
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNEDELPLAN 

OPPVEKST 

 

2015- 2020 

 



2 
 

 
 
 

Innhold 
SAMMENDRAG ........................................................................................................................................ 3 

1 KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST– BAKGRUNN OG FORMÅL ..................................................... 3 

1.1 Bakgrunn ....................................................................................................................................... 3 

1.2 Formål ...................................................................................................................................... 5 

1.3 Visjon og verdier ...................................................................................................................... 5 

1.4 Avgrensing mot andre kommunedelplanområder .................................................................. 6 

2 ORGANISERING OG PLANPROSESS .......................................................................................... 7 

2.1 Organisering ........................................................................................................................ 7 

2.2 Politisk styring ..................................................................................................................... 7 

2.3 Medvirkning ......................................................................................................................... 7 

3 EN GOD OPPVEKST .......................................................................................................................... 8 

3.1 Et helhetlig oppvekstmiljø ....................................................................................................... 9 

3.2 God samhandling for barn og unge ....................................................................................... 11 

3.3 Barn og unges helse............................................................................................................... 13 

3.4 Kulturkommunen Inderøy ..................................................................................................... 15 

3.4.1 Inderøy oppvekst- og kultursenter ................................................................................ 15 

3.4.2 Kultur, frivillighet og aktivitet ........................................................................................ 17 

3.5 Sentrale mål i barnehage og skole ........................................................................................ 17 

3.5.1 Grunnleggende ferdigheter ........................................................................................... 17 

3.5.2 Oppvekst og læringsmiljø. Danning og utdanning. ....................................................... 18 

3.5.3 Likestilling ...................................................................................................................... 19 

4 TILTAKSPLAN.................................................................................................................................. 20 

5 FØRINGER OG KILDER FOR PLANEN .............................................................................................. 22 

 



3 
 

 

 

SAMMENDRAG 
 
Kommunedelplan Oppvekst er overbyggende og omhandler hele oppveksten fra 0-18 år.  

Inderøy kommune skal være et godt sted å vokse opp og bo i for alle kommunens innbyggere. 

Barndommen og ungdomstida har sin egen verdi, og barn og unge har store ressurser som 

lokalsamfunnet/kommunen skal ta vare på – og gjøre seg nytte av.   

Kommunen skal levere gode tjenester til alle barn og unge og deres foresatte - i hele kommunen. Det 

vil si at man som innbygger skal kunne forvente et godt tilbud uavhengig av boplass, økonomiske 

forutsetninger og hvilken grend man tilhører.  

Alle barn har krav på en best mulig start i livet. Når barn og unge har det vanskelig, må den støtten og 

hjelpen de trenger fra familien, eller andre omsorgspersoner og/eller samarbeidspartnere, være 

tilgjengelig slik at de kommer seg videre på en god måte. Det fordrer tverrfaglig samarbeid og en tett 

dialog mellom heim og hjelpeapparat på et tidligst mulig tidspunkt. 

Et inkluderende oppvekstmiljø som kjennetegnes av verdiene åpenhet, raushet og respekt, skal være 

gjennomgående i Inderøy kommune. Kommunedelplan oppvekst skal bidra til at barn og unge i 

Inderøy opplever motivasjon, mestring og læring i samspill med andre barn - og voksne. Et godt 

psykososialt miljø, muligheten for å utvikle gode holdninger bygd på gode erfaringer med hensyn til 

helse og kosthold - og muligheten til å delta i kulturelle og idrettslige aktiviteter, er viktige mål for 

kommunen.      
 

1 KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST– BAKGRUNN OG FORMÅL 

1.1 Bakgrunn 

Hovedutvalg Folk vedtok 22.10. 2013 at det skal utarbeides en helhetlig oppvekstplan for 

kommunen. Planen skal være et styringsverktøy for politikere og yrkesgrupper som arbeider med 

barn og unge.    

Vedtak: «Det utarbeides en Kommunedelplan Oppvekst for Inderøy kommune.» Arbeidsgruppen 

suppleres med en representant for kulturområdet. Det utarbeides milepæler for framdrift. Kulturskole 

og bibliotek deltar. Planen legges fram for godkjenning i kommunestyremøte i 2014.»  

I Hovedutvalg Folk 26.august 2014 ble det konkludert med at man skulle forskyve godkjenning av 

kommunedelplan oppvekst til vår 2015. Dette med bakgrunn i at kommunen deltar parallelt i et 

skoleringsprogram i regi av Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag med tema kommunen som 

skoleeier og barnehagemyndighet. Kunnskap ervervet gjennom deltakelsen i skoleringen har blitt 

nyttiggjort i utformingen av kommunedelplan oppvekst. 
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Etablering av Inderøy oppvekst- og kultursenter har også pågått i arbeidsperioden, og det var naturlig 

at dette bidrog til utsettelsen av arbeidet med kommunedelplanen. Det reflekteres i planen at 

Inderøy oppvekst- og kultursenter skal bli et ressurssenter for alle barn og unge i Inderøy.  

Inderøy kommune vedtok Kommuneplanens samfunnsdel i 2013, og kommunedelplan for oppvekst 

skal sees i sammenheng med denne.  Oppvekstplanen skal være et styringsdokument som tar opp i 

seg hovedmål og delmål gitt i kommuneplanens samfunnsdel, og skal samtidig være et verktøy for 

kommunens helhetlige planlegging av oppvekstsvilkår for barn og unge. Planperioden strekker seg 

fra 2015 til 2020. 

Kommuneplanens samfunnsdel er lovpålagt kommunene og hjemlet i Plan og bygningslovens (PBL) § 

11 -2 der det heter at kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til utfordringer, mål og strategier 

for kommunen som helhet og kommunen som organisasjon. Den skal videre være grunnlag for 

sektorens planer og virksomhet i kommunen. 

Overordna mål og føringer i kommuneplanens samfunnsdel er: 

 Inderøy skal være en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av Trøndelag. 

 Inderøy skal ha god kvalitet på tjenester til innbyggerne. 

Kommunedelplanen skal ha tiltaksdel på minimum 4 år. Gjennomgang av tiltak avklares i den årlige 

behandlingen av økonomiplanen, hvor det foretas en samlet prioritering av tiltak fra alle 

kommunedelplanene. 

Kommunedelplan oppvekst inngår i det kommunale plansystemet som vist i figuren under.  

 

 

   

I 2012 ble Mosvik kommune og Inderøy kommune slått sammen til 

en kommune. Nye Inderøy kommune har mange kvaliteter som 

kommer barn og unge til del i oppveksten; flotte fritidsområder, 

kulturelle institusjoner, gode skoler og barnehager og generelt høyt 

engasjement i befolkningen. Dette innbyr til å ta hele kommunen i 

bruk.  

Det er per i dag 6 kretser med barneskoler og barnehager i 
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kommunen. Kretsene er Mosvik, Lyngstad, Utøy, Røra, Sandvollan og Sakshaug. Ungdomsskolen 

ligger på Straumen.  

De viktigste innsatsområdene for Inderøy kommune frem mot 2025 er å øke folketallet, bedre 

befolkningens levekår, skape grobunn for et solid næringsliv, et levende kulturliv, reduksjon i 

energibruk, en bærekraftig arealplanlegging, trygg beredskap samt ha et godt fremtidsretta 

tjenestetilbud. 

 

1.2 Formål 

Formålet med kommunedelplan Oppvekst er å se barn og unges oppvekstmiljø i et helhetlig 

perspektiv. Det forutsetter tilnærminger på tvers av faglige, geografiske og aldersmessige forhold. 

Frivillige lag og organisasjoner bidrar med verdifullt arbeid for å skape gode oppvekstforhold i 

Inderøy kommune, noe som avspeiler seg i at store deler av barn og unge deltar i en eller annen form 

for organisert aktivitet.  

