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1 Innledning 

Bakgrunn for planen 

Kjernen i kommunedelplan for oppvekst er troen på at alle barn og unge 
lærer med rett hjelp og støtte. I Meld. St 28 (2015-2016) understrekes 
det at kunnskap og kompetanse er nødvendige forutsetninger for å finne 
løsningen på dagens og framtidas samfunnsutfordringer. Framtida for 
kunnskapsnasjonen Norge skapes i barnehagene og grunnopplæringa. 
 
«Utdannelse er avgjørende for fremtiden til det enkelte menneske, en-
ten du blir sjåfør, ingeniør, rørlegger eller hva som helst annet.» Tho-
mas Nordahl skriver i sin kronikk i Hamar Arbeiderblad 14.3.2016 om 
hvordan kulturen i Hedmark fører til ulike muligheter ut i fra hvor du bor i 
fylket vårt. «I alle deler av Hedmark må vi ha en kultur for læring som gir 
alle barn og unge gode muligheter for å komme seg gjennom en utdan-
nelse. Da må barnehage/skole sammen med foreldrene sørge for at 
denne kulturen gir den læringen som fører til arbeid – som sjåfør, inge-
niør eller rørlegger. Oppveksten til barn må preges av læring, den læ-
ringen som er nyttig for å komme gjennom en utdannelse. Dette krever 
mye av mange. Ansatte i barnehager og skoler må benytte de metode-
ne som har best effekt, foreldre må ta foreldreansvaret sitt og bar-
na/ungdommene må erfare at det krever hardt arbeid for å få gode re-
sultater. Vi har som mål å arbeide sammen med aktørene i opp- vekst-
sektoren slik at alle lykkes.» (http://www.h-a.no/debatt/bli-ved-din- lest) 
Når alle de ulike aktørene samarbeider, vil vi i sterkere grad lykkes i 
målsettingene om bedre resultater i Stangeskolen. 
 
Kommunedelplan for oppvekst er forankret i kommuneplanens sam-
funnsdel 2014 – 2026 og erstatter ”Stadi bære” (strategisk plan for bar-
nehager) og ”Strategisk skoleplan” som begge ble vedtatt i 2010 og har 
vært gjeldende til 2015. Planprogrammet (plan for planen) ble vedtatt i 
formannskapet i mai 2015. 

 
Kommunedelplan for oppvekst har tittelen « Framtida er nå». Hver dag 
arbeider barnehage- og skoleansatte med barn og elever som vil prege 
hvordan framtida vår vil se ut. Samtidig er en viktig intensjon med planen 
å videreføre kompetanseutviklingsprosjektet ”Framtida er nå” som 
Stange gjennomfører i barnehager og skoler i perioden 2013 – 2016. 
 
 
Hensikten med en felles plan for barnehage og skole, er å se utdannings-
løpet fra barnehage og ut grunnskolen i sammenheng. Hovedfokus i pla-
nen er det pedagogiske arbeidet i barnehager og skoler. Kvaliteten på 
det pedagogiske arbeidet har konsekvenser for hvordan barn og unge 
opplever utdanningstilbudet i kommunen. Det er god dokumentasjon for 
at den pedagogiske praksis hos de profesjonelle voksne er den viktigste 
faktoren i barnehage og skole for barns og elevers utvikling og læring 
(Hattie, 2009). Det er viktig at ansatte i barnehage og skole er profesjo-
nelle uansett profesjon. Utvikling av gode skoler og barnehager med et 
godt og inkluderende læringsmiljø er avhengig av at alle de ansatte deltar 
aktiv i arbeidet og at ledelsen tar det overordnede ansvaret. Endrings- og 
utviklingsarbeid handler om å etablere profesjonelle læringsfelleskap der 
alle utvikler seg ut fra felles mål og til beste for barn og elever (DuFour & 
Marzano, 2011). 
 
I første del av planen beskrives rammer, faggrunnlag og de styrker og 
utfordringer vi står overfor i oppvekstsektoren. Del 2, handlingsdelen skal 
vise retning uttrykt i prioriterte mål og strategier for perioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.h-a.no/debatt/bli-ved-din-lest
http://www.h-a.no/debatt/bli-ved-din-lest
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Planen ble vedtatt i kommunestyret 15.02.17 med følgende presisering: 
 
 "Kommunestyret vil presisere at selv om det anses slik at staten gjen-
nom nasjonal politikk i størst grad kan påvirke sosial ulikhet i helse 
gjennom utjevning av sosioøkonomiske variabler, har kommunen et 
viktig handlingsrom, både gjennom hvordan befolkningen lykkes i å be-
sitte kompetanse for sysselsetting, og gjennom gode tiltak rettet mot 
fattigdomsbekjempelse generelt og barnefattigdom spesielt. Inntekt, 
utdanning og yrkesstatus forklarer i all hovedsak sosial ulikhet i helse. 
 
 I samfunn der arbeid tradisjonelt ikke har vært avhengig av formell 
kompetanse, er det flere barn enn normalt i befolkningen som ikke full-
fører videregående opplæring. Dette henger blant annet sammen med 
at barna ikke opplever god nok oppmuntring til utdanning. Forskning 
viser at skolen alene vanskelig kan oppveie dette, samtidig som det er 
hevet over tvil at foreldre vil sine barn det beste. Det er derfor av vesent-
lig betydning å videreutvikle barnehage - skole - hjem-samarbeidet slik 
at flere barn opplever forventninger og støtte til sitt utdanningsløp» 
 
Kommunestyret forutsetter at de punktene i handlingsplanen som om-
handler motivasjon for læring og foreldresamarbeid også ivaretas ut fra 
denne overordnede forståelsesrammen. 
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2 Rammer 

2.1  Nasjonale føringer og satsinger 
Skolen skal sikre alle elever grunnleggende ferdigheter når det gjelder å 
lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy. 
Dette arbeidet starter i barnehagen. En utfordring i norsk skole er at for 
mange elever ikke tilegner seg disse ferdighetene. Det er en viktig årsak 
til at mange faller fra eller ikke består videregående opplæring. Regje-
ringen setter inn nasjonale tiltak for at flere skal tilegne seg grunnleggen-
de ferdigheter. Det er innført nye kompetansekrav for lærere. Fra høsten 
2016 innføres økt lærertetthet på 1-4 trinn og styrket timetall i naturfag i 
alle kommuner. Det er innført gratis kjernetid i barnehagen for fire- og 
femåringer fra familier med lav inntekt og fra 01.08.16 vil dette tilbudet 
også gjelder treåringer. Regjeringen har også vedtatt mer fleksibilitet i 
barnehageopptaket ved at barn født i september og oktober også skal ha 
rett til plass den måneden de fyller et år.  
 
Kommuner og fylkeskommuner må bestrebe at kvalitetsarbeidet i barne-
hager og skoler er i sammenheng med nasjonale, regionale og lokale 
føringer. Gjennom å være tett på egne organisasjoner får kommuner og 
fylkeskommuner innsikt i og kunnskap om hva som er barnehagenes og 
skolenes styrker og utfordringer. Den tette samhandlingen gir samtidig 
barnehager og skoler mulighet til å vise hva de gjør, hvorfor de gjør det, 
og hva arbeidet fører til for barns og unges læring og utvikling. Barneha-
gens og skolens legitimitet er helt avhengig av at samfunnet anerkjenner 
kvaliteten på arbeidet som utføres. Programmet ”Den gode skoleeier” i 
regi av KS, hvor Stange også har deltatt, er eksempel på en slik sam-
handling mellom politisk og administrativt nivå. 

 

 

Formål:  
 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta 
barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning 
som grunnlag for allsidig utvikling.  Barnehagen skal bygge 
på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradi-
sjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på ånds-
frihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier 
som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er for-
ankret i menneskerettighetene. 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De 
skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.  Barna 
skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.  De skal 
ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barneha-
gen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barn-
dommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og 
læring, og være et utfordrende og trygt sted for felles - skap og 
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og 
motarbeide alle former for diskriminering.(Barnehageloven) 

 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing 
med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og 
lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 
Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og 
humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneske- 
verdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, like-
verd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religio-
nar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. 
Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga 
av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kultur-
tradisjon. 
Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for 
den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling 
og vitskapleg tenkjemåte. 
Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og hold-
ningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid 
og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skapargle- de, 
engasjement og utforskartrong. 
Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk 
og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. 

 

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med 
tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som frem - jar danning 
og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbei-
dast.(Opplæringsloven) 
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Verdigrunnlag 

Barnehagen og skolen skal bidra til både kunnskap og dannelse. Felles 
verdigrunnlag i formålsbestemmelsene understreker betydningen av 
kontinuitet og sammenheng i utdanningsløpet. Barnehage og skole er 
sosiale felleskap hvor de grunnleggende verdiene formidles og praktise-
res, utvikles og formes. 
 
Alle barnehager og skoler skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget 
og innholdet som er fastsatt i henholdsvis barnehageloven og opplæ-
ringsloven. Rammeplan for barnehager gir en forpliktende ramme for 
planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. 
Læreplanverket Kunnskapsløftet, er styrende for opplæringa i grunnsko-
len og i videregående skoler. Kunnskapsløftet og består av generell del, 
prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag- og timefordeling. 
 
Barnehagen er den første lærings- og danningsarenaen i et langt ut-
danningsløp. Den skal gi trygg og god omsorg og stimulere til lek, utvik-
ling og læring, i et framtidsperspektiv og her og nå.  

Kompetanse 

Høsten 2015 ble en ny nasjonal strategi for videreutdanning for lærere 
og skoleledere, ”Kompetanse for kvalitet” videreført. Strategien strekker 
seg 10 år fram i tid. Målet er å styrke elevenes læring gjennom videre-
utdanning i undervisningsfag for lærere og lederutdanning for skole- 
ledere. Deltakerundersøkelser viser at både lærere og skoleledere er 
svært fornøyde med tilbudene. Høy faglig kompetanse har stor betyd-
ning for elevers utbytte av opplæringen. (Udir.no) Strategien ”Kompe-
tanse for framtidens barnehage 2014 - 2020” beskriver nasjonale mål 
om å øke andelen ansatte med relevant utdanning i landets barnehager. 
Det er et nasjonalt mål at i løpet av strategiperioden skal alle ansatte i 
barnehage ha fått mulighet til å øke sin kompetanse. (Utdanningsdirek-
toratet) God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre 
likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Utviklingen mot større bar-
nehager krever økt kunnskap om administrasjon og ledelse. Som peda-
gogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. 
Lederutdanning for Styrere tilbys hvert år. To omfattende nasjonale stra-
tegier for å øke barn og elevers grunnleggende ferdigheter er ”Tett   

 

 

 

 

”En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som men-
nesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i 
livet er det viktigste vi kan gjøre som samfunn. Barn som vet 
hvordan de kan få venner og beholde venner, har trygghet og 
sosial kompetanse med seg resten av livet. Barn som opp-
muntres til nysgjerrighet og til stadig å forstå og lære noe nytt, 
har et godt utgangspunkt for videre utvikling. Barn som leker 
og lærer sammen med andre barn, har med seg verdier som 
respekt og toleranse for ulike mennesker.” (Meld. Stort.24 
Fremtidens barnehage) 
 

”Grunnopplæringen skal bidra til å utvikle elevenes kunnskap 
og kompetanse slik at de kan bli aktive deltakere i et stadig 
mer kunnskapsintensivt samfunn. Samtidig skal skolen støtte 
elevene i deres personlige utvikling og identitetsutvikling. 
 
