse på hva de ønsker for sin oppvekst

5
.   

 
Dette har barn og unge i Nes selv uttalt i dialogkonferanser om helhetlig oppvekststrategi og til 
barnekonvensjonens artikkel 3 og 12: 
 

 Hjelp foreldrene våre til å bli gode foreldre! 

 Barn må få være med og bestemmer mer 

 Vi må bli tatt på alvor 

 Vise omsorg for hverandre 

 Passe på at alle barn har noen å snakke med 

 Vi må ha flere sosiallærere og helsesøstre på skolene 

 Vi må ha flere sosiale aktiviteter og bestemme idrett selv 

 Vi vil ha barn og unges kommunestyre 

 Vi vil delta i møter og dialogkonferanser 

 Elevrådsrepresentantene må inkludere alle 

 Vi må få si vår mening og bli hørt på 
 
Barn og unge er eksperter på oppvekstfeltet. Nes kommune må legge til rette slik at barn og unge 
får en reell mulighet til påvirkning i saker som angår dem som individ og/eller gruppe.  
 
Barn og unge i Nes har selv foreslått at Barn og unges kommunestyre (BUK)skal opprettes. 
Kommunestyret i Nes tok umiddelbart tak i dette og bevilget midler til å etterkomme forslaget. 
 

 
 

                                                   
5
 Regjeringens rundskriv Q-16/2013. Forebyggende innsats for barn og unge og 

Fremtidens barne- og ungdomspolitikk må skapes i tett samarbeid med nye generasjoner (Regjeringens plan for barn og 
ungdom – Trygghet, deltakelse og engasjement 01/2016 
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Tiltak 

•  Alle saksbehandlere får opplæring/innføring i barnekonvensjonen 

•  Alle ansatte får opplæring i hva barnekonvensjonen betyr for praksis i hverdagen 

•  Utvikle felles rutiner og maler for saksbehandling som ivaretar barnekonvensjonens 

artikkel 3 og 12 

•  Utvikle barn og unges kommunestyre (BUK) og rollen til barn og unges talsperson 

•  Utvikle felles rutiner for elevrådsarbeidet  

•  Gjennomføre felles skolering av elevrådene 

•  Gjennomføre felles skolering av elevrådskontaktene 

•  Barnetråkk innføres som metode i alle plansaker som berører barn og unge 

•  Alle skoler og barnehager jobber systematisk med barnekonvensjonen etter modellen til 

rettighetsbaserte skoler 

•  Gjennomføre andre og tredje kartlegging av barnekonvensjonen i praksis 

 
Dette sier FN’s barnekonvensjon: 
§ 3: Voksne skal gjøre det som er best for barn 
§ 12: Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt 
§ 42: Staten skal passe på at både barn og voksne kjenner 
konvensjonens innhold 
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MÅL 2: 

 

Vi gir alle barn fra 0 – 2 år den beste starten på livet 

 

 
Strategier 

1. Vi legger til rette for god svangerskapsomsorg 
2. Vi bruker anerkjente metoder som styrker foreldrerollen 
3. Vi gir tilpassede tilbud til barn og familier  

 

Foresatte 
Barn og unge i Nes har gjennom ulike medvirkningsarenaer uttrykt viktigheten av å hjelpe 
foreldrene til å være gode foreldre. I barnekonvensjonen og barneloven er det nedfelt at 
foreldrene har hovedansvaret for barns oppdragelse og danning. Bevisste foreldre, 
velfungerende og stabile parforhold og trygge aleneforeldre gir de beste forutsetninger for å sikre 
barn omsorg og gode utviklingsmuligheter. De fleste barn i Norge vokser opp med begge 
biologiske foreldre, og tre av fire barn under 18 år bor sammen med både mor og far.

6 

Pangstart 
En god barndom varer hele livet. Tidlig innsats i barns liv har vist seg å være blant de mest 
virksomme hjelpetiltakene for å styrke barns utvikling

7
. Nes kommune ønsker derfor å gi alle barn 

en «pangstart på livet» gjennom å legge til rette for å styrke foreldrerollen og sørge for en god 
oppvekst allerede fra svangerskapet. 

Foreldreveiledning 
I løpet av 2016 skal Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon- og skolehelsetjenesten vedtas. 
Retningslinjene legger vekt på at foreldrene skal styrkes i foreldrerollen, helt fra barnet er født. 
Det anbefales foreldreveiledning som systematisk tilnærming for å å styrke samspillet mellom 
foresatte og barn. Målet er å styrke foresattes mestringsevne, og tro på̊ at de selv kan løse 
utfordringer.   
 
På helsestasjon kan en se en betydelig økning av psykiske utfordringer. Dette gjelder gravide, 
barn, og hele familier. Depresjon, angst og dårlig selvfølelse er mest forekommende. Det er også 
flere som sliter med hva som er god omsorg. Det handler først og fremst om å ha trygghet i 
foreldrerollen, samspillet mellom forelder og barn, og utfordringer rundt samlivsbrudd. 
 
Tilvenning til barnehage 
Barnehage er betydningsfull for starten på en god oppvekst. Både norsk og internasjonal 
forskning viser at barnehager av høy kvalitet virker positivt på barnas utvikling, og at virkningen 
varer hele livet. Samarbeid og forståelse mellom barnehagen og foreldrene er viktig, og bidrar til 
bedre tilrettelegging, trivsel og trygghet. 

8
 Forskning viser at kvaliteten på tilvenning til barnehage 

er avgjørende for barn og foreldres trygghet til barnehagen videre. «Målet for tilvenningsperioden 
er ikke å trene opp barn og foreldre til å si «ha det» til hverandre, men å gjøre både barn og 
foreldre så trygge på barnehagen at det oppleves greit å skilles»

9
. 

 
Tilknytningsteorien understreker betydningen av trygge relasjoner for utviklingen av god psykisk 
helse. Trygg tilknytning innebærer at det er en balanse mellom at den voksne gir barnet nærhet, 
omsorg og trøst, og barnets behov for selvstendighet, utforsking og mestring

10
. Barn som 

                                                   
6
 St.meld. 24 (2015-2016) Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter 

7
 Knutsen, Heckman, Cameron og Shonkoff, 2006 

8
 St. meld. 24 (2012 – 2013) Framtidens barnehage 

9
 http://barnehage.no/pedagogikk/2010/06/slik-lykkes-barna-med-tilvenningen/  

10
 Broberg, Hagström & Broberg, 2014, fra boka; Betydning av kvalitet i barnehagen, 2016 

http://barnehage.no/pedagogikk/2010/06/slik-lykkes-barna-med-tilvenningen/
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opplever en trygg tilknytning til omsorgspersoner tidlig i livet, har en mer positiv utvikling av 
kognitive, sosiale og emosjonelle ferdigheter.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tiltak 