Foreldrene er hovedansvarlige for egne barns oppvekst. Det er viktig med tidlige tiltak i heimene for 

å støtte foreldrene i deres omsorg for sine barn, slik at barna får en trygg tilknytning som danner 

basis for utvikling av god psykisk og fysisk helse, sosial fungering og læring; jf. OESD-rapport 2015: 

Skills for sosial progress. Foreldre, barnehage og skole er viktige støttespillere for hverandre. 

Kommunedelplan Oppvekst vil peke på hovedutfordringer og konkrete tiltak som bidrar til å nå 

målene i kvalitetsplanene for skole og barnehage. 

Kommunedelplanen skal legge føringer for sektorens satsingsområder og skal legges til grunn for 

sektorens drift fram til år 2020.  

Planens økonomiske konsekvenser søkes innarbeidet i rammene for virksomhetens budsjetter 2016-

2020, og de langsiktige konsekvensene tas første gang inn i arbeidet og prioriteringene knyttet til 

Budsjett- og økonomiplan 2017. 

De økonomiske konsekvensene knyttet til satsingsområder vurderes løpende knyttet til prosessene 

med budsjett- og økonomiplan hvert år, første gang høsten 2015, i forbindelse med budsjett 2016. 

1.3 Visjon og verdier 

Oppvekstplanens overordnede målsetting er i samsvar med kommunes visjon Best - i lag. 

Inderøy kommune har i tillegg tre verdibegrep som skal prege arbeidet vårt: åpenhet, raushet og 

respekt. 

Ambisjonen er å gi de beste betingelser for våre innbyggere, for 

næring og arbeidsliv. Metoden og arbeidsmåten er tett 

samarbeid og samhandling på alle plan. Vi presterer i lag - innad i 

kommuneorganisasjonen, i samarbeidet mellom kommune, 

næringsliv og frivillighet - og i dialogen og samhandlingen med 

andre kommuner og andre organisasjoner og institusjoner - i og 

utenfor regionen. 

Kommunedelplanens visjon og ambisjon skal komme til uttrykk i 
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enhetenes virksomhetsplaner, årsplaner og lokale lærerplaner. 

Innenfor oppvekstområdet skal vi, i likhet med de andre sektorområdene, ha høye mål. Engasjement 

og forbedringsvilje er en forutsetning for å virkeliggjøre våre ambisjoner.  

       

1.4 Avgrensing mot andre kommunedelplanområder  

Det er nødvendig å avgrense hvilke tjenester og tiltak som omfattes av kommunedelplan oppvekst. 

Planen omhandler tjenesteområder i oppvekstområdet som utøves av: 

 Familiesenteret 

 Helsestasjon; helsetjenester for barn og unge 

 Barnevern 

 PPT, førskoleteam og skoleteam 

 Psykisk helse og rus 

 Fastleger 
(Se vedlegg; Håndbok for god samhandling for barn og unge og deres familier og St.m. 26 (2014-2015: 

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helse) 

 Barnehager (Se vedlegg kvalitetsplan for barnehage) 

 Grunnskole (Se vedlegg kvalitetsplan for grunnskolen) 

 SFO 

 Kulturskolen (Se kulturplan) 

 

I tillegg til disse tjenestene bidrar frivillige lag og organisasjoner 

til et godt oppvekstmiljø. Representanter fra frivilligheten inngår 

inn i prosjektgruppa - dette for å sikre innspill fra en viktig aktør i 

arbeidet med å se og tilrettelegge for et godt oppvekstmiljø. 

 

Planen omfatter ikke: 

 Fritidstilbud for barn og unge i Inderøy, tilrettelagt av lag og foreninger. Frivillig kulturliv er 

en bærebjelke i det samlede kulturarbeidet i kommunen, og beskrives nærmere i 

kommunedelplanens samfunnsdel (vedtatt 17.juni 2013). 

 Avlastningstiltak og støttekontaktordningen som dekkes av kommunedelplan for helse og 

omsorg (vedtatt 14. desember 2012). 

 Grunnskoleopplæring for voksne som er underlagt rådmann og administreres av rektor ved 

ungdomsskolen.  

 Innvandrere tilhørende flyktningetjenesten. Disse er underlagt Helse- og omsorgstjenesten. 
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2 ORGANISERING OG PLANPROSESS  

2.1 Organisering 

Prosjektleder har vært oppvekstfaglig rådgiver. Prosjektleder har i samarbeid med prosjektgruppen 

ledet planprosessen i tråd med prosjektskissen som ble vedtatt i Hovedutvalg Folk 22.10.2013 og 

revidert etter møte i Hovedutvalg folk 26.08.14. 

Prosjektgruppen har bestått av assisterende rådmann, oppvekstfaglig rådgiver, rektor ved Mosvik 

skole, styrer i Utøy barnehage, hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet, hovedtillitsvalgt fra 

Utdanningsforbundet, rektor ved kulturskolen, rådgiver for kultur, kommuneoverlegen, medlem fra 

Frivillige Inderøy, medlem fra ungdomsrådet, SLT-koordinator og leder for helse og omsorg. 

2.2 Politisk styring 

Hovedutvalg Folk har vært styringsgruppe for arbeidet med kommunedelplan oppvekst. 

Kommunedelplan Oppvekst har i arbeidsperioden blitt lagt fram som temasak. Innspill har blitt tatt 

inn i arbeidet med den endelig kommunedelplanen. 

Behandling politisk: 

 Temasak i Hovedutvalg Folk  

 Mars 2015, Kommunedelplan oppvekst ut på høring 

 Planen vedtas i kommunestyret i juni 2015 

 

Oppvekstplanen bør også være tema i hovedutvalg Folk hver vår. Planen skal evalueres hvert andre 

år. I 2020 vil ny kommunedelplan for Oppvekst legges fram for Kommunestyret. 

 

2.3 Medvirkning 

Oppvekstplanen behandles som en kommunedelplan etter plan og bygningsloven § 5-1 og § 5-2 som 

gjelder medvirkning og høring/offentlig ettersyn. I tillegg gjelder § 11- 14 for kommunedelplaner - 

med en høringsfrist på minimum 6 uker. (Kilde: Plan- og bygningsloven (2008)) 

Høringsinstanser er: 

 Prosjektgruppen 

 Referansegrupper, som beskrevet i prosjektskissen 

Disse er rektorgruppen, styrergruppen, Inderøy kommunale foreldreutvalg, frivillige lag og 

organisasjoner, lokalt nettverk vedrørende bedre samhandling for barn og unge, familiesenteret med 

flere. Oppvekstplanen har også vært temasak i ledergruppemøter, og ledergruppen er i så måte en 

viktig referansegruppe og prinsippleverandør. 

Dialogmøte med innbyggerne ble avholdt 13.februar 2014. På programmet sto blant annet 

presentasjon av Inderøy oppvekst- og kultursenter (IOKS) som med stor sannsynlighet vil sette sitt 

preg på oppvekstlandskapet i Inderøy i årene som kommer. Det kom gode innspill fra 

møtedeltakerne, og kulturperspektivet ble av flere løftet som viktig i kommunedelplan for oppvekst. 
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Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag ble også presentert på dialogmøtet. Inderøy kommune har i 

perioden fra mai 2014 til juni 2015, sammen med de fleste kommunene i Nord-Trøndelag, deltatt i et 

skole- og barnehageeierprogram under ledelse av Oppvekstprogrammet og KS. Dette programmet er 

med på å understøtte kommunenes utviklingsarbeid med utgangspunkt i at kommunen er skoleeier 

og barnehagemyndighet. Skoleringen gjennom Oppvekstprogrammet skal gi som resultat at 

kommunen blir bedre til å se og tilrettelegge et helhetlig oppvekstløp for barn og unge.  

 

3 EN GOD OPPVEKST 

Barn og unge er framtida.  En god oppvekst er avgjørende for god fysisk og psykisk helse og evnen til 

å mestre egne liv. Den gode oppveksten vil også motivere ungdommer til å komme tilbake for å 

etablere seg i kommunen etter endt utdanning.   I kommuneplanens samfunnsdel heter det at 

Inderøy skal være en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av Trøndelag. 