Dagens og morgendagens samfunn stiller en rekke nye krav 
til deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv og i hjem og fritid. 
Enkeltmennesket og samfunnet er også stilt overfor lokale og 
globale utfordringer knyttet til sosial, kulturell, økonomisk og 
teknologisk utvikling, og til hvordan vi skal skape en bærekraf-
tig utvikling”(NOU 2015-8 - Fremtidens skole 
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på realfag” og ”Språk- løyper, nasjonal strategi for språk, lesing og skri-
ving.” Begge strategiene omfatter hele læringsløpet, fra barnehage og ut 
videregående skole ”Tett på realfag” skal styrke realfag i barnehagen og 
i grunn- opplæringen (2015-2019) mens «Språkløyper» skal styrke 
språk, lese og skriveopplæringa. Kommuner kan søke om å bli såkalte 
realfags- eller språkkommuner. 
 
Den nasjonale satsingen ”Vurdering for læring” har pågått siden 2010. 
Over 300 kommuner, inkludert Stange har deltatt. Satsingen har gitt 
gode resultater. Flere skoleeiere og skoler har utviklet en felles vurde-
ringskultur. Det er større pådriv i arbeidet med å utvikle en god vurde-
ringspraksis og lokalt arbeid med læreplaner blant deltakere i satsingen. 
Elevene har bedre kjennskap til mål og vurderingskriterier enn tidligere. 
Det er likevel utfordringer. Flere rapporter, blant annet «Forskning på 
individuell vurdering i skolen (FIVIS, NTNU 2014)», viser at det er for-
skjeller mellom skoler og skoleslag, og også internt på skoler. Gapet 
synes å øke mellom de lærere og skoler som har en god vurderings-
praksis, og de som ikke gir elevene de samme læringsmulighetene. 
Elevene mener at tydelige mål og det å være aktiv i egen og andres 
læringsprosess, bidrar til læring, motivasjon og mestring. Samtidig viser 
resultatene at graden av elevinvolvering er relativt lav på alle trinn. Ele-
vene etterlyser mer varierte undervisningsformer og mer elevaktiv un-
dervisning. 
 
I henhold til opplæringsloven, skal skoler jevnlig vurdere i hvilken grad 
organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen medvirker 
til å nå målene. De fire kommunene i Hamarregionen har gått sammen 
om å benytte ekstern skolevurdering som metodikk i dette arbeidet. Et 
vurderer-nettverk bestående av skoleledere og lærere fra de fire kom-
munene har gjennomgått skolering i regi av Utdanningsdirektoratet. 
Skolene som skal vurderes, møter vurderer- par fra en av de andre 
kommunene i regionen. 
 
”Ungdomstrinn i utvikling” tilbyr landets ungdomsskoler støtte til lokalt 
utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Gjennom å 
gjøre opplæringen på ungdomstrinnet mer praktisk, variert og relevant, 
skal læringsutbytte og læringsresultater forbedres. Satsingen bygger på 
meld. St. nr 22 (2010-2011) ”Motivasjon, mestring, muligheter – ung-

domstrinnet.” Stortingsmeldingen peker på at ungdomstrinnet på mange 
måter fungerer godt, og at elevene trives og har gode relasjoner til lærer-
ne. Mange elever er likevel ikke godt nok motivert til å yte sitt beste og 
går ut av grunnskolen med for dårlige lese-, skrive- og regneferdigheter. 
Ungdomsskolene i Stange har deltatt i denne satsingen. 
 
En god overgang fra utdanning til yrke er en viktig del av en god barne-
hagelærer- og lærerkvalifisering. Det nasjonale programmet ”Veiledning 
av nyutdannede lærere og barnehagelærere” har virket siden 2003. Sta-
dig flere skoler og barnehager tilbyr nå veiledning for nyutdannede lærere 
og barnehagelærere. Nyutdannede lærere og barnehagelærere i Stange 
får også slikt tilbud om veiledning. 

Læringsmiljø – mobbing og krenkelser 

I Elevundersøkelsen defineres mobbing som gjentatt negativ eller ond-
sinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å 
forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også 
mobbing. Opplæringsloven kapittel 9a handler om elevenes læringsmiljø. 
I § 9a–1 står det at: 
 

... «alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit 
godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læ-
ring». 

 
Det betyr at ingen former for trakassering, mobbing eller krenkelser skal 
tolereres. Det meste vi vet om mobbing og krenkelser i dag, er basert på 
forskning og erfaringer fra skolen. Det har til nå vært forsket lite på fore-
komst og eventuelt omfang av mobbing blant barnehagebarn.  
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«Arbeidet mot mobbing må starte allerede i barnehagen. I tillegg til at vi 
vil gi de voksne i barnehagen mulighet til å lære mer om hvordan fore-

bygge og avdekke mobbing, vil vi i den nye rammeplanen for barneha-
gen sette tydelige krav til antimobbearbeidet i barnehagenært og forplik-
tende samarbeid mellom hjem og barnehage/skole er avgjørende for å 

realisere de felles oppgavene lærere og foreldre har.» (Torbjørn Røe 
Isaksen 18.4.2016) Kunnskapsministeren varsler en særlig satsing mot 
digital mobbing: «Mobbing som foregår på nett eller i sosiale medier kan 

også utløse aktivitetsplikten for skolen. Vi ser at digital mobbing og «tra-
disjonell» mobbing henger tett sammen.» 
 
Kunnskapsdepartementet har i april 2016 sendt på høring forslag om 
nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven. Departementet foreslår en 
ny aktivitetsplikt for skolene. Plikten skal bidra til å sikre et trygt og godt 
skolemiljø for den enkelte eleven. Videre foreslår departementet en ny 
håndhevingsordning der fylkesmannen kan gripe inn ved brudd på akti-
vitetsplikten, og om nødvendig gi skoleeier tvangsmulkt for å sikre etter-
levelse av aktivitetsplikten.  

Medvirkning 

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens 
daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 
planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets syns-
punkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Bar-
nehageloven) Elever i norsk skole skal delta i beslutninger som gjelder 
deres egen læring. Elevene skal også delta aktivt i vurdering av eget 
arbeid, egen kompetanse og i sin egen faglige og sosiale utvikling. Opp-
læringsloven og Læreplanverket for Kunnskapsløftet gir rammer og fø-
ringer for elevmedvirkning som gjelder for all opplæring i alle fag. For-
eldre som støtter læring og utvikling og som fremmer positive holdninger 
til barnehagen og skolen, bidrar til sitt barns faglige og sosiale utvikling. 
Et godt samspill mellom hjem og barnehage/skole forutsetter at begge 
parter kommuniserer tydelig slik at forventninger blir avklart. 

SFO 

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid 
for 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. Skole- fri-
tidsordninga skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med 
utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefri- 
tidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn 
skal gis gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal være egnet 
for formålet.(Opplæringsloven) 

Svømmeopplæring 

Fra 01.08.15 ble kompetansemålene i kroppsøving for svømming endret. 
Endringen består i at målene er konkretisert og progresjonen er tydelig-
gjort. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veiledning til læreplanen 
(kroppsøving) og støttemateriell med råd og forslag til opplegg. Utdan-
ningsdirektoratet har sendt forslag til ferdighetsprøve i svømming på bar-
netrinnet ut på høring i april 2016. 

2.2 Regionale satsinger 
Fylkesmannen i Hedmark har initiert ”Kultur for læring – oppvekstforum” 
som skal være en samordnet innsats for barn og unges oppvekst og læ-
ring som skal bidra til at faglige resultater i grunnskolen heves, at gjen-
nomstrømning i videregående opplæring øker og at viktige aktører i opp-
vekstfeltet har et forpliktende samarbeid. 

 
”Oppveksten til barn må preges av læring – den læringen som er nyttig 
for å komme gjennom en utdannelse. Dette krever mye av mange. Ansat-
te i barnehager og skoler må benytte de metodene som har best effekt, 
foreldre må ta foreldreansvaret sitt og barna/ungdommene må erfare at 
det krever hardt arbeid for å få gode resultater. Dette er det mulig å få til i 
hele Hedmark. Vi har som mål å arbeide sammen med aktørene i opp-
vekstsektoren slik at alle lykkes.” (Anne Cathrine Holth, utdanningsdirek-
tør, Hedmark) Kultur for læring i Hedmark skal bidra til at barn/elever i 
Hedmark skal: 
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 åpne dører mot verden og framtiden 

 kunne være med på å fremme demokrati 

 utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre li-
vene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet 

 gi elevene medansvar og rett til medvirkning 

 møte elevene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer 

som fremmer dannelse og læringslyst 

Framtidas barnehage og skole 

Barnehagesektoren i Norge kjennetegnes av et stort mangfold ulike 
eierformer og stor variasjon i organisering og pedagogisk profil. Det er 
mange høyt kompetente og engasjerte ansatte som bidrar til at barn får 
en god hverdag og et godt grunnlag for fremtiden. Foreldre er gjennom-
gående godt fornøyd med barnehagen. Den nordiske barne- hagemo-
dellen høster stadig anerkjennelse internasjonalt.» Meld. St.19 (2015-
2016) 
 
Meld. St.19 (2015-2016) «Tid for lek og læring» presenterer det regje-
ringen mener er hovedutfordringene som må løses for å realisere en 
barnehagesektor med høy kvalitet og mindre kvalitetsforskjeller. 
 
Disse utfordringene er: 

 ikke alle barn opplever et trygt omsorgs- og læringsmiljø i barne-
hagen 

  det er for stor variasjon mellom barnehager i kvaliteten på det 
pedagogiske tilbudet 

 mange barn mangler tilstrekkelig norskspråklig kompetanse når 
de begynner på skolen 

 barn med behov for særskilt støtte og tilrettelegging ikke får ikke 
tilpasset tilbud i tide 

 ikke alle barn opplever en god overgang og sammenheng mellom 
barnehage og skole 

 
Meld. St.19 beskriver hvordan en kan sikre gode overganger mellom 
barnehage og skole og hvordan barnehagene best kan følge med på og 
identifisere barn som trenger ekstra oppmerksomhet og hjelp. Mel-
dingen er grunnlag for utarbeidelse av ny Rammeplan for barne- hager 
som varsles ferdigstilt i løpet av 2017. Det beste fra dagens rammeplan 

skal beholdes, men det forutsettes det at den nye ramme- planen skal bli 
mer tydelig og inneholde klarere styringssignaler for at barnehagen skal 
oppfylle sitt samfunnsmandat. Ny rammeplan skal bli et enda bedre verk-
tøy slik at barnas rettigheter sikres best mulig. (Kompetanse for framti-
dens barnehage) Strategi for kompetanse og rekruttering 2014 – 2020” 
gir føringer for innhold, prioritering og ansvarsdeling som ligger til grunn 
for satsingen. De ansatte og de ansattes kompetanse er de viktigste kva-
litetsfaktorene i barnehagen. I henhold til Meld.St.19 «Tid for lek og læ-
ring» vil det framover legges enda større vekt på språk og læring i barne-
hagen. Barnehagen skal være et omsorgs- og læringsmiljø sies det i stor-
tingsmeldingen. Grunnlaget for dette legges ved gode relasjoner mellom 
de ansatte og barna i barnehagen. 
 