• Videreutvikle modell for foreldreforberedende kurs 

• Alle gravide får tilbud om foreldreforberedende kurs 

• Videreutvikle modell for foreldreveiledningskurs 

• Spedbarnsforeldre får anbefaling om foreldreveiledningskurs 

• Tilby HOMESTART/familiekontakt 

• Utvikle felles planer som ivaretar god barnehagestart 

• Tilby COS-kurs for ansatte i barnehagene 

• Lage en oversikt over, og samordne foreldrekurs som gjennomføres i ulike tjenester 

 
Dette sier FN’s barnekonvensjon: 
§ 3: Voksne skal gjøre det som er best for barn 
§ 6: Alle barn har rett til et liv og ei framtid 
§ 9 : Alle barn har rett til å bo sammen med foreldrene sine 
med mindre det ikke er bra for dem. 
§ 12: Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. 
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MÅL 3: 

 

Vi legger til rette for livslang læring der flere gis tilstrekkelig grunnlag for å fullføre 
videregående opplæring 

 

 
Strategier 

1. Vi tilrettelegger for godt psykososialt miljø som skaper trygghet, mestring og tilhørighet for 
barn og unge 

2. Barnehagene og skolene jobber systematisk og forskningsbasert for å øke barn og unges 
læringsutbytte 

 

Barnehage 
Barnehagen er en frivillig del av starten på et langt utdanningsløp, og legger grunnlaget for 
livslang læring. Utdanning blir stadig viktigere og barnehagen skal gi barn en god start, og være 
med på å utjevne sosiale forskjeller

11
. Barnehagetilbud med høy kvalitet handler om faktorer som 

voksentetthet, personalets kompetanse og barnegruppens størrelse
12

. 
 
Barnehagene i Nes ser en økende trend i foreldre som ønsker veiledning rundt oppdragerrollen.  
Barnehagene er i en unik posisjon til å støtte og veilede foreldre på de utfordringer de opplever i 
hverdagen. Barnehagen møter foreldrene daglig, og er i tett samarbeid med dem om barnets 
beste. Gode relasjoner mellom ansatte og foreldre er derfor viktig. 
 

Skole
13

 
Skolen skal både utdanne og danne. I formålsparagrafen legges det vekt på at utvikling av 
kunnskap, ferdigheter og holdninger er viktig for å mestre sitt eget liv, delta i arbeid, inngå i nære 
sosiale fellesskap og delta i samfunnslivet. Barn og unge har rett til å bli møtt med tillit og respekt, 
og har rett til medvirkning. De skal delta i det sosiale fellesskapet som skolen er, preget av 
respekt for den enkelte, likeverd, likestilling, ytringsfrihet, solidaritet og toleranse. De skal få 
kunnskap om demokrati og trening i demokratiske prosesser i praksis. I fellesskapet skal den 
enkelte støttes i utviklingen av sin identitet. Samtidig skal de møtes med tydelige krav og 
forventninger. Skolen er et sosialt felleskap der de grunnleggende verdiene formidles og 
praktiseres, utvikles og formes. Skolen skal støtte opp under og stimulere til en positiv 
selvoppfatning og tro på egne evner og muligheter til å lære. Alle skal kunne bidra som verdifulle 
deltakere i fellesskapet i barnegruppen, i klassen og i samfunnet

14
.  

 
Det er en klar sammenheng mellom elevenes læringsutbytte og skolens læringsmiljø. Et godt 
læringsmiljø fremmer mer enn trivsel, helse og en positiv sosial utvikling. Det fremmer også den 
faglige læringen. Et godt fysisk og psykososialt miljø hvor verken barn eller voksne opplever 
mobbing, utestenging, rasisme, vold og diskriminering er et godt miljø for læring, og vil dermed 
kunne bidra til en god sosial og faglig utvikling for alle skoleelever og barnehagebarn.  
 
Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett til 
spesialundervisning. Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov. 
 
Elevens læring står i sentrum i planen «Et løft i Nes-skolen».  Løftet legger føringer for skolenes 
arbeid med læringsmiljø, fag, foreldresamarbeid og skoleledelse. For å oppnå et optimalt 
læringsmiljø, som ivaretar kontinuitet og videreutvikling, skal skolene ha en helhetlig plan i forhold 
til kvalitet, både når det gjelder utviklingsarbeid, struktur, prosess, resultater og oppfølging.  
 

                                                   
11

 St.meld. 24, (2012-2013) Fremtidens barnehage, og Lov om Barnehager fra 01.01.2006 
12

 Zacharisson m.fl. 2010; Dalli m.fl. 2011, hentet fra NOU 2012:1 – Til barns beste. 
13

 Skole inkluderer også SFO 
14

 St.meld, 2015-2016 Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet 
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Skoleprestasjoner og frafall videregående opplæring 
Årsakene til frafall i videregående opplæring er komplekse. Det er flere faktorer som spiller inn 
slik som prestasjoner i grunnskolen, foreldres utdanningsnivå, minoritetsspråklig bakgrunn og 
kjønn. I tillegg viser forskning at faktorer som holdninger og motivasjon er viktig for å forebygge 
frafall. Det har dog vist seg at svake skoleprestasjoner ved slutten av grunnskolen har størst 
innvirkning på om elever fullfører videregående opplæring eller ikke

15
.      

                                  
Frafall videregående opplæring

16
 

Det har vært noen svingninger i andelen 
elever som ikke fullfører videregående 
opplæring (innen fem år) siden 
målingsperioden 2009-2011. Gjennomsnittet 
i Nes for perioden 2013-2015 var 27 %. Det 
er lavere enn på flere år. Lands-
gjennomsnittet i siste målingsperiode var   
23 %. Det er bekymringsfullt at så mange 
ikke fullfører videregående opplæring.  
 
Flere av ungdommene som ikke har fullført 
videregående opplæring, eller sliter med å 
fullføre, har utfordringer knyttet til psykisk 
helse og rusproblematikk. Mange av disse 
ungdommene opplever press fra samfunnet 
og mangel på mestring. Noen av 

ungdommene starter skolegangen på nytt eller fortsetter. Andre klarer å ordne seg en plass for 
arbeidstrening, mens en del sliter med å finne gode løsninger. Arbeidstrening er viktig for de som 
ikke starter på skolen igjen. I Nes er det behov for flere arbeidstreningsplasser for ungdom 
innenfor alle yrkesfelt.