Et overordnet mål for kommunen må være å sikre alle barn og unge likeverdige tilbud og utviklings-

muligheter, uavhengig av sosial bakgrunn og bosted. 

  

I Norge definerer vi et godt oppvekstmiljø som et miljø som gir barna en trygg og sikker oppvekst 

med like muligheter. Oppvekstmiljøet kan også defineres som summen av de materielle, psykiske og 

sosiale faktorene som påvirker barn og unges oppvekst. De fysiske omgivelsene vil også ha stor 

betydning. 

Materielle forhold er blant annet bolig, mat, klær og tilgang på bøker og internett. Sentrale psykiske 

beskyttelsesfaktorer er trygg tilknytning, sensitiv omsorg, utviklingsstøtte og kjærlighet. Tidlige tiltak 

kan eksempelvis være foreldrestøtte og/eller hjemmekonsulent. Målet er et godt nok tilbud for tidlig 

oppfølging i heimen til de foreldre som strever i omsorg- og oppdragerrollen.  

De sosiale forholdene handler om at barn og unge er en del av et fellesskap. Dette kan være 

venneflokken, familien og andre nære relasjonsforhold.  

Sosiale forskjeller kan påvirke oppvekstmiljøet. Barn som kommer fra familier med høy utdannelse, 

klarer seg ofte bedre i skolen, og de vokser opp i et miljø hvor det er mulig å være med på flere 

fritidsaktiviteter. Der vil de kunne oppleve trygghet, tillit, felleskap og anerkjennelse. Disse barna har 

også potensielt større muligheter for selvrealisering. For Inderøy kommune er det et mål å utjevne 

sosiale forskjeller slik at alle har like muligheter. NAV har p.t. et større fokus rettet mot utjevning av 

økonomiske forskjeller i barnefamilier. 

Voksne som gode rollemodeller er essensielt under hele oppveksten, og det gjelder på alle arenaer 

der barn og unge ferdes. Som voksen i Inderøy bør alle kjenne på ansvaret for å bidra til trygge og 

gode oppvekstforhold - og bidra til realiseringen av målsettingen om å være Best- i lag. Det krever 

bevissthet om hvordan man opptrer seg i mellom - og overfor de unge. Holdningene - og 

menneskesynet - man har, speiles i framferden man viser. 
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3.1 Et helhetlig oppvekstmiljø  

”Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn.” (Afrikansk ordtak) 

En god svangerskapskontroll og god oppfølging av foreldre i de to-tre første leveårene til barnet, er 

det mest sentrale for å sikre barn gode utviklingsmuligheter. Ett godt psykisk helse- og 

rusbehandlingstilbud til foreldre som har særlige behov, bidrar til at de i større grad kan mestre 

omsorgsoppgavene. Veiledning og støtte i heimen, som nevnt i innledningen, er et annet virkemiddel 

I skole og barnehage vil henholdsvis Opplæringsloven og Barnehageloven med forskrifter danne 

grunnlaget for kommunens planlegging, tilrettelegging og bruk av ressurser. Den generelle delen av 

læreplanen, formålsparagrafen og de enkelte læreplanene i fagene, vil for skolens del være viktige 

premissleverandører for arbeidet generelt og for satsingen som pågår spesielt. På samme måte vil 

Barnehageloven med sin formålsparagraf være retningsgivende for arbeidet i barnehagen.  

En god dialog med foresatte, i skole og i barnehage, er helt sentralt for å kunne gi barn og unge et 

optimalt tilbud. Foreldre har en svært viktig rolle i et hvert barns liv; som motivator, som 

tilrettelegger, som støttespiller etc. De kjenner barnet best og har ansvaret for barnets oppvekst og 

opplæring. Personalet i skolen og barnehagen har fagkompetansen som skal til for å gi barna et godt 

opplæringstilbud, og kan i så måte bidra til at vi lykkes sammen med å gi barnet støtte slik at det får 

utnyttet sitt utviklingspotensial. 

 

Å videreutvikle Foreldreskolen er et virkemiddel for å legge til rette for en fortsatt god dialog og ett 

tett samarbeid gjennom skolegangen. Foresatte skal ha forventninger til at skolen og barnehagen 

tilbyr et trygt og godt læringsmiljø. På samme vis har skolen og barnehagen forventninger til 

foresatte om samarbeid og dialog.    

Som en del av satsingen på oppvekstområdet, deltar kommunen, som nevnt i kapittel 1.1, i 

Oppvekstprogrammet. Programmet har som intensjon å se hele oppvekstløpet fra 0 -18 år; og med 

særlig fokus på det 13-årige skoleløpet. Arbeidet ble initiert i 2010 av Nord-Trøndelag fylkes-

kommune med utgangspunkt i et for høyt frafall fra videregående skole - og med mål å heve 

resultatene til elevene i grunn- og videregående skole.  

Oppvekstprogrammet har et kortsiktig perspektiv fram til 2016 og et lengre perspektiv fram til 2021. 

I 2014 ble det igangsatt et program for skoleeier - og kommunen som barnehagemyndighet - i 

samarbeid med KS. Inderøy kommune deltar med representasjon både fra politisk og administrativt 

nivå - og fra tjenesteområdene. 

Det jobbes med å systematisere kommunens arbeid med hensyn til samhandling og ledelse, men 

også struktur og rammer. Et årshjul for oppvekstområdet er utarbeidet, og er et godt verktøy i denne 

sammenhengen.  Det er viktig at dette arbeidet sees opp mot de satsingsområdene sektoren har 

beskrevet i kvalitetsplanene for skole og barnehage; tidlig innsats, tilpasset opplæring, kultur for 

læring og god ledelse på alle nivå. Kommunedelplan oppvekst skal sikre at vi ser alt utviklingsarbeid 

for barn og unge i en sammenheng. Det er et uttalt mål å forbedre resultatene i lesing, regning og 

engelsk.  

Kommunen deltar i 2015 i prosjektet Kompetanse for mangfold. Det er initiert av fylkesmannen i regi 

av Utdanningsdirektoratet, og bakgrunnen for satsingen er Stortingsmelding 6: En helhetlig 

integreringspolitikk.  
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Etterutdanningen i Kompetanse for mangfold skjer som barnehage- og skolebasert kompetanse-

utvikling der hele personalet i barnehagen og/eller skolen deltar i regi av HINT. Dette skal bidra til at 

ansatte i barnehager og skoler får økt sin kompetanse innenfor det flerkulturelle området. Målet er 

at ansatte i barnehager og skoler skal være i stand til å støtte barn, elever og voksne med 

minoritetsbakgrunn på en måte som fører til at disse i størst mulig grad fullfører og består 

utdanningsløpet. 

Programmet er rettet mot de enhetene i kommunen som har oppfølging av elever og voksne med 

innvandrerbakgrunn; Sakshaug barnehage, Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole og 

flyktningetjenesten. 

Tiltakene som er foreslått i folkehelseplanen, er også viktige ledesnorer for alle som arbeider med 

barn og unge. Eksempel på tiltak er tilrettelegging for fysisk aktivitet, et godt kulturtilbud, å 

forebygge mobbing og styrke barn og unges psykiske helse. 

Å involvere barn og unge ved å gi mulighet for medbestemmelse gjennom ungdomsråd og elevråd i 

skolen, er en god investering i framtida. Det er også en fin måte å engasjere og mobilisere unge på. 

Dette har Inderøy kommune gode erfaringer med, og det vil være særs viktig nettopp i arbeidet med 

å utvikle et godt og helhetlig oppvekstmiljø.  

Voksnes må ha tiltro til at unge har kompetanse. De må også ha tillit til at de unge ofte er de beste til 

å beskrive hvilke utfordringer de har og hvordan foreldregenerasjonen kan bidra til å løse dem.  