Det skal settes tydeligere mål i forhold til hvilket språklig og sosialt utbytte 
barna skal ha med seg i overgangen til skolen. «Barnehagen er en viktig 
arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap» sier Ram-
meplanen. Det å gi barna erfaringer med barn på samme alder har stor 
betydning for barnas samspillsferdigheter og gir dem grunnlaget for en 
god sosial kompetanse. Dette er kompetanse som er viktig å ha med seg 
inn i overgangen til skolen. 
 
I NOU 2015/8 ”Fremtidens skole – fornyelse av fag og fag- kompetanser” 
har et utvalg (Ludvigsen-utvalget) oppnevnt av regjeringen, gitt en vurde-
ring av og anbefalinger knyttet til grunn- opplæringens fag opp mot kra-
vene til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv. 
 
Utvalget anbefaler fornyelse av skolens innhold innenfor fire kompetan-
se- områder: 
 Fagspesifikk kompetanse: Utvalget anbefaler at matematikk- fa-

get styrkes og synliggjøres bedre i fag der matematisk kompetanse 
er viktig.(samfunnsfag, naturfag) 

 Kompetanse i å lære: Elever som utvikler et bevisst forhold til 

egen læring, som lærer om det å lære og tenker over hvordan de 
lærer, er bedre rustet til å løse problemer på en reflektert måte ale-
ne – og sammen med andre. 

 Kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta: Det anbefa-

les at samhandling og deltakelse inkluderes i alle fag. Et sentralt 
mål for elevenes læring vil være at de skal kunne samhandle på en 
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rekke samfunnsarenaer relatert til demokratisk deltakelse, toleran-
se og sosial ansvarlighet. 

 Kompetanse i å utforske og skape: Utvalget mener at skolen må 
legge bedre til rette for at elevene utvikler evne til å utforske, se 
nye muligheter og utvikle nye løsninger. Kreativitet, innovasjon, 
kritisk tenkning og problemløsning er sentrale kompetanser i 
mange fag. 

 
Sentralt i kompetansebegrepet peker utvalget på anvendelse, det vil si 
evne og mulighet til å ta i bruk kunnskaper og ferdigheter til å mestre 
utfordringer og løse oppgaver. Å lære noe grundig, forutsetter aktiv del-
takelse i egne læringsprosesser, bruk av læringsstrategier og evne til å 
vurdere egen mestring og framgang. Kompetanse i å lære, knyttes 
sammen med dybdelæring og progresjon. Utvalget anbefaler færre 
kompetansemål. Det har stor betydning for elevenes læring at skolene 
jobber systematisk med å utvikle gode læringsmiljøer, der elevene tør å 
prøve og gjøre feil og lærer å ta medansvar for det sosiale miljøet på 
skolen. Utvalget peker på vurdering som et viktig redskap til å fremme 
læring og at det er behov for å videreutvikle undervisnings – og vurde-
ringspraksis i norsk skole. Anbefalingene i NOU 2015/8 følges opp i 
Meld. St 28 (2015-2016) «Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse 
av Kunnskapsløftet». Her legges føringer for fornyelse av læreplanver-
ket, både generell del og fagplaner. I meldingen foreslås å fornye fage-
ne i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I til-
legg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i sko-
lehverdagen. Denne fagfornyelsen skal bidra til at elevene gjennom 
fordypning og god progresjon i opplæringen oppnår økt mestring og 
forståelse i fag og på tvers av fag. 

2.3 Kommunale føringer og prioriteringer 
Det overordnede oppdraget er økte læringsresultater og godt lærings – 
og oppvekstmiljø. Et felles mål for barnehager og skoler i Stange er å 
skape en kultur for læring og danning gjennom kvalitet og tilpasning i 
oppvekstsektoren. Barnehagene i Stange skal ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling. Elevene i Stangeskolen skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og 
holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid  

 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026: 
 

Delmål: 

 En enhetlig Stangeskole 
 Kvalitet i oppvekstsektoren 

 Motivasjon, trivsel, mestring 
 Legge grunnlaget for økt fullføring i videre- gående 

opplæring 

 Robust organisering 
 Rekruttere, utvikle og beholde kompetanse og at 

medarbeidere er gode ambassadører utad 
 

 Strategier: 
 Sikre en rød tråd fra barnehage til skole 

 Utvikle felles praksis, mål og strategier 

 Kompetanseutvikling hos ansatte 
 Tidlig innsats og samarbeid på tvers 

 Rektor/styrer som pedagogisk leder 
 Språkutvikling og grunnleggende ferdigheter 

 Klasseledelse – struktur, fag, relasjon og variasjon 

 Varierte tilnærminger til fagene 
 Fysisk aktivitet 

 God kunnskap om tilpasset opplæring 
 Godt psykososialt og fysisk læringsmiljø for alle 

 Nyttiggjøre seg nærmiljø og næringsliv 

 Systematisk arbeid med delmålene 
 Gode overganger 

 Hele utdanningsløpet i sammenheng 
 Innarbeide ”Framtida er nå” 

 Utrede og vurdere strukturendringer mot store nok 
enheter for å ivareta en robust organisasjon 

 Stange kommune som læringsarena for egne ansat-
te, elever, lærlinger og studenter 

 Nært samarbeid med forskning – og læringsinstitu-
sjoner 
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og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement 
og forskertrang. 
 
Under behandling av Tilstandsrapport for grunnskolen, vedtok kommune-
styret (skoleeier) i 2014 at elevene i Stange skal ha konkrete, målbare 
forbedringer av sitt læringsutbytte. Vi skal ha bedre lærings- resultater, 
faglig og sosialt. Våre elever skal prestere over lands- gjennomsnittet, og 
det er et mål at Stange skal være blant de beste kommunene i Hedmark 
når det gjelder grunnskolepoeng innen10 år. (2014) Det skal oppnås 
gjennom systematisk arbeid med kvalitet, inn- hold, praksis og organise-
ring i barnehagene, i skolene og i SFO. Vi skal ha økt kollektiv kapasitet 
og praksis. Vi skal ha sterkere mål- og resultatstyring. Vi skal iverksette 
tiltak som begrunnes ut fra hva forskning og erfaring viser har effekt på 
læring. Begrunnelsene for praksis i Stanges barnehager og skoler skal 
flyttes fra ”jeg synes” og ”vi pleier”, til ”vi vet” og ”det virker.” Barneha-
ge/skoleeier har ansvar for å følge opp og forbedre kvaliteten på opplæ-
ringen i dialog med barnehagene og skolene. Dette er mål og strategier 
som politikerne i Stange har sluttet seg til. 

 
ØLU står for økt læringsutbytte og startet som et samarbeidsprosjekt 
mellom kommunene Løten og Stange og Bredtvet kompetansesenter. 
ØLU har pågått som prosjekt i Stangeskolen i perioden 2008 – 2014. 
Prosjektet satt over i drift. ØLU har som mål å øke læringsutbyttet blant 
elevene ved at lærere tar i bruk en verktøykasse, både teoretisk og prak-
tisk for å arbeide systematisk med språk, lesing og læringsstrategier. 
Lesing er en grunnleggende ferdighet. Derfor er lesing og ØLU er en vik-
tig del av alle fag, på alle trinn i skolen. Det er utarbeidet en egen plan for 
kommunens arbeid med ØLU. 
 
Kommunestyret i Stange har vedtatt følgende satsingsområdene for de 
neste 12 årene (Kommuneplan - Samfunnsdel 2014-2026): 

 Folkehelse – utjevne sosiale forskjeller i helse og levekår 
 Bolyst og attraktivitet – Et livskraftig lokalsamfunn med varierte bot-

ilbud 

 Barnehage, skole og utdanning - Kultur for læring og danning 

 Infrastruktur – En effektiv og moderne infrastruktur 
  

 

 

 

 
Barn og unges kommunestyre: 
  
Hva skal til for at alle elever opplever et trygt og inkluderende 
skolemiljø?  

Unngå mobbing/ alle skal være venner og snille mot hverandre  

Alle elever får de utfordringene de trenger/ godt samarbeid elever 
og lærere  
 
Hva skal til for at elever lærer mer – og bedre?  
Inkluderende og engasjerte lærere som bryr seg om jobben sin.  

Jobbe i grupper, samarbeide, høre andres meninger  

Kreative undervisningsmetoder/ variere skoletimene med lek som 
gir mening, læring i frisk luft, ulikt fra dag til dag  

At foreldre inkluderer seg mer i skolearbeidet  

 
Hvordan kan skolen og hjemmene samarbeide bedre?  
Hyppige foreldremøter  

Bedre kontakt mellom læreren og foresatte  

Mer informasjon om hva elevene jobber med, slik at foreldrene 
kan hjelpe bedre.  

 

«De voksne på skolen skal være 

flinke til å lære bort,  

sette grenser og gi rom for 

diskusjoner» (Elevrådet Tangen skole) 
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Satsingsområdene vil alle ha betydning for oppvekstområdet, direkte 
eller indirekte.  
 
Folkehelsearbeid er alt det gode arbeidet som gjøres for å bedre trivsel, 
livskvalitet, mestringsevne og trygghet for kommunens innbyggere. 
Gjennom kartleggingen av folkehelsa i Stange ser en utfordringer knyt-
tet til «utenforskap». Kommunen har en høy andel unge som mottar 
uføretrygd, sosialhjelp eller går arbeidsledige over lengre tid og en høy 
andel barn som bor i husholdninger med lav inntekt. Det er rimelig å 
anta at denne gruppens muligheter til å delta i samfunnet på lik linje 
med andre er svekket. Dette krever at kommunen har gode koordinerte 
tjenester.(Kommunedelplan for helse og omsorg) 
 
I et folkehelseperspektiv er gjennomføring av videregående skole spesi-
elt viktig fordi utdanning og arbeid har stor betydning for helse og leve-
kår i voksenlivet.  
 