17
  

 
Grunnskolene og de videregående skolene i kommunen samarbeider godt. Gjennom lokalt 
kvalitetsforum har Nes kommune over flere år hatt et godt samarbeid med Nes videregående 
skole og Hvam videregående skole. Målet med samarbeidet er å lette overgangen mellom 
ungdomsskolen og de videregående skolene og skape helhet for elevene. Samarbeidet handler 
blant annet om forsering av fag, lesenettverk, arbeidslivsfag, overgang fra ungdomsskole til 
videregående skole, skolefravær (felles forebygging), etterutdanning for lærere knyttet til 
læringsledelse, lesing m.m., nettverk knyttet til vurdering for læring, ledernettverk (rektorer på 
ungdomsskolene og de videregående skolene samt skolefaglig rådgiver i Nes kommune), IKO-
modellen og foreldresamarbeid.  
 
 
 
 
 

                                                   
15

 Wollscheid,  (2010): Språk, stimulans og læringslyst – Tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring gjennom 
hele oppveksten EN KUNNSKAPSOVERSIKT, NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Rapport nr 
12/2010 
16

 Frafallet inkluderer: Elever som startet på grunnkurs i videregående opplæring for første gang et gitt år og som har 
gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller 
yrkeskompetanse etter 5 år. Elever som startet opp dette året, men som sluttet underveis.  
Andelen er beregnet ut fra prosent av alle som startet grunnkurs i videregående opplæring i gitt år. Personer som etter 5 år 
fortsatt er i videregående skole, regnes ikke som frafalt. Det er tatt utgangspunkt i personens bostedskommune det året han 
eller hun startet på grunnkurs i videregående opplæring. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. Kilde: 
Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank/SSB. 
17

 NAV Nes, 2016 
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Tiltak 

• Utvikle strategi for kvalitet i barnehage 

• Utvikle strategi for kvalitet i SFO med fokus på helsefremmende tiltak i tråd med  

anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 

• Alle barnehager og skoler bruker "Det er mitt valg" systematisk 

• Skolene jobber systematisk med "Et løft i Nes-skolen" 

• Utvikle planer (tilbud) for de som ikke har begynt på, eller ikke har gjennomført, 

videregående opplæring 

Måleindikator 

 

• Innen 2027 skal frafall fra videregående opplæring ligge stabilt under landsgjennomsnittet 

 
Dette sier FN’s barnekonvensjon: 
§ 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering. 
§ 3: Voksne skal gjøre det som er best for barn 
§ 6: Alle barn har rett til et liv og ei framtid 
§ 12: Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt 
§ 28: Alle barn har rett til skole og utdanning 
§ 29: Alle barn har rett til en god skole som gir dem 
nødvending kunnskap og utvikling 
§ 31: Alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i 
kunst og kulturliv 
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MÅL 4: 

 

Barn og unge har god fysisk og psykisk helse, og mestrer egen hverdag 

 

 
Strategier 

1. Vi legger til rette for at barn og unge opplever trivsel og livsmestring 
2. Vi legger til rette for trygge lokalsamfunn og møteplasser 
3. Vi legger til rette for tilgjengelige og rusfrie fritidsarenaer for barn og unge 

 
 
Nes kommune satser på folkehelsearbeid, der helsefremmende og forebyggende arbeid ivaretas 
i alle planer, i tjenestetilbudene, i frivillig arbeid og hos folk flest. For å bli et «helt» menneske, 
med ansvar for eget liv, trivsel og livsmestring er det for hver og en av oss av betydning at vi 
skjønner og kjenner på sammenhengen mellom tanker, kropp og følelser. Det er viktig at barn og 
unge får innsikt i sin egen kropp og kan snakke åpent om tanker og følelser de har. Slik blir de 
kjent med seg selv og kan bygge opp trygghet og forståelse for «hvem jeg er». 
 

Fornøyd med helsa
18

 
Dagligdagse aktiviteter som den gode samtalen, 
være aktiv i lek og moro, delta i uorganisert eller 
organisert idrett, være en del av en vennegjeng 
eller være medlem i lag og foreninger gir et godt 
grunnlag for gode liv. I tillegg er det vesentlig å 
ha en god døgnrytme, sove godt om nettene, 
spise regelmessig gjennom dagen, og passe på 
å få i seg et godt sammensatt kosthold. Gjør vi 
alle mer av dette, vil vi være med på å forebygge 
en god del av de helseplagene som «nesbuen» i 
dag sliter med, og som vises i våre 
folkehelseprofiler og annen statistikk. 
 

Psykisk helse 
Alle har perioder i livet hvor ting er vanskeligere enn vanlig. Først når problemene føles veldig 
store og tunge, og de varer over flere uker eller måneder, og du ikke klarer eller orker å gjøre det 
du pleier, kaller vi det en psykisk lidelse. 
 
Det er flere kjente faktorer som har betydning for psykisk helse. Barns utvikling skjer i samspillet 
mellom barnet og foreldrene, lærerne, venner og andre i barnets miljø. Forskningsmiljøene er 
enige om at trygg tilknytning til omsorgspersoner i barndommen har betydning for senere psykisk 
helse. Generelt kan vi si at flere belastninger over tid gir høy risiko for psykiske lidelser. 
Beskyttelsesfaktorer som nære og trygge forhold til andre er med på å fremme god helse.  
 
Personer med psykiske vansker i barne- eller ungdomsårene har økt risiko for å oppleve psykiske 
plager og lidelser senere i livet. Derfor er det viktig med gode oppvekstsvilkår og tidlig 
forebyggende innsats i tillegg til tilgjengelige hjelpetjenester. Til enhver tid regner en med at 15-
20 prosent av barn og unge i Norge har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager. Omtrent 8 
prosent av barn og unge har så alvorlige problemer at det tilfredsstiller kriteriene for psykisk 
lidelse.

19
 

                                                   
18

 Andelen som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller ufornøyd er du med helsa di? 
Ungdata, 2014. 
19 Folkehelseinstituttet, 2016 
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I Nes rapporterer hjelpetjenester at årsakene til psykiske utfordringer er komplekse og 
sammensatte, men at det ofte handler om å ikke bli sett, ikke bli respektert for den man er, ikke 
kunne være seg selv og opplevelsen av å være annerledes. Vi har ikke tall på antall barn og 
unge med psykiske plager i Nes, men vi kan anta at det er tilsvarende de nasjonale trendene. 
Skolene rapporterer at de mangler kunnskap om psykisk helse. Psykologisk førstehjelpsskrin er 
et godt tiltak som styrker kompetansen og er et nyttig verktøy til bruk i barnehager og skoler. 
 
Trivsel og mestring er to av de viktigste beskyttelsesfaktorene for psykisk helse. Trivsel er viktig 
for barn og unges motivasjon for å leve og lære, og deres evne til å mestre de utfordringene 
hverdagen bringer.  

Fysisk aktivitet 
Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for normal vekst og utvikling, for den psykiske helsen, 
konsentrasjon og læring.  
 