I en stadig mer globalisert og transparent verden der avstander ikke lenger hindrer kontakt og dialog, 

er det en viktig oppgave for (barnehagen og) skolen å involvere og informere barn og unge om hva 

som skjer i verden rundt oss – og slik sett bidra til at unge får innsikt.  

Flere av skolene i Inderøy kommune har hatt internasjonale utvekslingsprosjekt. Per dato er det 

ingen prosjekt ute på skolene. 

Vi har imidlertid etablert en dialog med en finsk skole, Hagelstamska skole om et samarbeid på tema 

om å utvikle et gjennomgående godt lederskap i skolen. Fra skoleeiers rolle til pedagogisk ledelse i 

klasserommet. Vi har vært på et forberedende møte med den finske skolen og vi har en søknad inne 

hos Nordplus på midler for å utvide samarbeidet. Temaet gjennomgående god skoleledelse er også 

et satsingsområde som er beskrevet i kvalitetsplan for grunnskolen, og temaet belyses i 

skoleeierprogrammet Inderøy kommune deltar i med politisk og administrativ ledelse. 

Målsettingene beskrevet i kvalitetsplanene for barnehage og skole, er førende for det arbeidet som 

gjøres av pedagoger og fagarbeidere på enhetene.  

Hovedmålsettinger er: 

 Nullåringer: Helsestasjonen skal  

 være et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for brukerne. 

 støtte og styrke foreldrene i deres omsorgs og oppdragerrolle slik at barna får en 

trygg tilknytning som basis for god fysisk og psykisk helse, sosial fungering og læring.  

 ha særlig oppmerksomhet på barn og familier med ulike utfordringer slik at de får 

den støtte og hjelp de trenger fra en eller flere instanser.  

 skal gi tidlig innsats for å forbygge skjevutvikling og legge til rette for nettverk via 

ulike gruppetilbud. 

 Alle ettåringer skal ha tilbud om barnehageplass. Det skal jobbes med tidlig innsats, god 

ledelse og god dialog mellom barnehage og heim.  
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 I skolen satses det på gode overganger mellom barnehage og skole - og barneskolen og 

ungdomsskolen. God dialog mellom skole og heim, blant annet gjennom foreldreskolen, og 

tilpasset opplæring for alle elever, er sentrale mål. God ledelse på alle nivå er svært viktig. 

 

Det er ellers et mål at alle barn og unge skal få tilbud om kultur-, idrett- og/eller fritidsaktiviteter. 

Målsettingen er mangfold, begeistring og felleskap; et tilbud for alle og - alle skal med.  

For å lykkes med satsingen må foreldre, kommunalt ansatte og medlemmer av lag og foreninger 

samarbeide godt og trekke i samme retning. 

 

3.2 God samhandling for barn og unge  

 «Det du gjør, gjør det fullt og helt - ikke stykkevis og delt.» (Peer Gynt; Henrik Ibsen) 

God samhandling overfor utsatte barn og unge handler om å komme tidlig på banen for å gi stabile 

og trygge rammer for utvikling og vekst. Målet er å gi barn og unge helhetlig og koordinert hjelp til 

rett tid. (Jf. Stortingsmelding 26 (2014-2015); Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet) 

Med god samhandling menes at institusjonene/enhetene/tjenestene har gode rutiner og gode 

verktøy for å avdekke og samhandle på et tidlig tidspunkt - og på lavest mulig nivå.  

Forskning viser at jo tidligere det settes inn tiltak, jo bedre er sjansen for å lykkes. Inderøy kommune 

har gjort et arbeid for å lage gode verktøy for samhandling rundt utsatte barn og unge, nemlig 

”Håndbok for samhandling rundt utsatte barn og unge” (2013). 

Håndboka er et resultat av samarbeid på tvers av enhetene som arbeider med - og for - de samme 

barna og elevene i Inderøy kommune.  

De offentlige institusjonene har et spesielt ansvar for å ivareta disse barna. Vi kan ikke overse et barn 

eller en elev med store utfordringer og/eller mangelfull omsorg.  

Opprettelsen av Familiesenteret er et tiltak som fanger opp 

barn og deres familier med behov for støtte fra en eller flere 

tjenester. Familiesenteret er et «hus» der ulike faggrupper 

skal være lett tilgjengelige for barn, ungdom og deres familie. 

Foreldre kan ta kontakt for konsultasjon. Det samme kan 

barnehagen, skolen eller en annen kommunal tjeneste - i 

samråd med foreldre.  Familiesenteret vil, som nevnt i kap. 

3.1, kunne gi tidlig hjelp til barn og foreldre med utfordringer 

i hverdagen, og støtte og styrke foreldrene i deres omsorg- og oppdragerrolle. 

 

Inderøy oppvekst- og kultursenter har som målsetning å etablere en felles elevtjeneste bestående av 

helsesøster, PPT, miljøarbeider, sos.ped- og karriererådgiver. Dette gjøres nettopp for å sikre et 

tverrfaglig tilbud til ungdom som har sammensatte behov.  

Tidlig innsats er et viktig prinsipp for god forebygging. Utfordringene blir tatt tak i så tidlig som mulig 

og sikrer at så mange barn og unge som mulig får et godt utgangspunkt for danning, læring, mestring 

og livskvalitet. Et godt samarbeid og en god dialog med heimen er helt avgjørende i denne 

sammenhengen. For å gi et godt og helhetlig oppveksttilbud i Inderøy kommune, skal fokus på 

samhandling mellom de ulike etatene og tidlig innsats være høyt løftet. 
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Hovedmålsettinger i arbeidet med god samhandling er, som beskrevet i «HÅNDBOK – fra bekymring 

til handling»: 

 Jevnlig og tett dialog mellom familiene og de aktuelle tjenestene som helsestasjonen, 

barnevernet, PPT, psykisk helse- og rustjenesten, skolen og barnehagen  

 Tidlig innsats 

 God dialog med foresatte 

Foreldre har en viktig rolle i barns liv og er derfor viktige samarbeidspartnere for skole og barnehage. 

Samarbeidet skjer i dialogen mellom den enkelte heim og skolen – og mer formelt gjennom 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og Inderøy kommunale foreldreutvalg (IKFU). 

 

FAU sin rolle og mandat 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et 

arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell 

medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal 

representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. 

 

FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4. Det bør foreligge vedtekter til hvilke oppgaver og rolle FAU 

skal ha i skolen. 

Aktuelle oppgaver for FAU: 

 Jobbe for et godt skolemiljø 

 Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene 

 Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker 

 Arrangere samlinger for foreldre og lærere 

 Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere 

 Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 

 

IKFU sin rolle og mandat 

Hensikten med kommunale foreldreutvalg (KFU) er å koordinere skolenes behov og ønskene i 
kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling. 

Det kommunale foreldreutvalget består av FAU-lederne ved skolene i kommunen. I store kommuner 
må det velges et styre. Initiativ til å opprette KFU kan tas både av foreldrene og av 
skoleadministrasjonen. KFU bør ha en bred representasjon og være en naturlig samarbeidspartner 
for politikere og skoleadministrasjon.  

Aktuelle arbeidsoppgaver: 

 Arbeide med saker av felles interesse for alle skolene i kommunen, f. eks. arbeid mot 
mobbing. 

 Heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved f. eks. å arrangere foreldrekontaktkurs 
og/eller kurs for medlemmer av skolens rådsorganer. 

 Informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen 

 Arbeide for et godt samarbeid med kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere. 

 Være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole. 

(Kilde: http://www.fug.no) 
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3.3 Barn og unges helse  

 «Mennesket er menneskets helsekilde.» (Per Fugelli) 

 

God helse er viktig i de aller fleste sammenhenger - og for alle befolkningsgrupper - men kanskje 

særlig når vi snakker om barn og unges utvikling; motorisk så vel som kognitiv. For barn og unge vil 

god helse langt på vei være avgjørende for hvilket utbytte de vil ha av opplæringen/undervisningen i 

barnehage og skole. Skolehelsetjenesten vil ha en viktig rolle når det gjelder forebygging og generelt 

folkehelsearbeid.  