Trivsel, motivasjon og mestring er sentrale elementer for helsefrem-
mende barnehager og skoler, både i et ”her og nå – perspektiv” og i et 
framtidsperspektiv. Et oppvekstmiljø der barna/elevene ikke blir krenket 
verken med ord eller handling, hvor de er en del av et fellesskap med 
jevnaldrende og hvor de opplever å mestre sin hverdag, sin læring og 
utvikling, er barne- hagens og skolens hovedbidrag i folkehelsearbeidet. 
Et godt oppvekstmiljø krever god samhandling på tvers av sektorer og 
godt samarbeid med foresatte og nettverk. Det er særlig viktig å sikre 
gode overganger. Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er vedtatte 
satsningsområder for Stange kommune. Opprettelsen av Stangehjelpa 
er et eksempel på dette. Tilstrekkelig barnehagedekning, gode barne- 
hager og skoler bidrar til å fremme bo - lyst og attraktivitet. 
 
Stange kommune skal få til innovasjon og utvikling gjennom en robust 
organisering og strukturelle tilpasninger. En robust organisering skal til 
en hver tid ha et økonomisk handlingsrom som gjør at organisasjonen 
kan holde tritt med utviklingen. Det vil kunne innebære endringer både i 
organisasjonsstruktur, systemer og arbeidsmåter. (Kommuneplan – 
Samfunnsdel 2014-2016) 

Framtida er nå 

Driftsutvalget i Stange kommune ga i mai 2012 sin tilslutning til at pro-
sjektet ” Framtida er nå” ble igangsatt i samarbeid med Senter for prak-
sisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark.( SePu). Prosjek-
tet omfatter alle barnehager og grunnskoler i Stange. 
 
Prosjektet har to hovedperspektiv: Innhold og organisering: 

 Innhold: Kompetansehevingsprogram som skal bidra til økt reflek-
sjon og videreutvikling av egen praksis ut fra forsknings- basert 
kunnskap. 

 Organisering: Undersøke om det bør etableres en annen organi-
sering innenfor oppvekstområdet. 

 
Gjennom kompetansehevingsprogrammet skal alle ansatte i barne- ha-
ger og skoler få økt kunnskap om teorigrunnlag og praksis som forskning 
har dokumentert gir bedre resultater og få støtte til og trening i å omsette 
denne kunnskapen til praksis ute i avdelingen og i klasserommet. 
Kompetansehevingsprogrammet avsluttes høsten 2016. For å lykkes 
med denne type arbeid kreves langsiktighet og systematikk langt utover 
programperioden. 
Organiseringsperspektivet i «Framtida er nå» sees i sammenheng med 
arbeidet med utredning og politisk behandling av framtidig skole- struktur 
i Stange kommune. 
 

Overordnede mål for ”Framtida er nå”: 

 Vi skal ha en pedagogisk praksis i Stange kommune med profe-
sjonelle voksne som fremmer læring for alle barn og elever i 
kommunen uavhengig av skole og barnehage, individuelle forut-
setninger, kjønn eller foreldrebakgrunn. 

 Alle barn og unge skal oppleve helhet og sammenheng fra barne-
hage og ut grunnskolen. Det skal være et nært samarbeid mellom 
barnehager og skoler i Stange. Utviklingsarbeidet skal ivareta bå-
de sosial og faglig utvikling. Vi skal ha en resultat- og utviklings- 
orientert kultur, hvor resultater blir analysert som grunnlag for vi-
dere utvikling av pedagogisk praksis. 
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3 Fag- grunnlag 

Hva er kvalitet 

Kvalitetsbegrepet kan forstås ut fra tre ulike former for kvalitet: 
 
Resultatkvalitet som omfatter både kunnskaper, ferdigheter og hold-

ninger og hvor oppnådd resultat kan måles eksempelvis gjennom nasjo-
nale prøver og grunnskolepoeng, slik det gjøres opp mot målene om 
bedre læringsresultater for elevene mål om lærings- og resultat- orientert 
ledelse. 

 
Prosesskvalitet er betegnelse for kjennetegn ved arbeidet i skolen, inn-

holdet i opplæringen, undervisningsmetoder, bruk av kompetanse og 

selve læringsmiljøet. Målene om lærings -og resultatorienterte ledere, og 
robust organisering kan knyttes til dette begrepet. Oppnådd resultat in-

nenfor dette kvalitetsbegrepet, kan i noen grad måles gjennom elev- og 
foreldreundersøkelser. 
 
Strukturkvaliteten tar for seg for seg de formelle kravene til lover, for-

skrifter og planer, men også til økonomi, personaltetthet, lærernes kom-
petanse gruppens/klassens størrelse og sammensetting og fysiske 

rammer som bygninger og utstyr. Mål om robust organisering og helse- 
fremmende barnehager og skoler, kommer inn under dette kvalitets- 
begrepet. De tre ulike kvalitetsbegrepene glir noe over i hverandre og 

derfor vil våre mål knytte knyttes til mer enn et kvalitetsbegrep. 

Hva har innflytelse på læring 

NOU 2014, Elevenes læring i fremtidens skole, har listet opp en del be-

tingelser som bidrar til læring: 
- Elevene engasjeres aktivt i egen læring og forstår egne lærings- 

prosesser 
- Elevene deltar i kommunikasjon og samarbeid 
- Elevene får utvikle dybdeforståelse og får hjelp til å forstå sam-

menhenger 
- Elevene får utfordringer som gjør at de kan strekke seg 

- Undervisningen er tilpasset elevenes ulike forkunnskaper og erfa-

ringer 

- Elevene møter tydelige forventninger til hva de skal lære, og får 

tilbakemeldinger og råd om videre læring 
- Elevenes relasjoner, motivasjon og følelser tas hensyn til i under- 

visningen 
- Lærerne tar i bruk varierte metoder, arbeidsmåter og organisering 

som er tilpasset det elevene skal lære, den enkelte elev og elev-
gruppe 

 
Det mangler ikke kunnskap om hvordan læringsmiljø og læringsutbytte 
kan bli bedre. Utfordringen ser ut til å være å ta denne kunnskapen i 
bruk - fra ord til handling. Barnas utvikling i barnehagen og tilegnelse av 
kunnskaper og ferdigheter i grunnskolen har mye å si for hvordan det 
går i det videre utdanningsløpet. God språk – og begrepsutvikling de tre 
første leveår er avgjørende for senere lese- og skriveferdigheter. Barn 
som vokser opp i et stimulerende språkmiljø, hører og lærer mange ord. 
Barn kommer til barnehagen og skolen med svært ulike forutsetninger 
og ferdigheter i kommunikasjon og språktilegnelse. Forskning viser at 
ordforrådet hos treåringer har nær sammenheng med leseferdigheter 
helt opp til 16 års alder. Ettersom ordforrådet i førskolealder synes å ha 
stor betydning for senere leseferdigheter, blir gjerne barn med lite ordfor-
råd svake lesere gjennom skolegangen. For å bli en kompetent leser, 
kreves mer enn å knekke lesekoden. Innholdet skal også avkodes. Barn 
som har et godt ordforråd fortsetter å øke forspranget gjennom hele sko-
letiden. 

 
Lærere som tydelige ledere av undervisning og læring, med god fag-
didaktisk kompetanse, gode relasjoner til barn/elever og som er opptatt 
av og har kunnskap om sin innflytelse på barns framgang i læring, frem-
står blant de viktigste faktorene i forhold til elevers læringsutbytte. (Tho-
mas Nordahl, Ole Hansen: Dette vet vi om klasseledelse) 
Nesten alle kan huske en eller flere lærere som brydde seg litt ekstra. 
”Kollektiv samarbeidskultur og kapasitet er derfor ytterst viktig, fordi det 
produseres mange flere kvalitetslærere som jobber i et fellesskap.” (Mi-
chael Fullan: Å dra i samme retning 2014) 
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Motivasjon og mestring henger sammen og er vesentlig for lærings- ut-
byttet. Manglende mestring og motivasjon kan være opprettholdende 
faktorer for mangelfull læring og utvikling.(Terje Manger: Dette vet vi om 
motivasjon og mestring) Ros, oppmuntring og positive tilbake- meldinger 
er noe alle har behov for. Det styrker vår oppfattelse og forståelse av oss 
selv og fremmer motivasjon og arbeidsinnsats. Hovedhensikten med 
vurdering og feedback er forbedring – av både elevens og lærerens 
praksis. Det er ikke eleven alene som skal forplikte seg på endring, men 
også læreren som skal gjøre noe nytt for å forbedre barnas/elevenes 
læring. Regler og håndhevelse av disse skaper trygghet og gode ram-
mer for både faglig og sosial læring. 

 
God skole/barnehageledelse er avgjørende for at en skole/barnehage 
oppnår sine mål og ansees som en viktig forutsetning for elevers læring i 
skolen. (Qvortrup: Dette vet vi om skoleledelse) 

 
Et av hovedfunnene i evalueringen av innføring av Kunnskapsløftet 
(Nordlandsforskning) er manglende dybde i læringsaktivitetene. Lære- 
planen har mange detaljerte mål, og opplæringen kan oppleves frag-
mentert og overfladisk. Dybdelæring handler om å forstå noe så godt og 

grunnleggende at det kan overføres til andre områder. Dette er også 
nevnt i Ludvigsenutvalgets rapport ”Fremtidens skole” 
 
Det å ha god psykisk helse betyr at en person er i en slik psykisk til- 
stand at hun fungerer sosialt og at hun er i stand til å utføre og mestre 
dagliglivets oppgaver og utfordringer. En elev med god psykisk helse er i 
en tilstand som gjør at hun kan nå de målene hun setter seg. Dårlig psy-
kisk helse gjør at eleven ikke er i læringsposisjon (Udir) Psykiske vans-
ker er en viktig årsak til frafallet i videregående opplæring.  

 
Det er satt i gang nasjonal forskning som skal undersøke effekten av økt 
lærertetthet. Dagens forskning viser ikke entydige resultater. Enkelte 
studier viser at små klasser gir positive effekter for enkelte grupper av 
elever, eller under gitte forhold ved undervisningen. Andre studier viser 
at klassestørrelse har begrenset betydning sammenlignet med andre 
forhold som påvirker læringsresultater. Skolestørrelse har, i følge Tho-
mas Nordahl heller ikke stor betydning for resultatkvalitet, men skoler 
bør ikke være for små (<100 – 200 elever) og ikke for store (> 2000 – 
3000 elever). 
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4 Status- og utfordringsbildet i Stange 

Pr. 01.01.16 har barnehagene i Stange totalt 1070 barn plassert i de 
kommunale og private barnehagene. (475 i de kommunale, 595 i de pri-
vate). Ved hovedopptaket 1. mars, vil alle med barnehagerett få plass fra 
høsten av. Det er en vekst i antall barn som har behov for barnehage-
plass. Det er da tatt utgangspunkt i at barn som fyller 1 år i september 
og oktober også skal ha rett på barnehageplass fra måneden de fyller 1 
år. 
 