Fysisk aktivitet

20
 

I Nes finnes det mange attraktive og tilgjengelige 
anlegg for egenorganisert aktivitet og 
rekreasjon. Det finnes et godt nett av turløyper 
som byr på muligheter for aktiviteter i friluft både 
sommer og vinter.  
 
Forholdene for gående og syklende er ikke 
optimale. Gang- og sykkelveinettet er i liten grad 
utbygd mellom byggefeltene, men internt på de 
største byggefeltene er gang- og sykkelveinettet 
relativt bra. Det er mulighet for økt bruk av de 
gang- og sykkelveier som finnes i kommunen.

21
 

 

Fritidstilbud 
Sosial og fysisk aktivitet er helsefremmende. Nes har et rikt og mangfoldig organisasjonsliv med 
nærmere 250 frivillige organisasjoner spredt rundt om i kommunen. 
 
Aktiv i fritidsorganisasjon

22
 

Barn og unge i Nes har i dialogkonferanser 
uttrykt at avstanden til aktiviteter er en 
utfordring, og at mange er avhengig av 
foreldre/foresatte for å komme seg til 
aktivitetene.  
 
En lokal undersøkelse om deltakelse i organisert 
idrett- og kulturaktivitet blant 
ungdomsskoleelever i Nes ble gjennomført i 
2011. Et viktig funn i undersøkelsen var at 
nesten hver tredje ungdom siden 1. klasse 
hadde sluttet med organiserte aktiviteter, og de 
fleste sluttet i 6.-7. klasse. De hyppigste 

årsakene til at ungdom sluttet var at det tok for mye tid, valg av annen aktivitet eller at det ble 
kjedelig. Undersøkelsen viste at det er stor variasjon i aktivitetsnivået blant barn og unge i ulike 
deler av kommunen.  
 

                                                   
20 Andelen som svarer at de minst en gang i uken er fysisk aktive på et nivå som gjør dem andpustne og svett. Ungdata, 2014 
21 Trafikksikkerhetsplan 2014 og Plan- og næringsavdelingen, Nes kommune 2016 
22 Andel elever som har vært på totalt fem eller flere aktiviteter i følgende fritidsorganisasjoner sist måned: Idrettslag, 
fritidshus/ungdomshus, religiøs forening, korps, kor, orkester, kulturskole/musikkskole og annen. Ungdata, 2014 
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Kosthold/ernæring 
God ernæring er en av forutsetningene for vekst og utvikling i fosterliv, spedbarnsalder, barne- og 
ungdomsår. Kostholdet er viktig både for å fremme god helse og læring, samt for å forebygge 
sykdom.

23
 

 
Måltidsvaner

24
 

Andelen elever på ungdomsskolen og i 
videregående opplæring som oppgir at de 
spiser frokost hver dag er forholdsvis lav. Det 
er flere elever som spiser lunsj daglig, 
sammenlignet med frokost. Andelen elever som 
oppgir at de spiser middag hver dag er større, 
sammenlignet med frokost og lunsj.  
 
Overvekt og fedme blant barn og unge er en 
utfordring og det gjelder også i Nes.

25
 

Overvektige barn har økt sannsynlighet for å bli 
overvektige i voksen alder. Overvekt er en 
risikofaktor for utvikling av sykdommer som 
diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, høyt 
blodtrykk, kreft, muskel- og skjelettplager og         
psykiske lidelser.  

 

Rusmidler, vold og kriminalitet 
Det er et nasjonalt mål om å satse systematisk på rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid for 
barn og unge. Tidlig innsats er avgjørende for å unngå at barn og unge utsettes for, eller 
involveres i rus og kriminalitet. Vi må analysere hvor og hvordan problematisk adferd med rus- og 
kriminalitet oppstår, for deretter å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene. Dette handler både 
om å forebygge at barn og unge bruker rusmidler og begår kriminelle handlinger, samt å 
forebygge videre når kriminelle lovbrudd først er begått. Det er en klar sammenheng mellom bruk 
av rusmidler og utøvelse av kriminalitet.

26
 Rusmiddelpolitisk handlingsplan viser til statistikk og 

områder som omhandler rus og kriminalitet hos barn og unge, og har flere tiltak som ivaretar 
forebyggende arbeid (vedtatt våren 2016). Rusmiddelpolitisk handlingsplan må derfor sees i 
sammenheng med Helhetlig oppvekststrategi. 

Vold i nære relasjoner 
Noen barn og unge lever med vold i hjemmet enten som offer for psykisk eller fysisk vold, eller 
som vitne til vold mellom voksne. På bakgrunn av en rekke undersøkelser det siste tiåret anslås 
det at mellom 75 000 og 150 000 mennesker årlig utsettes for vold i nære relasjon i Norge

27
. Den 

som vokser opp i et hjem preget av vold har større risiko for selv å utvikle voldelig adferd, og 
psykiske helseplager. Regjeringens mål er at alle hjem skal være en arena for trygghet og 
omsorg, frie for vold. I planstrategi 2016-2019 er det vedtatt at det skal utarbeides en plan for 
vold i nære relasjoner. Målsetningen med planen er å avdekke, forebygge og hindre helseskade i 
forbindelse med voldsutøvelse i nære relasjoner.  

Forskningsmidler 
Utdanningsdirektoratet har utlyst til sammen 36 millioner kroner til forskning og effektevaluering 
av samarbeid mellom ulike yrkesgrupper i skolen. Utlysningen bygger på blant annet 

Tidsbrukutvalgets arbeid fra 2009 og Stortingsmelding nr. 19 (2009‐10) «Tid til læring», som ga 
råd om at lærere bør avlastes og får mer tid til å konsentrere seg om undervisningen ved at andre 

                                                   
23

 Veiviser, lokalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet, 2016 
24

 Andel som svarer «hver dag» på følgende spørsmål: Hvor ofte pleier du å spise følgende (frokost, lunsj, middag) i løpet av en 
uke? Ungdata, 2014 
25

 Vekstutvikling blant skolebarn i Nes kommune, 2013 
26  

Forebygging av rus og kriminalitet. En praktisk håndbok om SLT. Oslo: Det kriminalitetsforebyggende råd, 2011, og 
Regjeringens rundskriv Q-16/2013. Forebyggende innsats for barn og unge. 
27

 St.meld.15, 2012 - 2013 
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yrkesgrupper bringes inn i skolen og arbeidet med elevene. 
 
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har invitert Nes 
kommune til et samarbeid om midler til utprøving, forskning og effektevaluering av flerfaglig 
samarbeid i tråd med utlysningen «Et lag rundt eleven». I samarbeidet deltar også 
Læringsmiljøsenteret (Universitetet i Stavanger), samt Folkehelseinstituttet.   
 