En annen viktig arena for forebygging av livsstilssykdommer, og arbeid med folkehelse, er 

helsestasjonen. Der møter alle familier opp; det er ingen stigmatisering, ingen kostnader og derfor 

stort potensiale for å nå frem med tidlig innsats der det skulle trengs - til barn og deres foreldre.  

I 2013 utviklet kommunen, som nevnt i kapittel 5.2, en håndbok for god samhandling for barn, unge 

og deres familier; Håndbok – God samhandling for barn, unge og deres familie. Fra bekymring til 

handling. Den skal være et godt verktøy og et hjelpemiddel i det forpliktende tverrfaglige 

samarbeidet mellom heimene og ansatte i Inderøy kommune på alle tjenesteområder – også for å 

styrke handlingskompetansen. Barnehager og skoler er viktige arenaer i så måte, og det jobbes godt 

forebyggende på flere områder i Inderøy.  

Enkelte barn trenger særlig oppfølging, og kommunen har avsatt ressurser i barnehagesektoren til 

dette viktige arbeidet. Per i dag har barnehagene en ressurs på 470 % til spesial pedagogiske tiltak. 

Ressursen fordeles mellom kommunale og private barnehager etter behov.  

I barneskolene har man, på de fleste enheter, tilsatt lærere med spesialpedagogisk utdanning og 

kompetanse. Det kan by på utfordringer å ivareta denne tjenesten på mindre enheter.  

I ungdomsskolen har man følgende ressurs innenfor elevområdet: rådgiver med sosial pedagogisk 

kompetanse, spesialpedagoger, helsesøster og miljøarbeider. Ulike tiltak kan settes inn fra 

barnevernet, PPT, helsestasjon og/eller familiesenteret. 

Forskning og undersøkelser fra siste år viser at en del barn og unge i Inderøy sliter med angst- og 

depresjonssymptomer. 10 % føler seg ofte ensomme (jf. ung-HUNT, 2006-2008). Dette er et bilde 

som langt på vei stemmer bra med det skolens ansatte rapporterer. Flere unge sliter, noe som også 

har medført større utfordringer mht. fravær – særlig i ungdomsskolen. Ungdataundersøkelsen i 

ungdomsskolen og den videregående skole fra våren 2014, støtter opp under dette inntrykket. 

Ungdataundersøkelsen (2014) viser også at noen unge tyr til selvskading. Det er viktig å merke seg at 

unge jenter er overrepresentert når det gjelder psykiske helseplager, dårlig selvbilde og selvskading. 

Gutter er overrepresentert når det gjelder selvmord.  

Når det gjelder barns fysiske helse, ser man at det har skjedd en dramatisk vektøkning i løpet av de 

første skoleårene - noe det bør være mulig å sette inn tiltak mot. Da må skolen, i samarbeid med 

foresatte, ha særlig fokus på fysisk aktivitet i flere sammenhenger i opplæringa – og på aktiviteten 

generelt på fritida. 

Et viktig spørsmål blir hvordan vi skal organisere oss i barnehage og skole for å identifisere barn og 

unge som sliter, og hvordan vi organiserer ressursene slik at de kommer barna til gode på et tidlig 

nok tidspunkt.  Styrking av helsesøsterressursen og ny miljøarbeider på plass i ungdomsskolen er 

tiltak som vil avhjelpe situasjonen. I tillegg har to lærere i kommunen deltatt på en skolering 

vedrørende psykisk helse hos barn - noe som i større grad enn tidligere vil gjøre ansatte i stand til å 
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gjenkjenne tegn på begynnende psykiske lidelser. Det er ønskelig at flere ansatte i skole og 

barnehage får dette tilbudet.  

Det psykososiale læringsmiljøet 

Et godt psykososialt læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing er et uttalt mål for hele 

oppvekstområdet i Inderøy kommune. Det fordrer at alle som jobber med barn og unge i kommunen 

og alle som gjennom aktiviteter og tilbud på fritida har kontakt med denne gruppen, er tydelige 

rollemodeller og har forventninger til hvordan man opptrer overfor hverandre og at man inkluderer 

alle. På noen skoler har man involvert og engasjert elevene i arbeidet med det psykososiale miljøet 

ved å utnevne trivselsagenter. Disse har et spesialt ansvar for aktiviteter som bidrar til trivsel og godt 

skolemiljø på tvers av aldersgruppene. Flere skoler har som mål å slutte seg til denne ordningen. 

En bredt sammensatt arbeidsgruppe ble høsten 2014 etablert med representanter fra elever, 

foreldre (FAU), idretten, PPT, SLT, helse, skole og administrasjonen. Målet er at arbeidsgruppen skal 

utarbeide en strategi/handlingsplan for hvordan man kan bekjempe mobbing i Inderøy kommune. 

Det er nødvendig å lyssette dette tema ofte og ha antimobbearbeid på agendaen jevnlig. Kommunen 

følger opp dette arbeidet med å nedsette et beredskapsteam mot mobbing våren 2015 gjennom et 

prosjekt i samarbeid med KS. 

 

Sosioøkonomiske forhold 

Levevaner (fysisk aktivitet, rus, kosthold, tobakk etc.) forklarer ikke alle ulikhetene i folkehelse.  

Sosioøkonomiske faktorer er viktigere enn sosiokulturelle faktorer når vi snakker om folkehelse. I 

følge Karin Gustavsen, samfunnsforsker og sosiolog, er økende fattigdom blant barn og unge i 

Norden og i Europa, en utfordring. Norge er fortsatt best i klassen, men heller ikke her til lands 

unngår man denne problematikken.  Levekårsutsatte familier sliter i større grad med helserelaterte 

utfordringer enn andre familier, bl.a. er psykosomatiske plager større hos barn fra familier med lav 

familieøkonomi. Dette har større betydning enn yrkesbakgrunnen til foresatte.  

(Kilde: Karin Gustavsen, samf.forsker, sosiolog, leder av Barn og Unges samfunnslaboratorium, forsker i KoRus – 

sør) 

 

Sosiale ulikheter i helse er en av våre største og mest gjennomgripende helseutfordringer. 

(Kilde: prof. Espen Dahl, høgskolen i Oslo og Akershus; «De dårligst stilte kommer fortsatt dårligst ut»)  

Folkehelseprofilen 2014 viser at Inderøy kommune har en lav andel av familier med dårlig 

familieøkonomi. Det betyr ikke at kommunen ikke har levekårsutsatte familier. 

Behovet for kompenserende og strukturelle tiltak er sannsynligvis økende. NAV er en viktig instans 

når det gjelder utjevning av sosiale forskjeller. Et mulig tiltak for barn og unge kan være i større grad 

å dekke kostnadene til fritidsaktiviteter som kulturskole og idrettsaktiviteter for særlig utsatte 

familier.  

Man må, i større grad enn tidligere, se på levekår når man skal vurdere tiltak knyttet til oppfølging fra 

helsevesenet og/eller barnevernet. På litt lengre sikt betyr det at man må se etter de helse-

fremmende faktorene i kommunen. Det kan bl.a. være et godt utbygd kulturtilbud og et mangfold 

når det gjelder lavterskeltilbud knyttet til fysisk aktivitet. 

Rus- og tobakkforebygging 

Et av tiltakene foreslått i Folkehelseplanen (2014) er å arbeide forebyggende mot rus og tobakksbruk 

blant barn og unge. Dette er et viktig arbeid fordi kunnskapen er stor om skadevirkningene rusmidler 
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og tobakk har på unge mennesker - og betydningen dette har for helse generelt. Det forebyggende 

arbeidet i kommunen foregår på flere måter, blant annet i regi av kommunens SLT-koordinator. Det 

jobbes med en handlingsplan for SLT (SLT: en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot 

rus og kriminalitet.) 