Det er innført gratis kjernetid for fire- og femåringer fra familier med lav 
inntekt og fra 01.08.16 vil dette tilbudet også gjelder treåringer. De størs-
te utfordringene i tiden fremover vil derfor være det økte behovet for 
barnehageplasser blant annet grunnet økt tilflytting til Stange og økende 
fleksibilitet med tanke på åpningstider og opptak. 
 
Høsten 2015 hadde Stange 2045 elever ved de offentlige grunn- skole-
ne. Det har vært en nedgang de siste årene. Elevtallet ved den enkelte 
skole varierer fra 297 (Hoberg) til 36. (Espa) Stange har en høyere andel 
elever i friskoler enn for landet for øvrig. Det skyldes hovedsakelig at det 
er flere friskoler i distriktet. I følge Statistisk sentralbyrå antas det at 
Stange kommunes folketall vil vokse med ca. 9 % fram mot 2030. Det er 
barn i alderen 6-15 år som er elever i grunn- skolen. Veksten for de 
yngste har allerede begynt. Elevtallene vil, i følge Telemarksforskning 
(Telemarksrapporten) få en oppsving fra 2017. Elevtallsveksten skyldes i 
stor grad tilflytting av barn og i stor grad til Ottestadområdet.  
 
På barnetrinnet har lærertettheten i Stange kommune vært stabil og noe 
høyere enn i landet for øvrig over flere år. På ungdomstrinnet er lærer-
tettheten noe lavere i forhold til nasjonalt nivå. Det er en nasjonal og 
kommunal målsetting at opplæringa på ungdomstrinnet skal bli mer 
praktisk og variert, samtidig som en rekke praktiske valgfag er innført. En 
mer praktisk orientert skole medfører gjerne behov for å organisere ele-
ver i mindre grupper, noe som kan bety behov for økt lærertetthet på 
ungdomstrinnet.

Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 

Tilpasset opplæring er et prinsipp i skolen som angår alle lærere, og 
som understreker betydningen av at alle lærere forsøker å nå alle elever 
i en klasse gjennom sin undervisning. En vesentlig utfordring i den inklu-
derende norske skolen er å gi tilpasset opplæring til flest mulig elever 
innenfor det ordinære tilbudet i skolen. Lærerne og ledelsen i skolen skal 
gi en tilpasset opplæring som bidrar til at flest mulig elever blir inkludert i 
det sosiale fellesskapet (Haug 1998). 
 
Enkelte barn har større behov for hjelp og tilpasning enn det som er mu-
lig å gi innenfor barnehagens ordinære opplegg og kan ha rett til spe-
sialpedagogisk hjelp. For enkelte elever i skolen er tilpasning av ordinær 
opplæring heller ikke nok til at de får et tilfredsstillende utbytte av opplæ-
ringen. Disse elevene kan få spesialundervisning etter enkeltvedtak. 
Andel elever som får spesialundervisning i Stange har gått ned de siste 
årene og ligger under landsgjennomsnitt. Men forskjellene mellom sko-
ler, kjønn og alder er forholdsvis store. Det er om lag dobbelt så mange 
gutter som jenter som har vedtak om spesialundervisning og størst andel 
elever med spesialundervisning på de øverste klassetrinnene. Disse 
forskjellene følger nasjonale trender. Også ved /spesialpedagogisk hjelp 
/ spesialundervisning skal det så langt råd er, legges til rette for et inklu-
derende fellesskap. De aller fleste elevene i Stangeskolen som får spe-
sialundervisning, får denne utenfor klassen. Det er vanligst å organisere 
spesialundervisningen i mindre grupper. Inkluderende undervisning vil si 
at flest mulig elever undervises i vanlige klasser og skoler. Barn/elever 
med spesialpedagogiske behov kan ha faglig og sosialt utbytte av å gå i 
vanlige klasser. Desto lengre barn og unge går i vanlig skole, desto 
bedre klarer de seg senere i livet. (Ogden, 2015; Nordahl og Husstätter, 
2009; Markussen, mfl. 2007) Med begrunnelse i denne type forskning, er 
det ønskelig at flere barn/elever i Stange får sin spesialpedagogiske 
hjelp innenfor fellesskapet. 
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Barn/elever med minoritetsspråklig bakgrunn 

Barnehagen og skolen er viktige integrerings- og språklæringsarenaer. 
Det flerkulturelle pedagogiske arbeidet i barnehager og skoler skal sikre 
et likeverdig tilbud og gi likeverdige muligheter til minoritetsbarn og mino-
ritetselever. Det flerkulturelle arbeidet handler om organisering, planleg-
ging, gjennomføring og evaluering av læringsaktiviteter. I tillegg handler 
fagområdet om utvikling av flerkulturelle fellesskap, og hvordan en kan 
benytte språklig og kulturelt mangfold som en ressurs. 
 
Det fins mange myter om språkutvikling hos barn. At små barn plukker 
opp nye språk på en-to-tre, er én slik myte. Det kan ta mange år å utvik-
le et godt nok andrespråk. I barnehagen er det norske språket inng-
angsport til lek og læring. Norsk er i tillegg læringsspråket både i barne-
hagen og i skolen, og må derfor gis høy prioritet. For noen av barna er 
barnehagen den eneste arenaen for å lære norsk, og det er viktig at bar-
nehagen både har kunnskap om det enkelte barns norske språk, og 
vektlegger språkstimulering som en av barnehagens viktigste arbeids-
oppgaver. Målet – for barnehagen – må være at minoritets- språklige 
barn, i størst mulig grad skal ta igjen sine majoritetsspråklige venner 
innen skolestart. Læringsutbyttet i skolen er sterkt relatert til språk og 
begrepsforståelse på andrespråket (Lesesenteret) 

 
Generelle anbefalinger om arbeid med språk og språkmiljø i barne- ha-
ger og skoler gjelder også for språkstimulering for flerspråklige barn. 
Forskning viser at en god og nær relasjon mellom pedagog og barn 
henger sammen med barns vokabular, og spesielt for de minoritets- 
språklige barna. (Spesialpedagogikk, 1, 2015) 

 
Flere studier avdekker behov for kompetanseheving / etterutdanning 
innenfor flerkulturell pedagogikk og andrespråksdidaktikk (Rambøll Ma-
nagement 2008, Andersen m.fl. 2011, Jensen m.fl. 2012). Det gjelder 
også ansatte i Stanges barnehager og skoler. Kommuner gis et statlig 
tilskudd for å bidra til å bedre språkforståelsen blant minoritets- språklige 
barn i førskolealder. Fra og med høsten 2011, har tilskuddet til minori-
tetsspråklige barn i barnehager i Stange, blitt benyttet til migrasjonspe-
dagog i 50 % stilling som gir veiledning til ansatte i den enkelte barneha-
ge. Ressursen fordeles mellom private og kommunale barnehager. 

 

Om lag 100 elever med minoritetsspråklig bakgrunn som er bosatt i 
Stange får særskilt norskopplæring ved sin nærskole, eller i en av innfø-
ringsklassene. Omtrent halvparten av disse elevene får i tillegg opplæ-
ring og støtte via sitt morsmål. Med utgangspunkt i kartlegging av norsk-
ferdigheter tildeles skolene en ekstraressurs til dette formålet. I tillegg gis 
det grunnskoletilbud til enslige mindreårige asylsøkere i grunnskolealder 
og i aldersgruppen 16-18 år. Disse elevene får hovedsakelig sin opplæ-
ring i egne innføringsklasser. Antall elever i denne gruppen har økt be-
traktelig. En samordnet organisering av grunnskoletilbudet for asylsøke-
re i mottak er under planlegging med tanke på skoleåret 2016-2017 og 
videre. (Status endret fra 01.12.16 i forbindelse med at Stange EM mot-
tak legges ned)  
 
Hva kjennetegner gode skoler for minoritetsspråklige elever? Mange 
kjennetegn er generelle, slik som å legge til rette for et godt lærings- 
miljø, gode og nære relasjoner og sørge for å ha gode og kompetente 
lærere og en strukturert ledelse. Andre komponenter innebærer et sær-
skilt fokus på minoritetsspråklige elevers spesielle situasjon, der språk, 
men også kulturelle og identitetsmessige aspekter, er sentrale i arbeidet 
med å utvikle skolene til et godt sted for minoritetsspråklige barn og 
unge å lære - og være. Flest mulig lærere bør ha den nødvendige kom-
petansen som skal til for å gi minoritetsspråklige elever best mulig un-
dervisning. Dette gjelder alle lærere, ikke bare de som har særskilte 
språklige undervisningsoppgaver. Skolene bør bidra til at minoritets-
språklige elever med begrensede norskferdigheter i størst mulig grad 
deltar i samvær med majoritetsspråklige elever. Bare på denne måten er 
det mulig å gjøre seg språklige erfaringer. Det er uenighet i forskningen 
om hvorvidt det å ta i bruk barnas morsmål har positive effekter eller om 
det ikke spiller så stor rolle hvilket språk barna blir undervist på. I inter-
nasjonal forskning er det blitt mer vanlig at det ikke nødvendigvis fokuse-
res på hvilket språk undervisningen foregår på, men i større grad hvilken 
kvalitet skolen kan tilby. 
http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Hva-
kjennetegner-gode-skoler-for-min-elever/ 
 
  

http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Hva-kjennetegner-gode-skoler-for-min-elever/
http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Hva-kjennetegner-gode-skoler-for-min-elever/
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Stangebarnehagen og Stangeskolen må være forberedt på å ta i mot 
flere barn og unge med flyktningebakgrunn i tiden som kommer. Dette 
kan få konsekvenser både for kapasitet og behov for kompetanse i sko-
ler og barnehager. 

Læringsmiljø 

Godt læringsmiljø er en rettighet og en forutsetning for god læring. Bru-
kerundersøkelser er gjennomført hvert andre år i alle kommunale og 
private barnehager i Stange. De viser at barnehagene i Stange ligger om 
lag på landsgjennomsnittet i brukertilfredshet. 
 