Utdanningsdirektoratet stiller i utgangspunktet forskningsmiljøene og kommunene fritt til å foreslå 
hvilke yrkesgrupper og hvilken fagkompetanse som er ønskelig å bruke for å avlaste læreren. 
Betingelsen er at tiltaket skal gagne elever på 5.‐7. årstrinn med henblikk på å styrke elevenes 
læringsmiljø og læringsutbytte. Selve utprøvingen vil starte høsten 2017. Forskningsprosjektet 
avsluttes 1. november 2019.  
 
 

 
 

Tiltak 

 

• Utvikle samarbeid med frivilligheten for å styrke fritidstilbudene i hele kommunen 

• Aktivitetskonkurransen "Norge rundt på 21 dager" gjennomføres på alle skolene 

• Utvikle frisklivstilbud til barn og unge, og deres foresatte 

• Alle barnehager, skoler og SFO skal innarbeide "Nasjonale retningslinjer for mat og 

måltider i barnehage/skole/SFO" 

• Gjennomføre trygghetsvandringer i forbindelse med planarbeid 

• Kartlegge barn og unges helsetilstand for å få et bedre kunnskapsgrunnlag 

• Kartlegge tiltak og behov for barn og unge med nedsatt funksjonsevne 

• Gjennomføre prosjekt med å styrke skolehelsetjenesten ved utvalgte skoler 

• Alle barnehager og skoler tar i bruk psykologisk førstehjelpsskrin som verktøy 

• Inngå samarbeid med A-hus for å delta i tilbudene om UMM 

• Videreutvikle SLT-arbeidet 

Måleindikator 

 

• I 2020 skal vi se en positiv utvikling i andelen elever på ungdomsskolen og på 
videregående skole som er fornøyd med helsa 
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Dette sier FN’s barnekonvensjon: 
§ 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering. 
§ 3: Voksne skal gjøre det som er best for barn 
§ 12: Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt 
§ 24: Alle barn har rett til et godt helsetilbud. 
§ 27: Alle barn har rett til en levestandard som er god nok. 
§ 29: Alle barn har rett til en god skole som gir dem nødvending 
kunnskap og utvikling. 
§ 31: Alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og 
kulturliv. 
§ 33: Alle barn skal vernes mot narkotika 
§ 34: Alle barn skal vernes mot seksuelt misbruk 
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MÅL 5: 

 

Vi handler ved bekymring for barns utvikling 

 

 
Strategier 

1. Vi har mot til å handle ved uro for et barn eller en ungdom 
2. Alle ansatte som jobber med barn og unge har kompetanse til å handle ved uro for et 

barn eller en ungdom 
 

Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn 
Hele kommunen, som samfunn, bidrar til at barn og unge i Nes får en god oppvekst. Vi skal bry 
oss og ha mot til å handle når vi ser et barn eller en ungdom som har det vanskelig. Vi har alle 
ansvar for å gjøre vårt beste for å gi barn og unge en god oppvekst. Skal vi få det til må vi vite 
hva vi kan gjøre, og hvor vi kan henvende oss ved uro for barn eller ungdom, slik at de får riktig 
hjelp så raskt som mulig. 

Å ta opp URO 
“Å ta opp uro” er en tilnærming til den nødvendige og vanskelige samtalen. Gjennom nødvendig 
kompetanse, dialog og tverrfaglig samarbeid øker muligheten for å ta opp uro/bekymring med 
dem det gjelder så tidlig som mulig. Det handler om å ta utgangspunkt i sin egen uro/bekymring 
og dele den med den, eller de uroen gjelder på en slik måte at en får til et samarbeid rundt 
bekymringen. Hvis uro/bekymring blir tatt tak i på et tidlig stadium, kan det mange ganger løses 
med enkle og mindre omfattende tiltak.   

Dialog 
Det er behov for å fokusere på samtalen og dialogen mellom mennesker som en av de 
essensielle behovene vi har i alle tjenestene. Vi må sørge for at vi alle blir gode på akkurat dette. 
Det er viktig hvordan vi møter hverandre uavhengig av anledning, tema eller hvor det skjer. Det er 
allment, og gjelder i alle livets sammenhenger, også i den profesjonelle yrkesutøvelsen, men 
særlig som ansatt i møte med innbyggere og brukere. 
 
Helsestasjon, ergo- og fysioterapitjenesten, barnehage og skole er eksempler på arenaer der 
ansatte er i en unik posisjon til å observere barns atferd, og relasjoner mellom foresatte og barn, 
for tidlig å kunne oppdage bekymringsfull adferd eller utvikling.  

Barnevern 
Ifølge Barnevernlovens § 6-4 plikter alle offentlig ansatte å gi opplysninger til barnevernstjenesten 
dersom de har grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt i hjemmet. Økningen av 
bekymringsmeldinger, og tiltak gjennom barneverntjenesten er en samfunnstrend i hele landet. 
En årsak til økningen kan være at en har mer fokus på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Alle 
offentlige tjenester har plikt til å melde bekymring. I Nes er det politiet som melder mest. Det 
arbeides med å synliggjøre dette ansvaret ytterligere til alle ansatte som arbeider med barn og 
unge, slik at de blir enda mer bevisst på å melde fra om bekymringer på et tidligere stadium. De 
vanligste årsakene bak tiltakene i barnevernet i Nes er utfordrende familierelasjoner, manglende 
foreldreferdigheter, høy grad av konflikt, rusproblematikk, vold i nære relasjoner og kriminalitet.  
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Tiltak 

• Minimum 10 ansatte gjennomfører trenerutdanningen "Å ta opp uro"  

• Utvikle forpliktende modell for handlinger ved URO                                                          

(1. URO-metodikk, 2. Nettverksmøter, 3. Familieråd) 

• Minimum 5 ansatte gjennomfører utdanningen åpen dialog - nettverksmøter, slik at de 

kan lede nettverksmøter 

• Utvikle forpliktende modell for bruk av nettverksmøter 

 
Dette sier FN’s barnekonvensjon: 
§ 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering. 
§ 3: Voksne gjør det som er best for barn. 
§ 24: Alle barn har rett til et godt helsetilbud. 
§ 33: Alle barn skal vernes mot narkotika. 
§ 34: Alle barn skal vernes mot seksuelt misbruk. 
§ 36: Alle barn skal vernes mot å bli utnyttet. 
§ 37: Barn skal ikke straffes på en måte som skader dem. 
§ 39: Alle barn har rett til hjelp viss de har opplevd noe 
vanskelig og skadelig. 
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MÅL 6: 

 

Alle barn og unge skal få tjenester med kvalitet som er samordnet og koordinert 

 

 
Strategier 

1. Vi tilrettelegger for en dør inn til alle hjelpetjenester for barn og unge 
2. Vi tilrettelegger for godt tverrfaglig samarbeid som gir familiene helhetlige og koordinerte 

tjenester 

 

Samhandling 
Noen barn opplever å bli skjøvet fra tjeneste til tjeneste der ingen tar ansvar. Andre får hjelp 
fra flere instanser, men hjelpen er ikke koordinert. Behovet for et helhetlig tilbud til barn og 
unge i kommunen er derfor stort. For å få til dette må det utvikles bedre samarbeid mellom 
tjenestene, både på statlig og kommunalt nivå. Dette vil ha stor betydning for å gi barn og 
unge stabile og trygge rammer for utvikling og vekst.