 

Eksempel på tiltak er rusfrie kvelder på e@ en kveld per måned, rusfrie arrangement i samarbeid 

med Ungdomsrådet 30.april og fredag i vinterferien, årlig samarbeid med russen, gjennom DelTa 

(familieprogrammet Kjærlighet og grenser og jentegrupper i 9.klasse; «Add a friend»), «Upp» – et 

verktøy å bruke på foreldremøter. 

Rusforebyggende arbeid opp mot ungdom må starte med foreldregruppen. Foreldrene er 

rollemodeller og videreformidler sine holdninger og drikkevaner til ungdommene. Undersøkelser 

viser at mange foreldre synes det er greit både å servere og sende med alkohol på fest når 

ungdommene er konfirmert. Da har ikke ungdommene noen grenser å bryte! Det er viktig å 

samarbeide med det kommunale foreldreutvalget i denne saken.  

Voksne som viktige rollemodeller 

Barn og unge vokser opp i et kroppsfokusert samfunn. Mange opplever at utseende og vekt har stor 

betydning for at de skal oppfattes som vellykkede og ha det bra med seg selv. Det er viktig å være 

bevisst på at barn og unge ikke påføres usunne holdninger til mat og trening, samtidig som dette 

fokuset ikke må hindre iverksetting av tiltak for å bekjempe utviklingen av overvekt og fedme. I dette 

arbeidet skal og må alle voksne ha et særlig ansvar - også i innen oppvekstområdet. 

Frivilligheten, ved lag og foreninger, gir et bredt aktivitetstilbud for barn og unge – og er på den 

måten med på et viktig forebyggingsarbeid – fysisk så vel som sosialt. Denne aktiviteten må 

kommunen være med på å stimulere til for barn og unge, men også for innbyggere over 18 år. 

Voksne er viktige rollemodeller, og kommunen trenger gode og trygge arenaer der barn og ungdom 

kan treffes og samhandle med voksne.  

Hovedmålsettinger med hensyn til barn og unges helse er, som beskrevet i Folkehelseplanen (2014): 

 God fysisk og psykisk helse for barn og unge 

 Utjevning av sosioøkonomiske faktorer  

 Forebyggende arbeid mot rus og tobakk 

 Voksne som gode rollemodeller 

Ved å nå disse målsettingene, vil vi langt på vei kunne svare på de utfordringene som ligger i 

Ungdata-undersøkelsen (2014), HUNT-undersøkelsene og folkehelseprofilen (2014). 

 

3.4 Kulturkommunen Inderøy 

3.4.1 Inderøy oppvekst- og kultursenter  

«Inderøy oppvekst- og kultursenter - En skattekiste i det framtidige oppvekstlandskapet» 

(Kommunestyremedlem i juni 2014) 
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Et felles oppvekst- og kultursenter på Straumen har over flere år vært et mål for Inderøy kommune. 

Det ble i desember 2013, etter en lengre utredningsprosess i samarbeid med Nord-Trøndelag 

fylkeskommune, gjort følgende vedtak i kommunestyret: 

«Det framlagte forprosjekt for Inderøy oppvekst- og kultursenter vedtas som grunnlag for 

videre detaljprosjektering og utbygging.» 

Med fokus på opplæring, utvikling, kultur og helse – og med ønske om å utnytte ressursene i 

skolesektoren på en best mulig måte – har man etter innholdsprosjekt 1, 2 og 3 – kommet fram til 

følgende målbilde for oppvekst- og kultursenteret: 

Vi skal etablere et utviklende skole- og kultursenter med gjennomgripende samarbeid mellom 

pedagogiske og kulturelle institusjoner.       

Underpunkt til målbildet: 
 Her gis rom for undring, begeistring og samspill! 
 Her møtes barn, unge og voksne til opplevelser, utvikling og læring! 
 Her bygger vi vennskap for livet!  (Mulighetsstudien, høst 2013) 

 

Potensialet som ligger i et oppvekst- og kultursenter der man har det 13-årige skoleløpet som en 

mulighet, er stort. Kunsten blir å gjøre dette miljøet spennende og trygt både for 6-åringen, 14-

åringen og 17-åringen. Da må man sørge for at elever og foresatte ser sammenhengen i skoleløpet – 

og samtidig må man klare å lage egne opplæringsmiljø for de ulike elevgruppene.  

En av de viktigste samfunnsoppgavene er å få alle elever til å gjennomføre grunnskolen og den 

videregående skolen. Inderøy oppvekst- og kultursenter vil, ved tett samhandling på mange områder 

mellom ulike aktører i senteret, kunne bidra til å sikre at dette skjer. 

Inderøy ungdomsskole, med elever fra 13-16 år, er en viktig felles oppvekstarena for alle ungdommer 

i Inderøy kommune. I det nye senteret vil ungdomsskolen kunne samhandle i enda større grad enn 

tidligere med kulturskolen, biblioteket, Kulturhuset og den videregående skole – nettopp for å legge 

til rette for utvikling og læring på flere mestringsarenaer – og med mangfold og inkludering som 

ønsket resultat. Det er et uttalt mål å vektlegge praktiske og estetiske sider ved fagene – «håndens 

og kroppens intelligens». Oppvekstsenteret vil åpne for enda større grad av faglig samarbeid mellom 

ansatte, mellom skoleslagene og mellom skolen og kulturenhetene – til beste for elevene.  

Det er også svært viktig å sørge for at oppvekst- og kultursenterets samarbeid med barneskolene, 

utover Sakshaug skole, blir tett og godt.  

Oppvekst- og kultursenteret på Straumen skal være et tilbud til alle innbyggerne i Inderøy kommune. 

Det betyr at det må legges opp til et mangfold av aktivitets- og kulturtilbud utenfor skoletiden som 

favner alle aldersgrupper. Det vil også være med på å styrke senteret som oppvekstarena da unge, 

voksne og eldre kan ha felles møtested og felles opplevelser. Kultur i bred forstand; både hjerte og 

rammeverk. 
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3.4.2 Kultur, frivillighet og aktivitet 

Aktivitetene og tilbudene kommunen og frivilligheten kan tilby barn og unge på fritida, er meget 

viktige for det enkelte barns utvikling. Dette kan være kulturskoletilbud, tilbud i tilknytning til Nils Aas 

Kunstverksted, folkebibliotek, ulike idrettsaktiviteter, deltakelse i Røde kors, 4H, tilbud på e@ etc.  

Gjennom deltakelse i de ulike aktivitetene, kan barn og unge utvikle kunnskaper og ferdigheter, fysisk 

og sosialt – i lek og alvor!  

I Inderøy kommune har man valgt å tilby kulturkompis til alle elever i grunnskolen nettopp for å 

stimulere til deltakelse i kulturelle aktiviteter i bred forstand – og gjerne gjennom kulturskolen.  

Et godt bibliotektilbud er viktig for barn og unge sin «danning», og Folkebiblioteket er en bra arena 

for informasjonsspredning.  

Kulturperspektivet bør være både overbygning og verktøy i arbeidet med å danne og utdanne barn 

og ungdom i Inderøy kommune.  

For at alt dette skal skje, fordrer det at mange i lokalsamfunnet bidrar, og her vil foresatte naturlig 

nok ha en sentral rolle. Men – det er viktig å enes om at alle voksne i Inderøy kommune har et felles 

ansvar for at barn og unge har trygge arenaer og opplever støtte og inkludering, enten man er ansatt 

i kommunen, er nabo, trener eller «vanlig» innbygger. Med felles ansvar – og ved felles anstrengelse 

– vil vi i større grad kunne sikre at alle barn og unge får den plattformen de trenger for et godt liv.  

For at samhandlingen mellom kommunalt ansatte og frivillige Inderøy skal bli best mulig, kan det 

være nyttig å etablere et samarbeidsforum/råd som møtes et par ganger i året for å ta opp aktuelle 

problemstillinger – muligheter og utfordringer. Aktuelle tema kan for eksempel være psykososialt 

miljø, utjevning av sosioøkonomiske faktorer, tilbud til flyktninger, ivaretakelse av mangfold og 

engasjement, fysisk aktivitet på tvers av alder og nivå etc. 