Jenter trives jevnt over bedre i barnehagen enn gutter. Jenter er mindre 
utsatt for erting, og de har et bedre forhold til voksne. Når pedagogene i 
undersøkelsen vurderer barnas sosiale kompetanse, adferd og språklige 
ferdigheter, kommer også jentene best ut. I en vurdering av de pedago-
giske aktivitetene i barnehagen svarer barna at de oftest tegner eller 
maler. Sett i sammenheng med funnene om at gutter trives dårligere enn 
jenter, mener forskerne at læringsmiljøet kan bli for ensidig og lite enga-
sjerende for mange barn dersom stillesittende bord-aktiviteter får domi-
nere. De anbefaler at gutters opplevelser av hvordan de har det i barne-
hagen, i større grad bør prege diskusjonene om innhold og aktivite-
ter.(Meld. St. 24 2012–2013 Framtidens barnehage) 
 
Mobbing er et relativt nytt begrep for barnehagen både i praksisfeltet og 
innen forskning. Det meste vi vet om mobbing i dag, er basert på forsk-
ning og erfaringer fra skolen. I undersøkelsen Barns trivsel og medvirk-
ning i barnehagen (Bratterud, Sandseter, Seland, 2012) svarte drøyt ti 
prosent av de eldste barnehagebarna at de ble plaget ofte, og i tillegg 
svarte mellom 40 og 50 prosent at de ble plaget noen ganger. I en un-
dersøkelse der barn på fire og fem år ble spurt om hvordan de har det i 
barnehagen (Thomas Nordahl, Barnehagen som lærings og dannings-
arena, Høgskolen i Hedmark 2012), ga de fleste uttrykk for at de trives 
godt, jentene noe bedre enn guttene. I det ligger det blant annet at de 
har venner, blir sett av de voksne og i liten grad blir utsatt for erting eller 
plaging. Men det var stor variasjon i svarene. Hele 54 % av barna sa at 
de har opplevd å bli ertet eller plaget av andre slik at de ble lei seg. 
Mobbing starter i barnehagen - gode og dårlige grunnlag legges her. 
Derfor har barnehagen en viktig samfunnsoppgave i tidlig forebygging av 
mobbing. 

Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år for alle elever i Stange- sko-
len fra 5 til 10 trinn og er en del av det nasjonale kvalitets- vurderings-
systemet. Elevundersøkelsen viser en positiv utvikling i Stange kommu-
ne på de fleste områder over de siste 3-5 år og plasserer kommunen 
over nasjonalt gjennomsnitt. Det er ikke store forskjeller mellom skolene. 
Stangeelevene skårer høyt på indeksene trivsel og støtte fra lærer. Om-
rådene knyttet til læringskultur, vurdering, mestring og motivasjon har 
også hatt en positiv utvikling selv om resultatene her er noe lavere. Dette 
er områder som har stor innflytelse på læringsutbyttet og derfor viktig å 
arbeide systematisk videre for å forbedre. Elevene på ungdomstrinnet 
får i tillegg spørsmål knyttet til utdannings- og yrkesveiledning og i hvil-
ken grad de mener at opplæringen er praktisk, variert og relevant. Opp-
læringen på ungdomstrinnet skal bli mer praktisk, variert og relevant, i 
tråd med nasjonal strategi for ungdomstrinnet. I følge resultat fra Elev-
undersøkelsen er dette områder det også bør jobbes systematisk videre 
med, i Stange – og nasjonalt. 
 
Antall elever som oppgir at de opplever mobbing har gått ned. Om lag 96 
% av Stangeelevene på 5-10 trinn oppgir at de aldri eller sjeldent blir 
utsatt for mobbing, mens om lag 4 % svarer at de opplever mobbing 2-3 
ganger i måneden eller oftere. (høst 2015) Slik er situasjonen også på 
landsgjennomsnitt. En økende del av mobbingen foregår digitalt. Arbeid 
med å forebygge, avdekke og håndtere mobbing må ha kontinuerlig høyt 
fokus i både barnehager og skoler i Stange. Ungdomsundersøkelsen, 
«Ungdata» gjennomføres på 8., 9., og 10. trinn ved alle ungdomsskole-
ne i Stange kommune. Den nasjonale ungdatarapporten fra 2015 viser 
samme hovedtendens som tidligere år, at ungdom i Norge stort sett har 
det veldig bra, men at det er for mange som bekymrer seg mye, opple-
ver stress og plager i hverdagen og at det er flere jenter enn gutter som 
sliter. 
 

Det er behov for tett og samkjørt samarbeid med flere aktuelle interne og 
eksterne fag- miljøer for å møte utfordringer i forhold til barn og unge 

som strever, og at disse tjenestene integreres bedre i hverandre. 

Skolefritidsordning - SFO 

Sammenheng og samhandling mellom skole og SFO er en viktig faktor 

for kvalitet i SFO og kan bidra til et helhetlig perspektiv på barnas opp- 
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vekst og utvikling. Det helhetlige kan være utvikling av felles mål, planer, 
regler og samordning av aktiviteter slik at skole- og SFO-dagen ses i 

sammenheng; i utnyttelse av personalressursene på tvers av skole og 
SFO; og i å etablere en opplevelse av helhet i skole- og SFO-dagen for 
barn og foreldre. Helhet og sammenheng mellom skole og SFO var ut-

trykt målsetting i forrige planperiode (Strategisk skoleplan) En strategi for 
å nå dette målet, var å utarbeide felles retningslinjer for skolefritidsord-
ningen i Stange, som blir gjennomgått og revidert årlig. 

http://www.stange.kommune.no/getfile.php/Filer/Stange/PDF/Felles%2 

0retningslinjer%20for%20skolefritidsordningen%20i%20Stange%20-
%20endelig.pdf) Elever som har sitt skoletilbud ved forsterket skoleavde-
ling ved ÅOA (Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter)får fra høsten 

2016 tilbud om forsterket SFO ved ÅOA. Ansatte i SFO deltar i kompe-
tanseprogrammet «Framtida er nå». 

Læringsutbytte 
Alle skoler i Stange skal, i samarbeid med kommunalsjef sette konkrete 
mål for framgang i læringsresultater, faglig og sosialt. Resultater fra na-
sjonale prøver og kartlegginger skal analyseres og brukes i utviklingsar-
beidet ved alle skolene. Dette gjennomføres fortsatt med noe ulik syste-
matikk og noe ulik analysekompetanse. 
 
Innsatsen på dette området vil ha høy prioritert i perioden. Gjennom pro-
grammet ”Framtida er nå” ser vi merkbart økt grad av kollektiv praksis 
både i barnehagene og i skolene. Felles pedagogiske standarder er un-
der utarbeidelse og utprøving. Det er utarbeidet felles lokale læreplaner i 
alle fag. Mange lærere deltar i videreutdanning gjennom ”Kompetanse 
for kvalitet”, og det er igangsatt lederopplæring for økt analysekompe-
tanse. 

 
Skolene setter i større grad konkrete målsettinger for fag og resultater. 
Resultatene er først og fremst til hjelp for å tilrettelegge for økt læring for 
den enkelte elev, klasse og skole. Skole og kommuneresultater drøftes i 
dialogmøter med skolene og i tilstandsrapport for grunnskolen som be-
handles politisk hvert år. 

 
Kommuneresultatene for nasjonale prøver i Stange kommune er omtrent 
på nasjonalt nivå for 5. trinn, og noe under nasjonalt nivå for 8 og 9. 

trinn. Gutter på 5. trinn har noe bedre resultat enn jenter i engelsk og 
regning, mens jenter scorer bedre enn gutter i lesing. (2015) Kommune-
resultatene for 8. og 9. trinn er under landsgjennomsnittet. Jenter på 8. 
trinn har bedre resultat enn gutter i engelsk og lesing, mens guttene gjør 
det bedre i regning. (2015) En utfordring ser ut til å være at den faglige 
utviklingen fra barnetrinn til ungdomstrinn ikke er tilfredsstillende. Dette 
er funn både i 2014 og 2015. Resultater i små kommuner og på skoleni-
vå må tolkes med varsomhet. Når læringsresultater skal brukes som 
styringsinformasjon er det viktig å se på skolenes variasjon, spredning 
og utvikling over tid og sikre at gode tiltak settes inn. Nasjonale prøver i 
Stangeskolen indikerer over tid at det er behov for systematisk forbed-
ring av grunnleggende ferdigheter og at det fortsatt er for stor forskjell 
mellom enkelte skoler. 

 
Grunnskolepoeng for avgangselevene i Stange, er markant forbedret fra 
2014 til 2015. Det er for tidlig å trekke konklusjoner på dette grunnlaget. 
Elever fra Stangeskolene har hatt økt gjennomføring i videregående 
opplæring,(2005-2008 kullet) Det er likevel fortsatt nødvendig med sys-
tematisk og langsiktig arbeid fra barnehage og gjennom hele skoleløpet 
for å forbedre elevenes læringsutbytte. I arbeidet med bedre læringsre-
sultater og bedre læringsutbytte, er det viktig med bevissthet om at kvali-
tet og utvikling ikke kun måles opp mot aggregerte resultater, men at 
utvikling må forstås både gjennom ”tellinger” og ”fortellinger”. 

Digital kompetanse 

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv 
deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale 
utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning 
og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del 
av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Det-
te gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav til 
dømmekraft.» (Udir) Det gjennomføres kartleggingsprøve i digitale fer-
digheter på 4. og 8. trinn. Ut over dette har skoleeier ikke datagrunnlag 
for å vurdere digitale ferdigheter i Stangeskolen. En undersøkelse viser 
at mange norske elever på ungdomstrinnet har for svake digitale ferdig-
heter. (Throndsen mfl 2015) 
 

http://www.stange.kommune.no/getfile.php/Filer/Stange/PDF/Felles%20retningslinjer%20for%20skolefritidsordningen%20i%20Stange%20-%20endelig.pdf
http://www.stange.kommune.no/getfile.php/Filer/Stange/PDF/Felles%20retningslinjer%20for%20skolefritidsordningen%20i%20Stange%20-%20endelig.pdf
http://www.stange.kommune.no/getfile.php/Filer/Stange/PDF/Felles%20retningslinjer%20for%20skolefritidsordningen%20i%20Stange%20-%20endelig.pdf
http://www.stange.kommune.no/getfile.php/Filer/Stange/PDF/Felles%20retningslinjer%20for%20skolefritidsordningen%20i%20Stange%20-%20endelig.pdf
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Felles lokal læreplan i IKT har vært gjeldende i Stangeskolen fra 2007 

og sist revidert i 2011. Planen bygger på IKT-plan.no. IKT plan er Senter 

for IKT i utdanningens plan for øving av digitale ferdigheter i grunnsko-
len. Innholdet er i henhold til gjeldende læreplan fra 2006, Planen inne-
holder kompetansemål for 1. til 10. trinn og har nyttige læringsressurser 

koblet opp mot alle målene. Det er behov for en ny IKT-strategi som vi-
ser hvilke digitale verktøy som skal brukes i Stangeskolen og Stange-
barnehagen, og hvordan - og hvilke grep som bør tas for å øke barns 

læringsutbytte ved hjelp av digitale verktøy. 

Svømmeopplæring 

Det ble foretatt en kartlegging av svømmeopplæringen ved alle grunn- 
skolene i Stange høsten 2009. Alle elever får svømmeopplæring, men 
ikke i likt omfang. Det skyldes i hovedsak kapasitet og tilstand i bas-
sengene. Svømmeopplæringa i Stangeskolen har vært gjenstand for 
spørsmål og diskusjon fra både foresatte, politikere og skoler over tid. 

Etter at nye og mer konkrete kompetansemål ble innført høsten 2015, er 
det behov for å undersøke i hvilken grad elever i Stange- skolen når dis-
se målene og hva som eventuelt bør gjøres. 