28
 

Tverrfaglig samarbeid 
Kommunen har ansvar for å tilby barn og unge og deres foresatte helhetlige og koordinerte 
tjenester. Det innebærer godt tverrfaglig samarbeid. Jf. innspill fra ansatte i kommunen som 
jobber med barn og unge, kan punktene under løftes frem som forbedringsområder.  
 
Vi må ha: 

 god nok styring og lederoppfølging  

 god nok samhandling, fra ledelsen og ut i virksomhetene 

 god nok samordning og koordinering på tvers av virksomhetene 

 god nok oversikt over hva som tilbys i kommunen utover egen virksomhet 

 tydelig ansvarsfordeling 

 fokus på å være løsningsorientert og tenke kreativt 

 ansatte som kommer inn tidlig og handler ved uro 

 ansatte som lar barna være delaktige i beslutninger som gjelder dem  
 
Vi har barn og familier som får tjenester fra mange virksomheter. I tillegg til barnehage- og 
skoletilbud kan det være tjenester fra helsestasjon, hjemmetjeneste, fastlege, Ergo- og 
fysioterapitjeneste, tjenester fra psykisk helse og avhengighet, pedagogisk psykologisk tjeneste, 
kultur og fritid, miljøarbeidertjeneste, skolehelsetjeneste med flere. På dialogkonferansen med 
innbyggerne kom det et konkret forslag om «en dør inn» til alle hjelpetjenestene i kommunen.  
 
Barn og unge skal få bistand til å takle dagliglivets gjøremål, uavhengig av sykdom, fysisk eller 
psykisk funksjonsnedsettelse eller av andre årsaker. Tjenestene skal samordnes på en slik måte 
at barnets beste ivaretas. 
 

                                                   
28

 NOU 2009:22 «Det du gjør, gjør det helt» 



Helhetlig oppvekststrategi 2017 – 2027, hoveddokument 
 

 
 

21 

 
 
 
 
 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 

• Opprette prosjektstilling som URO-koordinator 

• Utvikle digital veiviser til hjelpetjenestene slik at familier raskt finner veien til riktig hjelp 

• Opprette en arbeidsgruppe som vurderer hvilke hjelpetjenester som skal være lokalisert i 

Familiens hus 

• Utvikle strukturer og rutiner for god tverrfaglig innsats med beskrivelse av ansvar og 

myndighet 

• Alle barnehager og skoler oppretter tverrfaglig team, hvor nødvendige fagpersoner 

arbeider sammen for tilrettelegging og oppfølging på individnivå og systemnivå 

• Utarbeide rutinebeskrivelse for samarbeid mellom LOS-funksjonen og andre kommunale 

virksomheter 

• Videreutvikle IP-modellen som metode etter modell fra BTI 

• Gjennomføre årlige dialogkonferanser med tema: "Den gode oppvekst der elvene møtes" 

• Tema fra oppvekststrategien behandles i ledermøte for oppvekstområdet hver måned 

 
Dette sier FN’s barnekonvensjon: 
§ 3: Voksne gjør det som er best for barn 
§ 12: Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt 
§ 24: Alle barn har rett til et godt helsetilbud. 
§ 27: Alle barn har rett til en levestandard som er god nok. 
§ 39: Alle barn har rett til hjelp viss de har opplevd noe 
vanskelig og skadelig. 
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MÅL 7: 

 

Alle ledere følger opp Helhetlig oppvekststrategi 

 

 
Strategier 

1. Vi arbeider aktivt med ledelse på alle nivåer 
2. Vi sørger for at alle ansatte har nødvendig kompetanse  
3. Vi sikrer god oppfølging på alle nivåer  

 
 
Alle ledere i Nes kommune skal handle i tråd med intensjonen i barnekonvensjonen og bygge 
kulturer som bidrar til at barn opplever trygghet, mestring og tilhørighet. Det innebærer trygge og 
tydelige ledere som gjennom handling tør å involvere, støtte og ansvarliggjøre medarbeidere. Alle 
barn i Nes skal møte ansatte som bryr seg og som bidrar til å skape trygghet, mestring og 
tilhørighet.  
 
Gjennom dialogkonferanser, møter med den politisk referansegruppen og møter i arbeidsgruppen 
har vi bygd opp erfaringsbasert kunnskap som viser at ledelse og god oppfølging vil være en 
svært sentral suksessfaktor. Oppfølging av strategien er et lederansvar. For at vi skal lykkes med 
de foreslåtte grepene i strategien er det avgjørende at ledere på alle nivåer følger opp sine 
ansvarsområder. Tilsvarende må alle ansatte gis mulighet til å opparbeide seg nødvendig 
kompetanse til å ta i bruk nye metoder.  

 

God oppfølging innebærer følgende handlinger: 

Hovedutvalg/kommunestyret: 

 Årlig statusrapport  

Rådmann/kommunalsjefer: 

 Halvårlig oppfølging med oppvekst/SLT-koordinator 

 Iverksette tiltak/grep etter behov som sikrer måloppnåelse 

 Status gjennomgås i resultatsamtaler med virksomhetsledere 

Virksomhetsledere: 

 Sørge for at virksomheten gjennomfører relevante tiltak 

 Bidra til statusrapporter i samråd med oppvekst/SLT-koordinator 

Oppvekst- og SLT-koordinator: 

 Innhente status på tiltak hos den enkelte virksomhet og på tvers av virksomheter  

 Rapportere halvårlig til kommunalsjefene på mål, strategier og tiltak 
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Tiltak 

• Helhetlig oppvekststrategi følges opp på alle nivåer gjennom resultatsamtaler 
(avd.ledere, virksomhetsledere, kommunalsjefer, rådmann og politisk nivå) 

• Utvikle kompetanseplan i tilknytning til Helhetlig oppvekststrategi 

• Nyansatte får innføring i Helhetlig oppvekststrategi 

• Videreutvikle oppfølging av mål og strategier i Helhetlig oppvekststrategi 

 
Dette sier FN’s barnekonvensjon: 
§ 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering. 
§ 3: Voksne gjør det som er best for barn. 
§ 12: Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt 
§ 29: Alle barn har rett til en god skole som gir dem nødvending 
kunnskap og utvikling. 
§ 42: Staten skal passe på at både barn og voksne kjenner 
konvensjonens innhold 
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Begrepsliste 

 
Tidlig innsats i Nes

29
: 

Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så 
tidlig som mulig. Tidlig innsats skal skje så tidlig som mulig i barnets utvikling, men også så tidlig 
som mulig når hendelser/ problemer oppstår uavhengig av alder. Tidlig innsats innebærer 
forebyggende arbeid i tjenestetilbudene, og at hjelp gis før problemer blir komplekse og fastlåste. 
 