 

Barn og unge i dag har en helt annen mulighet til dialog og kontakt med andre gjennom digitale 

møteplasser. Det gir fantastiske muligheter til vennskap, læring og utvikling. Samtidig er disse 

møteplassene utfordrende fordi de åpner opp for arenaer der voksne ofte ikke er til stede – og 

dermed med manglende mulighet for veiledning og kontroll. Det er derfor særlig viktig at voksne 

følger med på – og tar ansvar for – at disse møteplassene også blir 

trygge sosiale arenaer for barn og unge å opptre på.    

       

At voksne har oversikt og innsikt, og framstår som gode rollemodeller i 

bruk av digitale hjelpemidler, samtidig som barn opplæres i nettvett, vil 

legge grunnen for en god barndom.    

3.5 Sentrale mål i barnehage og skole 

3.5.1 Grunnleggende ferdigheter 

«Øve, øve, jevnt og trutt og tappert, det er tingen. 

Alltid bedre, om, og om, og om igjen!» Johan Nicolaisen (Fra Gymnastikkmarsjen) 
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Alle elever skal sikres god opplæring i de grunnleggende ferdighetene som er muntlige ferdigheter, å 

kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter. 

Begrepet grunnleggende ferdigheter betyr ikke at det handler om ferdigheter på et grunnleggende 

nivå, men at disse ferdighetene er grunnleggende for læring og utvikling i alle fag og på alle trinn. Alle 

læreplanene for fag i Kunnskapsløftet inneholder beskrivelser av hva slags grunnleggende ferdigheter 

som må øves for å utvikle kompetanse i fagene. Ferdighetene er derfor integrert i 

kompetansemålene, og alle lærere har ansvar for opplæringen i de grunnleggende ferdighetene. 

For å kunne måle hvorvidt skolen har lykkes med å utvikle elevenes evner i lesing, skriving, regning og 

IKT, gjennomføres de Nasjonale prøvene på 5., 8. og 9. trinn. De nasjonale prøvene er ikke prøver i 

fag, men i de grunnleggende ferdighetene som gjelder alle fag i skolen.  

Grunnopplæringa i Inderøy skal derfor sørge for høy kvalitet på opplæringa i barnehage og skole slik 

at våre barn og unge utvikler kunnskap og holdninger for å kunne mestre sine liv og delta i arbeid og 

fellesskap i samfunnet. 

Gjennom felles kommunalt planverk og lokale tilpasninger, skal vi skape motivasjon for læring, gi 

elevene gode læringsstrategier, vurdering for læring, tilpasset opplæring, spesialundervisning og 

likeverdige muligheter for alle uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn etc.  Gode lærere og tydelige 

ledere med klare roller og god kompetanse, skal arbeide for at elevene utvikler interesse for og 

engasjement i arbeidet med skolefagene. 

Foreldrene har hovedansvar for egne barn og er den viktigste samarbeidspart for eleven sin læring og 

utvikling. Barnehagene og skolene skal bygge videre på det gode samarbeidet og samhandlingen 

mellom heimene og enhetene.  

 

3.5.2 Oppvekst og læringsmiljø. Danning og utdanning. 

«Veien til framgang består i å fordoble sine feil» (Thomas J. Watson, grunder av IBM) 

Danning og utdanning er sentrale begrep i barns og unges oppvekstmiljø - så også i lovverket. 

I forskrift til rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, står det; ...Menneskelig likeverd, 

åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til 

grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen. 

Og i Opplæringslovens § 1, siste ledd heter det; Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og 

lærlingene med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjer danning og lærelyst. 

Danning skjer i skjæringspunktet mellom kunnskap og kultur i samhandling mellom barn og voksne.  

Danning er viktig når vi reflekterer over problemstillinger som: Hvordan kan vi skape en god framtid 

for alle, hva er viktige verdier i vårt samfunn og vår tid, hva slags kunnskaper, ferdigheter og 

erfaringer er viktig å ha i vår tid og i framtida? 

Danningsbegrepet er ikke en oppgave for den enkelte, men 

en pedagogisk oppgave for hele utdanningssystemet. 
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Utdanning forbindes med ordet læring. Læring skjer både gjennom erfaring, instruksjon og i 

interaksjon mellom mennesker.  

Tidligere var utdanning nesten utelukkende forbundet med den formelle kompetansen vi tilegnet 

oss. I dag har institusjonene overtatt mer og mer av tiden til barn og unge, og derfor skjer både 

danning og utdanning oftest innenfor institusjonenes vegger. Samarbeid med heimen er derfor svært 

viktig. For å bli hele mennesker må danning og utdanning gå hånd i hånd. Det ene utelukker ikke det 

andre. 

Barnehage og skole skal bidra til en god barne- og ungdomstid, der barn og unge trives, har venner 

og opplever mestring på ulike områder. Utdanning skal ruste kommende generasjoner til å møte og 

mestre utfordringer i samfunnsliv, arbeidsliv og fritid og fremme felles verdier som omtanke for 

andre, respekt for omgivelsene og oppslutning om demokratiet. 

Vi skal gi barn og unge god ballast for resten av livet gjennom danning og utdanning. Derfor er det 

sammenheng mellom alle deler av oppvekstmiljøet for barn og unge, fra familien via barnehage, 

helsestasjon, skole, kulturinstitusjoner og frivillig organisasjoner. 

 

3.5.3 Likestilling 

«Lær de unge hvordan de skal tenke, ikke hva de skal tenke.» (Sidney Sugerman) 

I opplæringsloven § 1 heter det blant annet at opplæringen skal fremme demokrati, likestilling (mv), 

..og opplæringen skal bygge på likeverd og solidaritet (mv). I Kunnskapsløftet heter det at alle elever 

skal ha like gode muligheter til å utvikle seg uavhengig av kjønn, legning, alder, sosial, geografisk, 

kulturell, etnisk og religiøs bakgrunn. Disse verdiene står sterkt i norsk skole. Likevel er det sjelden at 

likestillingsperspektivet gjenspeiles i målsettinger for skolens virksomhet. 

Vi oppfatter å ha et likestilt samfunn i Norge, og derfor har vi ikke spesielt fokus på likestilling i dag 

slik man hadde tidligere. Temaet likestilling er sentralt i faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen, men 

er i liten grad løftet i barneskolen. Elevene mener i utgangspunktet at de har de samme mulighetene, 

men allikevel opplever vi at de velger ulikt. Det at jenter er mindre fysisk sterke enn gutter, ble nevnt 

som en begrensning i faget utdanningsvalg i en undersøkelse foretatt for Utdanningsdirektoratet i 

2010. Det ble også nevnt at familienes forventninger spilte en rolle, og likeledes påvirkning fra 

omgivelsene som blant annet venner. Likevel opplever ungdommene at mange muligheter ligger 

åpne. 

Lærerne relaterer likestilling til pensumrelatert stoff, og ikke som en del av de undervisnings-

metodene de bruker. Noen sier likevel at de er blitt mer oppmerksomme på hvem som får mest tid 

av gutter og jenter - og prøver å gjøre noe med det. 

Når det gjelder kjønnsrelatert mobbing er det fortsatt lite generelt forebyggende arbeid. Det løses 

oftest med tiltak rettet mot elevgrupper. 

Barnehagen har jobbet bra med likestilling i barnegruppa, i tillegg til at det har vært fokus på menn i 

barnehagen. Det å ha fokus på lek, samhandling og aktivitet i barnegruppa på tvers av kjønn – og å 

bevisstgjøre ansatte og foreldre - er viktige oppgaver i arbeidet med likestilling i barnehagen.  
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Inderøy kommune skal ha barnehager og skoler som tilbyr barn og unge muligheter for valg og 

utvikling uavhengig av kjønn, orientering og sosial, kulturell, etnisk og religiøs bakgrunn. Dette skal 

gjenspeiles i planer og aktiviteter i alle våre enheter. 