Elevfravær 
I dialogmøtene mellom fylkeskommunen og kommunene i Hedmark pe-
kes det på for høyt elevfravær som en av årsakene til lav gjennom- fø-
ring i videregående opplæring i Hedmark. Fraværsproblematikk star- ter 
ofte lenge før elevene har begynt i videregående. Gjennomsnittlig elev-
fravær ved ungdomsskolene i Stange er ikke spesielt høyt. Det meldes 
fra ungdomsskolene at høyt fravær hos et lite antall elever er den største 
fraværsutfordringen. Dette er sammensatt og komplekst, men utford-
ringene handler gjerne om at elever som sliter i forhold til psykisk helse 
kombinert med lav motivasjon for skole. Disse utfordringene krever et 
nært samarbeid med aktuelle fagmiljø / hjelpeinstanser. 
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5 Handlingsdel: Mål og strategier

Hva skal være de målbare endringene i 2021 for barn/elever for lære- re, 
for skole/barnehageledelsen og for kommuneledelsen? 

 
De overordnede oppdragene for Stangeskolen er økt læringsutbytte og 
godt lærings- og oppvekstmiljø. Et felles mål for barnehager og skoler i 
Stange er å skape en kultur for læring og danning gjennom kvalitet og 
tilpasning i oppvekstsektoren. Elevene i Stangeskolen skal utvikle kunn-
skaper, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å 
kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde ska-
perglede, engasjement og forskertrang. Vi skal ha bedre læringsresulta-
ter, faglig og sosialt. Vi skal ha økt kollektiv kapasitet og praksis hos våre 
ansatte. Vi skal ha sterkere mål- og resultatstyring. Vi skal iverksette 
tiltak som begrunnes ut fra hva forskning og erfaring viser har effekt på 
læring. Det skal legges grunnlag for at flere av Stangeelevene gjennom-
fører videregående opplæring med bedre resultat og kommunens arbeid 
skal være med å bidra til at målene for videregående opplæring i Hed-
mark om gjennomstrømning, redusert frafall og omvalg nås. Stange 
kommune skal ha klare forventninger til ansatte, til elevenes egeninnsats 
og til foreldrenes oppfølging av egne barn i barnehage og skole. Å jobbe 
for en enhetlig oppvekstsektor i Stange er en kontinuerlig målsetting. 
Dette betyr at alle som jobber med barn og unge må snakke sammen og 
samkjøre innsatsen for å gi barn en god oppvekst. Et oppvekstmiljø der 
barna/elevene ikke blir krenket verken med ord eller handling, hvor de er 
en del av et fellesskap med jevnaldrende og hvor de opplever å mestre 
sin hverdag, sin læring og utvikling, er barnehagens og skolens hoved 
bidrag i folke- helsearbeidet. I samfunn der arbeid tradisjonelt ikke har 
vært avhengig av formell kompetanse, er det flere barn enn normalt i 
befolkningen som ikke fullfører videregående opplæring. Dette henger 
blant annet sammen med at barna ikke opplever god nok oppmuntring til 
utdanning. Forskning viser at skolen alene vanskelig kan oppveie dette, 
samtidig som det er hevet over tvil at foreldre vil sine barn det beste. Det 
er derfor av vesentlig betydning å videreutvikle barnehage - skole - 
hjem-samarbeidet slik at flere barn opplever forventninger og støtte til 
sitt utdanningsløp» 
Mål og strategier for perioden er strukturert i mål-skjema knyttet til hvert 
av satsingsområdene fra planprogrammet: 

 

 Barnehage- og skolekultur 

 Samarbeid 
 Kompetanse og utvikling 

 Ledelse 
 Barnehage- og skolestruktur 

5.1 Barnehage- og skolekultur 
Barnehage- og skolekulturer kan være både utviklende og/eller begren-
sende for barnet/ elevens utvikling. Barnehage- og skolekulturer kan sies 
å være de grunnleggende antakelsene om virksomheten og dens inn-
hold – det som tas for gitt i den enkelte barnehage og skole – det vi ikke 
diskuterer (Arneberg og Overland 2013). Positive, trygge, engasjerende 
miljø med felles verdier, normer og mål – hvor de voksne er bevisst sin 
betydning som gode rollemodeller for læring og relasjonsbygging – 
fremmer positiv utvikling. Stangebarnehagen og Stangeskolen skal være 
preget av kultur for læring og danning med en grunntenkning om at alle 
barn og unge lærer med rett hjelp og støtte. Likeverdig opplæring inne-
bærer ikke at elevene behandles likt, men forskjellig ut fra de ulike beho-
vene de har. Barnehagen og skolen skal utvikle et fellesskap mellom 
barna/elevene uavhengig av kjønn, etnisitet, sosial bakgrunn eller evner 
og forutsetninger.  
I Kunnskapsløftet er de grunnleggende ferdighetene definert slik: å kun-
ne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verk-
tøy. Digitale ferdigheter skal være integrert i alle fag og omfatte kompe-
tanser som det å tilegne seg og behandle, produsere og bearbeide, 
kommunisere og vise digital dømmekraft. Det skal i perioden utarbeides 
en strategi som sier hvilken digital kompetanse elevene i Stangeskolen 
skal ha, hvilke verktøy som skal brukes og hva som trengs av kompe-
tanseheving for å oppnå dette. 
Et viktig grunnlag for gode grunnleggende ferdigheter, legges i barne- 
hagens arbeid med språk og begreper. Gjennom lek, skal barna i barne-
hagen tilegne seg ferdigheter som gir lese- og skriveutviklingen et løft. 
Arbeid med språk i barnehagen må være systematisk arbeid via tilrette-
lagte, voksenstyrte aktiviteter og bør gjennomsyre alle barne- hagens 
aktiviteter. 



Kommunedelplan for oppvekst  20  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Stangebarnehagen og Stangeskolen skal være preget av kultur for læring og danning med en grunntenkning om at alle barn og unge lærer 
med rett hjelp og støtte. 

Mål Strategier Kjennetegn Dokumentasjon av måloppnåelse 

Økt læringsutbytte i barnehage og 
skole – med særskilt fokus på grunn- 

leggende ferdigheter 
 
Elevene i Stangeskolen skal ha bedre 

læringsresultater både faglig og sosi-
alt 
 

 
 
 

Barnehagen er en tydelig lærings- og 
danningsarena med særlig fokus på 
språkferdigheter slik at utgangspunkt 

for læring og sosial deltakelse blir 
best mulig for alle barn 
 

 
 
 

 
 
 

 
Digitale ferdigheter skal være inte-
grert i skolens fag 

Motivasjon, mestring og medvirkning  
Tidlig innsats 

Gode relasjoner til hvert enkelt 
barn/elev 
Stor grad av tilrettelegging innenfor 

fellesskapet 
Kunnskap – og forskningsbasert arbeid 
med læring og læringsmiljø 

 
Ta i bruk verktøy for kartlegging av 
kvalitet i barnehagen 

 
Minoritetsspråklige barn i barnehagen 
skal få språklig oppfølging slik at de er 

godt rustet til skolestart 
 
Utvikle og igangsette tiltak som virker 

positivt på gutters læringsutbytte og 
motivasjon 
 

Videreføring av programmet 
«Framtida er nå» i «Kultur for 
læring» 

 
Ny strategi for digital kompe-
tanse i barnehager og skoler 

ferdigstilles i 2017 

 
Høy grad av kollektiv kapasitet 

og praksis blant de ansatte 
 
Forskningsbaserte begrun-

nelser for praksis 
 
Lærere som er tydelige lede-

re av læring og som har gode 
relasjoner til barn/elever 
 

Høye og realistiske forventinger 
til alle barn/elever 
 

Motiverte barn/elever som 
for- står hva de skal lære og 
hva som er forventet av dem 

 
Elevenes grunnleggende fer-
digheter og kunnskaper er be- 

tydelig forbedret 
 
 

 Alle skoler bruker IKTplan.no 
 

 
 
Barnehage: 

Ståstedsanalyse, brukerundersøkel-
se, tilsyn, rapportering i Framtida er 

nå og 
«Kultur for læring» 
Kartlegging av språklige ferdigheter 

og trivsel 
 
Skole: 
Elevundersøkelsen, foreldreundersø-

kelsen, ståstedsanalyse ekstern sko-
levurdering, rapportering i Framtida er 

nå og 
«Kultur for læring» Nasjo-
nale prøver, eksamen, 

kartlegging lesing 1-3 trinn 
Kartlegging digitale ferdig-
heter 4. og 8. trinn 

Eksamen 10. trinn 
 
Utvikling etterspørres i ledersamtaler 

og i dialogmøter 



Kommunedelplan for oppvekst  21  

Samarbeid 

Samarbeid med hjemmet 

 Samarbeidet lykkes som regel best om foresatte og lærere fram- 
står som et vi med tydelige felles målsettinger. 

 Lærere og foresatte oppfatter hverandre som likeverdige delta-
gere i samarbeidet og møte hverandre med respekt. 

 Lærere og foresatte ser på hverandre som en ressurs i barnets 
oppvekst. 

 Samarbeidet mellom hjem og skole består av både informa-
sjon, dialog og medvirkning (Udir) 

 
Et samarbeid mellom hjem og barnehage/skole som begrenser seg til at 
det formidles informasjon til foreldrene, er ikke et samarbeid. Det er av-
gjørende at hjem og barnehage/skole har åpne og gode dialoger og 
kommer fram til enighet gjennom felles beslutninger til beste for barnas 
læring og utvikling. Foreldremøter, utviklingssamtaler og øvrig samar-
beid skal bære preg av både informasjon, dialog og medvirkning. For-
eldresamarbeid i barnehage og skole skal ha barnets beste som ut-
gangspunkt. Et nært samarbeid med hjemmet er viktig for å støtte bar-
nets utvikling og av vesentlig betydning for at flere barn opplever for-
ventninger og støtte til sitt utdanningsløp. Relasjonen mellom barneha-
ge/skole og hjemmet skal være preget av åpenhet og likeverd. Barne-
hagen og skolen har ansvar for å samarbeide med alle foreldrene på en 
slik måte at de opplever seg sett, hørt og inkludert. Det er viktig for for-
eldrene at personalet viser interesse for barnet deres og opptrer som 
tilstedeværende og trygge. (Barns trivsel – voksnes ansvar. Udir 2012) 

 
Forskningsbasert kunnskap om foreldrenes betydning for skole-
prestasjoner gir gode argumenter for at skolen – og barnehagen bør 
samarbeide nært og godt med foreldrene i hele grunnopplæringen. 
Samarbeidsforholdet skole-hjem er et vesentlig bidrag til skolens læ-
ringsmiljø. (Hattie 2009) sier at det er foreldrenes forventninger til skole-
prestasjoner som har sterkest innvirkning på elevenes motivasjon og 
innsats; dernest følger foreldrenes interesse for skolearbeid hjemme og 
på skolen, leksehjelp og dialog om skoleframgang. 