Hjelpetjeneste 
Med hjelpetjeneste mener vi alle tjenester som yter en eller annen form for bistand til barn og 
unge, uavhengig av om hjelpen er første-, andre- eller tredjelinje, eller om tjenesten er lovpålagt 
eller ikke. 
 
Rettighetsbaserte skoler 
Selv om barnekonvensjonen nesten ikke nevnes spesifikt i Kunnskapsløftet, er barns rettigheter, 
demokrati og deltakelse en del av flere fag og emneområder og sentrale verdier i læreplanens 
generelle del. Det er viktig at barns rettigheter gjennomsyrer hele skolens virksomhet og alle valg man 
tar. Barneombudet og UNICEF Norge har utarbeidet et skoleopplegg om barnekonvensjonen. Det er 
disse undervisningsoppleggene det pekes på i tiltaket (i denne strategien). Dette betyr at skolene skal 
jobbe etter modellen. Skolene bestemmer selv fokus, og det er ikke et krav at skolene skal bli 
rettighetsbaserte skoler.  
 
IKO-modellen 

IKO-modellen («Identifisering – Kartlegging – Oppfølging») systematiserer det 
frafallsforebyggende arbeidet. Modellen skal bidra til at frafallsutsatte elever får et best mulig 
faglig og sosialt grunnlag til å gå videre i utdanningsløpet. Modellen bygger på NIFUs forskning 
om årsakene til bortvalg og frafall i videregående opplæring. Den legger særlig vekt på 
utfordringer rundt overgangene hvor en del elever har for dårlig grunnlag til å gå videre i 
utdanningsløpet.  
 
UMM 
«Ung medvirkning og mestring» (UMM) er et lærings- og mestringstilbud og et kompetanse-
hevingsprogram, som bla. er utviklet på Akershus Universitetssykehus.  
 
Om «Ung medvirkning og mestring (UMM)» 
Ung medvirkning og mestring (UMM) har vært et treårig prosjekt (2012–2014) med målsetting om 
å bidra til unge og foreldres mestring ved langvarige helseutfordringer og spesielt i overgangene 
fra barn til ungdom og fra ungdom til voksen. Prosjektet har utviklet 
kompetansehevingsprogrammet «Treff meg!» og lærings- og mestringstilbudene «Helt sjef». 
UMM bygger på lærings- og mestringstjenestenes arbeidsmåte og er utviklet, prøvd ut og 
evaluert i et sidestilt samarbeid mellom brukerrepresentanter og fagpersoner. Sørlandet sykehus 
HF og Akershus universitetssykehus HF har deltatt som pilotsteder. Unge funksjonshemmede og 
Norsk forening for unges helse har vært samarbeidspartnere i prosjektet. Nasjonal 
kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har vært utfører og har 
finansiert prosjektet sammen med Extra Stiftelsen Helse og Rehabilitering. 
 
Frisklivstilbud 
Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen 
for tilbudet er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre 
levevaner og mestre helseutfordringer. 
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COS 
Circle of security (Trygghetssirkelen på norsk). Metodikken fokuserer på den voksnes eget mulige 
ubehag i møte med barn og unges ulike behov som kommer til uttrykk gjennom følelsene de viser 
oss. For noen voksne er det vanskelig å tåle at barnet utforsker verden og dele glede over denne 
utforskningen med barnet (oppe på sirkelen). For andre er det vanskelig å tåle at barnet er sint 
eller trist (nede på sirkelen) og har behov for at den voksne skal trøste barnet, og hjelpe barnet 
med å organisere følelsene han/hun kjenner på. Hvilke følelser vi, som voksne, klarer å møte hos 
barn og unge, handler mye om hvordan vi selv ble møtt av våre omsorgsgivere når vi vokste 
opp. Når man arbeider med COS står dette helt sentralt. Man jobber med bevisstgjøring knyttet til 
dette, samt verktøy for å møte barn og unge på nye måter, ved å arbeide med hvordan man som 
voksen kan tåle å kjenne at det er ubehagelig for eksempel å se at barnet gråter, men at man 
allikevel kan klare å stå i situasjon og være trygg og støttende overfor barnet. COS egner seg 
både for individuell veiledning, gruppeveiledning, og for større grupper av ansatte som arbeider 
med barn og unge der deler av opplegget kan tilpasses og benyttes. 
 
Psykologisk førstehjelpsskrin 
Psykologisk Førstehjelp (PF) er både et samtaleverktøy og et selvhjelpsmateriale. PF bygger på 
prinsipper fra kognitiv atferdsterapi, som er en godt dokumentert tilnærming for forebygging og 
behandling av en rekke psykiske plager hos barn og ungdom. Budskapet er at vi kan påvirke 
hvordan vi har det gjennom det vi tenker og gjør. Alle barn og ungdom opplever vanskelige 
følelser og utfordrende situasjoner. Ved å lære seg å takle dette på gode måter vil det bidra til at 
de opplever glede, mestring og trygghet. Hensikten med Psykologisk førstehjelp er å hjelpe 
ungdom til å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser. Psykologisk førstehjelp kan 
både brukes som et selvhjelpsopplegg, i samarbeid med foreldre, i en klasseromssituasjon, i 
samtalegrupper og på helsestasjonen eller lignende.  
 
Det er mitt valg 
Undervisningsopplegget MITT VALG er et opplegg for barnehage og alle trinn i skolen med fokus 
på sosialt miljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid, der rus og mobbing er sentrale 
innholdskomponenter. Det er gjennom mange år utviklet med støtte fra Helsedirektoratet. 
Evaluering har vært en integrert del av hele opplegget. MITT VALG fikk mange positive 
vurderinger, men det ble anbefalt å foreta en reanalyse av det statistiske materialet. Dette ble 
gjort, og på bakgrunn av det kom programmet i kategori programmer med dokumentert effekt. 
Dette skjedde i 2009. 
  