4 TILTAKSPLAN 
Fokus-

område 
Hovedmål Delmål Tiltak 

Et helhetlig 
oppvekst-
miljø 

Utvikle og 
forbedre 
sammenhenger 
og gode 
overganger  

 Felles planverk 

 Godt kvalifiserte voksne i 
barnehage og skole 

 Godt samarbeid med 
heimen 

 Gode voksne rollemodeller 
på alle arenaer hvor barn og 
unge deltar 

 Fokus på voksenrollen og 
verdigrunnlaget i hel 
oppvekstmiljøet 

 Kompetanse for mangfold i 
barnehage og skole 

 Alle skal ha tilbud og 
mulighet til fysisk aktivitet i 
fritida. 

 Gi barn og ungdom 
meningsfull fritid  
 

Godt helsetilbud fra 0 – 18 
år/ Familiesenter 
 
Foreldreskolen 
 
Attraktive arbeidsplasser 
som tiltrekker seg godt 
kvalifisert personale. 
 
Gode og attraktive bo-
områder for barnefamilier. 
 
Videreutvikle tilbudet på 
e@ internettkafe 
 
Rutiner for samarbeid 
mellom frivilligheten, lag 
og organisasjoner og den 
off. oppvekstsektoren. 
 
Nærmiljøanlegg 
 
Kulturskoletilbud 
 
NærUng, Ungt 
Entreprenørskap, 
Landbruksspillet 

God 
samhandling 
rundt barn og 
unge 

Gi barn og unge 
helhetlig og 
koordinert hjelp 
til rett tid 

 Gode rutiner for 
samhandling mellom de 
ulike etatene som jobber 
med barn og unge jf. 
Handboka. 

 God dialog med foresatte 
 
 

«Håndbok – God 
samhandling for barn, 
unge og deres familie» 
 
Tidlig innsats 
 
Oppvekstsmia Inderøy 
(under etablering 2015) 

Kvalitet i 
oppvekst-
sektoren 

Utvikle god 
kvalitet i tråd 
med lovkrav, 
samfunns-
utvikling og 
forventninger 

 Lærende organisasjoner 
med vekt på samhandling, 
fleksibilitet og utvikling 

 Barnehager og skoler skal 
være gode arenaer for 
danning og utdanning 

 Felles fokusområder i 

Tilbud om videreutdanning 
til alle aktuelle grupper i 
oppvekstsektoren 
 
Rektor- og styrerutdanning 
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skolene over tid 

 Felles fokusområder i 
barnehagene over tid 

 Alle ettåringer skal ha tilbud 
om barnehageplass 

God nett-tilgang i hele 
kommunen 
 

Trygt og godt 
læringsmiljø 

Nulltoleranse for 
mobbing, vold og 
trusler 

 Alle skoler skal ha rutiner og 
handlingsplaner for å få et 
godt og trygt læringsmiljø(§ 
9a) 

 Barn og unge skal ha 
mulighet for medvirkning i 
arbeidet med trygt og godt 
læringsmiljø 

Handlingsplan mot 
mobbing i skole og 
barnehage 
Beredskapsteam mot 
mobbing 
 
Samarbeidsfora foreldre, 
kommune, frivillighet 
 
Trivselsagenter i skolen 

Barn og unges 
helse 

Følge opp de 
nasjonale målene 
og den 
kommunale 
Folkehelseplanen 
sine målsettinger 

 Bidra til at barn og unge er 
fysisk aktive  

 Stimulere til et sunt 
kosthold 

 Forebygge slik at barn og 
unge vokser opp i trygge 
omgivelser og får ei god 
psykisk helse 

 Jobbe med rus-
/kriminalitetsforebyggende 
tiltak i skolen 

 Motvirke sosiale ulikheter 

 Samarbeid med 
frivilligheten, lag og 
foreninger 

 Etablere ei låneordning for 
aktiviteter som krever 
særlig utstyr 

 Etablere et system for 
omsetning av 
aktiviseringsutstyr  

 Tett dialog med heimene 
vedrørende barn og unges 
helse 

Minimum 60 min. fysisk 
aktivitet per dag i skolen 
Attraktive uteområder 
som inviterer til aktivitet 
for alle 
 
Sunne tilbud i skolekantina 
i IOKS 
 
Frukt i skolen? 
 
Program for psykisk helse i 
grunnskolen  
Tilbud om samtaler med 
BUP i vid.skole 
 
Rusfrie arrangement i regi 
av SLT-koordinator og 
Ungdomsrådet. 
Kjærlighet og grenser 
Forebyggende arbeid mot 
rus og tobakk 

Aktivitetstilbud gjennom 
frivillige lag og 
organisasjoner 

Inderøy 
oppvekst- og 
kultursenter 

Etablere et 
utviklende skole- 
og kultursenter 
med 
gjennomgripende 
samarbeid 
mellom 
pedagogiske og 
kulturelle 
institusjoner 

 Samlokalisering/samordning 
av grunnskole, 
videregående skole, 
kulturskole, bibliotek og 
kulturhus 

 Skal være et senter for alle 
barn og unge i kommunen 

Økonomisk støtte til 
deltakelse i kulturskolen 
og idretten for utsatte 
grupper. 
 
Vektlegge praktiske og 
estetiske sider i 
utdanningsløpet. 
 

Bygg og Bygg og anlegg  Gode og sunne bygg for Sørge for at uteområdene i 
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uteområder må møte 
framtida sine 
behov. 
Velfungerende 
uteområder er 
viktig både for 
sosial læring, 
trivsel og fysisk 
aktivitet  

barn og unge 

 Gode arenaer for fysisk 
aktivitet i fritiden. 

tilknytning til barnehage 
og skole er trygge og gode 
arenaer for vekst og 
trivsel. 
 

 

5 FØRINGER OG KILDER FOR PLANEN   
 
Barnekonvensjonen 
 
Statlige føringer og kilder:  
Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa  
Lov om planlegging og byggesaksbehandling  
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker  
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd  
Lov om folkehelsearbeid  
Lov om barnehager  
Lov om barnevern  
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten  
Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007)» … og ingen sto igjen», fra Kunnskapsdepartementet  
Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) «Resept for et sunnere Norge», fra Helse og 
omsorgsdepartementet  
Stortingsmelding nr. 22 (2010-2011) «Motivasjon – Mestring – Muligheter» , fra 
Kunnskapsdepartementet  
Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) «Samhandlingsreformen»  
Stortingsmelding nr. 41 (2008-2009) «Kvalitet i barnehagen», fra Kunnskapsdepartementet  
Utdanningsspeilet 2014, Utdanningsdirektoratet  
 
Regionale føringer og kilder:  
Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag  
 
Kommunale plan- og styringsdokumenter:  
 
Kommunedelplan samfunn 
 
Vedlegg: 
Folkehelseplanen 
Håndbok prosedyrer for god samhandling barn og unge 
Kvalitetsplan for grunnskolen 
Kvalitetsplan for barnehagen 
Årshjul for Oppvekstområdet 

https://www.unicef.no/barnekonvensjonen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan-+og+bygningsloven*
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=lov+om+barnehager
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=lov+om+barnevern
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450?q=forskrift+om+kommunens+helsefremmende+og
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450?q=forskrift+om+kommunens+helsefremmende+og
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-16-2006-2007-/id441395/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-16-2002-2003-/id196640/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-16-2002-2003-/id196640/
http://www.skoleneslandsforbund.no/portal/pls/portal/docs/1/136003.PDF
http://www.skoleneslandsforbund.no/portal/pls/portal/docs/1/136003.PDF
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2009-2010/inns-200910-212/1/
http://www.ks.no/PageFiles/7565/Presentasjon_av_St%20meld%20nr%2041-_til_FM_poIk9.pdf
http://utdanningsspeilet.udir.no/
http://oppvekstprogrammet.no/