LOS 
UngdomsLOSen arbeider med barn og unge fra 14–18 år som opplever utfordring med 
skoletilknytning eller står i fare for å falle fra i utdanningsløpet. LOSen skal være en støttespiller 
for eleven og foreldrene i arbeidet med å øke tilstedeværelse, trivsel og faglig fungering på 
skolen. Arbeidet skal være helhetlig og omfatter også fungering og trivsel i hjemmet, på fritiden 
og sosialt. Både privatpersoner og hjelpeapparatet kan ta kontakte med ungdomsLOS med 
ønske om veiledning eller oppfølging. Tjenesten krever ingen henvisning.  
  
URO–metoden 
«Å ta opp uro» er en metode som gir fagpersoner et verktøy for å ta opp sin uro/bekymring med 
dem det gjelder så tidlig som mulig, gjennom dialog og samarbeid. “Å ta opp uro” er en 
tilnærming til den nødvendige og vanskelige samtalen. En tar utgangspunkt i sin egen 
uro/bekymring og deler den med den eller de uroen gjelder på en slik måte at en får til et 
samarbeid. Metoden bygger på dialog, og er utviklet av Esa Erikson og Tom Erik Arnkil, Helse og 
Velferdsetaten i Helsingfors, Finland.  
 
“Å ta opp uro” er både en utdannelse i en dialogisk og respektfull holdning og en metode som gir 
konkrete retningslinjer for praksis. Fokus er på hva man selv kan gjøre i profesjonelle (og 
kollegiale) relasjoner, og at man ikke forsøker å kvitte seg med uro og bekymring for barn, 
foreldre eller medarbeidere ved å overføre ansvaret til andre. Vi må sikre at vi har ansatte med 
slik kompetanse i alle tjenester som har med barn og unge å gjøre. Da vil vi også bidra til å styrke 
det flerfaglige samarbeidet på tvers.  
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Nettverksmøter 
«Åpen dialog, relasjons og nettverksarbeid» er en videreutdanning som springer ut fra Jaakko 
Seikkula, psykolog, familieterapeut og professor i psykologi ved Universitet i Jyälskylä, Finnland. 
Han har skrevet bøkene, ”Åpne samtaler” (på norsk i 2000), Nettverksdialoger, sammen med 
Tom Erik Arnkil (på norsk 2007), Åpen dialog i relasjonell praksis (2013) og i tillegg vært 
medforfatter til flere andre bøker og diverse artikler.  
 
Familiemedlemmer oppfordres til å invitere nettverket sitt til møte. Å bli lyttet til, anerkjent og 
respektert er essensielt for alle mennesker, særlig når en befinner seg i en alvorlig krise eller er 
psykisk syk. Det å bli sett, hørt og respektert, bidrar til lindring hos et menneske som har det 
vanskelig. I den åpne dialogen i nettverksmøtet blir alle stemmer i rommet hørt og tillagt like stor 
betydning. Det gir grunnlag for en likeverdig samtale, hvor alle er oppriktig interesserte i å lytte og 
i å forstå hverandre. Samtalen fremmer forståelsen innbyrdes i det sosiale nettverket, så alle 
opplever en lindring i en ellers fastlåst situasjon. Noen familier opplever at de etter møtet med 
åpen dialog får en ny måte å snakke og lytte til hverandre på. Slik kan familier, sammen med 
fagpersoner, sammen bidra med konkrete tiltak, og gjøre hverdagen lettere for den som sliter. I 
slike mellommenneskelige møter med den andre og hans/hennes verdier, livssyn og oppfattelse 
av hverdagen, må helsearbeidere ha en grunnleggende respekt for enkeltindividet som deltar.  
 
Nes kommune har et par ansatte med denne videreutdanning i dag. Videreutvikling og satsing på 
flere med denne kompetanse, vil styrke mulighetene til å tilby slike samtaler når det anbefales, og 
er et ønske fra familier som har slike behov. 
 
Familieråd 
Familieråd er et møte hvor familien er med på å ta viktige beslutninger når situasjonen til et barn 
eller en ungdom er vanskelig. Vanligvis planlegges og gjennomføres et familieråd i løpet av 4-8 
uker. Når det haster kan familierådet gjennomføres innen en uke. Familierådet er et tredelt møte 
som planlegges og gjennomføres ved hjelp fra en uavhengig koordinator. Familieråd er en 
arbeidsmåte som legger til rette for at barn, ungdom, familie og nettverk får være med å 
bestemme hva som skal skje. Barnet og ungdommen deltar vanligvis - for det er jo han eller hun 
det hele handler om! 
For mer informasjon: https://www.bufdir.no/familierad/ 
 
Tverrfaglig team 
Tverrfaglig team har ansvar for tilrettelegging og oppfølging på individnivå og systemnivå. Teamet 
skal ha lokal forankring i den enkelte barnehage og skole. Andre faggrupper slik som PP-
tjenesten, skolehelsetjenesten, ergo- og fysioterapitjenesten, politiet, fritidsklubbene, 
barneverntjenesten osv. kan kalles inn etter behov. 
 
Individuell plan (IP) – modellen 
Formålet med individuell plan og koordinator er å sikre at pasient/bruker får et helhetlig, 
koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. IP-modellen skal sikre at pasient/bruker har 
medvirkning og innflytelse samt styrke samhandlingen mellom tjenesteyter, pasient/bruker og 
eventuelt pårørende. I  tillegg skal IP-modellen styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på 
tvers av fag, nivåer og sektorer. 
 
SLT 
SLT står for samhandling av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. SLT 
er en samhandlingsmodell utviklet av det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). 
 
Barnetråkk 
Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle planleggere, 
kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor og beveger seg, og hva de vil 
ha annerledes. 
 
 
 
 



Helhetlig oppvekststrategi 2017 – 2027, hoveddokument 
 

 
 

27 

Trygghetsvandringer 
Trygghetsvandringer er en metode for å skape tryggere nærmiljø. Metoden gjør det enkelt for 
offentlige og frivillige i samarbeid å innhente, dokumentere og vurdere opplysninger av betydning 
for barn og unge i kommunal planlegging. 
 
BTI (Bedre tverrfaglig innsats) 
Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI-modellen, er en samhandlingsmodell som beskriver den 
sammenhengende innsatsen i og mellom tjenestene rettet mot barn, unge og familier som 
bekymrer. Modellen beskriver en samhandlingsstruktur, handlingsveiledere og verktøy. BTI-
modellen skal bidra til tidlig innsats, samordnede tjenester og foreldreinvolvering. 
 
Homestart/familiekontakt 
Noen familier får periodevis ekstra utfordringer på grunn av sykdom eller endret livssituasjon. I 
slike perioder kan det være behov for praktisk og annen støtte inn i familien. Koordinator for 
modellen skal rekruttere frivillige til familiekontakter, avholde kurs og gi veiledning og oppfølging 
til familiekontaktene. Målet er at familien skal kunne gjenoppleve mestring av sitt familieliv.   
 