Lekser kan ha en positiv effekt på elevenes læring. Elever som gjennom 
10 års grunnskole har fått og gjort lekser, ligger i snitt nesten ett år foran i 
læring i fag sammenlignet med de elevene som ikke har gjort noe hjem-
mearbeid. Det er imidlertid noen betingelser knyttet til lekser og hjemme-
arbeid om det skal bidra til bedre læringsresultater. Det viktigste foreldre-
ne kan gjøre er å oppmuntre, støtte og hjelpe barnet til å prioritere lekse-
ne høyt. Hvis skolen samtidig gir passe mye lekser som eleven mestrer, 
vil dette gi bedre læring og mindre konflikt og frustrasjon. Dette betyr mye 
mer enn andre faktorer i familien, slik som sosioøkonomisk status. (Tho-
mas Nordahl 2012) 

 
«Der hvor skolen og barnehagen ser på foreldrene som en ressurs og 
har positive holdninger til hjem-skole-samarbeidet, blir læringsmiljøet på 
skolen bedre, og elevene lærer mer» (Thomas Nordahl) Foreldre med 
innvandrerbakgrunn kjenner ofte dårligere til barnehage- skole- kulturen 
enn etnisk norske foreldre. Barnehager og skoler må derfor legge spesi-
elt til rette for å få et godt og likeverdig samarbeid med de minoritets-
språklige foreldrene. 
 

Samarbeid i barnehagen og i skolen, mellom barnehager og sko- 
ler og mellom skoleslag 

Kollektivt orienterte skoler (og barnehager) hvor de ansatte samarbeider 
gjør det bedre enn individuelt orienterte skoler. «Det er ikke mulig å utvik-
le en skole gjennom dyktige enkeltlærere og gode enkeltledere alene. 
Det må systematisk samarbeid og samordnet inn- sats til. Det kreves 
kunnskap, gode profesjonsholdninger og ledelses- verdier, og støttende 
strukturer på alle nivåer. Skoler er organisasjoner som har læring som 
sentral oppgave. De som arbeider der, enten de er lærere eller ledere, 
må derfor kontinuerlig arbeide med sin egen utvikling og sette læring i 
sentrum både for seg selv og sin skole i den hensikt å bidra best mulig til 
elevenes læring og utvikling» (Irgens, E.J. 2012: Profesjonalitet, samar-
beid og læring) 

 
Det er av stor betydning at overgangen fra barnehage til skole og mellom 
skoletrinn oppleves som god for barnet og for foreldrene. 
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Å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole, barnetrinn og 
ungdomstrinn, ungdomstrinn og videregående opplæring er viktig for å 
legge til rette for et helhetlig utdanningsløp. Elevenes kompetanse og 

karakterer fra grunnskolen har stor betydning for om de gjennomfører 
videregående opplæring. Hedmark fylkeskommune og kommunene i 
Hedmark samarbeider både på skole – og på skoleeiernivå om økt 

gjennomføring og bedre resultater i hele det 13-årige skoleløpet. Rekto-
rer i videregående skoler og ungdomsskoler samarbeider systematisk. 

Ungdomsskoler og videregående skoler deltar i felles rådgivernettverk. 
 
«Det er med bekymring Fylkestinget konstaterer at grunnskolepoeng- 
snittet i Hedmark over lengre tid har vært blant de laveste i landet. Fyl-
kestinget ber fylkesrådet arbeide aktivt for å bidra til økt kultur for læring 
i Hedmark. Sørge for et tettere samarbeid med kommunene i Hedmark, 
både administrativt og politisk, for å bevisstgjøre kommune- ne om sitt 
ansvar og rolle for sine elevers mulighet til å gjennomføre og bestå vide-
regående opplæring.»(Tilstandsrapport videregående opplæring, Hed-
mark 2014-2015) 

Barnehage- og skoleeier 

«Å være tett på skolene og barnehagene gir skoleeier innsikt og kunn-
skap om deres utfordringer og muligheter. Skolene og barnehagene 
dyktiggjøres til å bli flinkere til å vise hva de gjør, hvorfor de gjør det og 
hva arbeidet fører til. Gjennom den tette samhandlingen vil skoleeier 
kunne gjøre regnskap for omverdenen om at kvalitetsstandarder til-
fredsstilles, opprettholdes og utvikles.»… « En god (barnehage)- og 
skoleeier gir tydelige politiske prioriteringer og legger til rette for gode 
arbeidsbetingelser for sine ansatte. Samtidig uttrykkes klare forvent-
ninger til skolene om å utvikle opplæringen gjennom gode systemer for 
vurdering av opplæringens kvalitet og resultater. Skole- eiere gir skole-
ledelsen tillit i dette arbeidet og griper ikke inn i det profesjonelle hand-
lingsrom med mindre det er gode grunner til det» (Jøsendal mfl: Skole-
eier som kvalitetsutvikler) 

Tverrfaglig samarbeid 

Noen utfordringer er slik at barnehagen og skolen ikke kan løse disse 
alene. For å sikre best mulige oppvekstsvilkår hos barn og unge er det 
nødvendig å samarbeide på tvers av profesjoner med interne fagmiljøer 
som pedagogisk psykologisk tjeneste (HIPPT), skolehelsetjenesten, fysio 
- og ergoterapeuter, flyktningetjenesten, barnevernet, Stangehjelpa - og i 
tillegg aktuelle eksterne samarbeidspartnere som for eksempel barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk, (BUP) statlig spesialpedagogisk tjeneste, 
(Statped) og oppfølgingstjenesten. (OT)  
 
Barn lever livet sitt i en sammenheng, der forhold i hjemmet, i barneha-
gen, på skolen og i fritiden påvirker hverandre gjensidig. Alle som jobber 
med barn og unge må snakke sammen og samkjøre innsatsen for å gi 
barn en god oppvekst. (Stange kommune: Kommuneplan samfunnsdel 
2014) 
 

Det er behov for tett og samkjørt samarbeid med aktuelle interne og eks-
terne fag- miljøer for å møte utfordringer i forhold til barn og unge som 
strever, og at disse tjenestene integreres bedre i hverandre. 
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Samarbeid 
Alle som jobber med barn og unge i Stange kommune samkjører innsatsen for å gi barn en god oppvekst 

Mål Strategier Kjennetegn Dokumentasjon av måloppnåelse 

 

Samarbeidet mellom barneha-

gen/skolen og hjemmet preges av 
åpenhet og likeverd. Det legges til 
rette for økt og styrket foreldre-

medvirkning 
 

Barnehager og skoler legger spesielt til 

rette for å få et godt og likeverdig sam-
arbeid med minoritetsspråklige foreldre 

 

Samarbeid med hjemmet om bar-

nets/elevens faglige, sosiale utvikling, 
trivsel og læring og omfang og inn-
hold i hjemmelekser slik at flere barn 

opplever forventninger og støtte til sitt 
utdanningsløp 

 

Felles plan og rammer for foreldre-  
skolen i samarbeid med KFU 

 Opplæring for foreldrekontakter i  

 barnehager og skoler 
 Dialog med FAU/SU/KFU/FUB 
 

   

 

Godt felles språk og felles mål 

for våre barn 
  Forventninger er avklart 
 

   
Felles plan i bruk 

 

Opplæring i gang 
 
Møter etter plan 

 

 

 
 
Brukerundersøkelser  

Dialog med 
FAU/SU/KFU/BFU 

 

 

Samhandling til barnets beste på tvers 

av fagmiljøer 

 

Utarbeide felles rutiner for samarbeid 
med aktuelle fagmiljøer i kommunen 

 

Etablere felles møteplasser som bi- 
drar til et tett, forpliktende, flerfaglig 

samarbeid 

 

Felles språk, felles mål og sam-
ordnede tiltak  

 
Regelmessige tverrfaglige møte-
plasser 

 

Brukerundersøkelser 
Dialog med aktuelle parter 

 

Samarbeid om overganger mellom 
barnehage og skole, mellom trinn og 

skoleslag til barnas beste 

 

Felles rutiner og praksis for sam-
arbeid i forbindelse med over-

ganger 
 
Styrke samarbeidet med Hedmark 

fylkeskommune om videregående 
opplæring 

 

Trygge overganger med tydelig 
progresjon 

 

 Brukerundersøkelser 
 

 Skole: 
 Faglige resultater 
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5.2 Kompetanse og utvikling 
En god barnehage og en god skole krever kompetente ledere og faglig 
reflekterte lærere og voksne. I barnehagesektoren har det i flere år vært 
satset mye på å utdanne assistenter til barne- og ungdoms- arbeidere. 
Dette gjør at vi i dag har en stor andel fagarbeidere ute i barnehagene i 
Stange. Det gis fortsatt tilbud til assistenter slik at de kan ta fagbrevet. 

 
Det gis tilbud til videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere og 
barnehagelærere. Dette er viktig for å sikre høy faglig kompetanse ute i 
barnehagene. I forhold til lederutdanning er det nå flere styrere som 
starter på styrerutdanning til høsten. Dette mener vi er en viktig satsning 
for å øke kompetansen til lederne ute i barnehagene. 

 
Nasjonalt – og i Stange har det vært en sterk økning av antall lærere som 
har tatt videreutdanning.(15 i 2015 anbefalt økning for 2016) Deltakerun-
dersøkelser viser at lærere er fornøyde med kvaliteten på studiet og 
mange har hatt stort utbytte av studiene. Denne videreutdanningen gir 
formell utdanning i undervisningsfag og er viktig for å sikre høy fagkom-
petanse. 
 
Minst like viktig er utvikling av kollektive kompetanse og kollektiv praksis i 
egen barnehage og på egen skole. Dette arbeidet foregår på arbeids-
plassen i utviklingsarbeid, gjennom observasjon, refleksjon og veiledning, 
gjennom deling i kollegialt læringsfellesskap, i utprøving og læring i prak-
sis. 
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Kompetanse og utvikling 
Sterke profesjonsfellesskap er en forutsetning for å støtte opp om det barna skal lære. 
God profesjonskompetanse utvikles i samarbeid mellom skoleledere/barnehagestyrer og kollegiet (NOU 2015-8) 

Mål Strategier Kjennetegn Dokumentasjon av måloppnåel-

se  
Lærere og ledere med høy faglig og 

pedagogisk kompetanse i alle barne- 
hager og skoler 

 

Fagarbeidere/assistenter med kompe-
tanse som støtter opp om det barna 
skal lære 

 
En overordnet plan for etter- og videre- 

utdanning og skole/barnehagebasert 
kompetanseutvikling 

 

Deltakelse i nasjonal rektor – og styrer- 
utdanning 

 

Systematisk videreutdanning for lærere i 
skolen innenfor prioriterte fagområder og 
i samsvar med gjeldende kompetanse- 

krav 
 
Programmet «Framtida er nå» fases 

over i felles forsknings- og utviklings-
arbeid i Hedmark: «Kultur for læring» 

 
Rett person på rett plass; kompetanse- 

styring 
 

Vurdere deltakelse i «Språk – eller real- 
fagskommune» for barnehager og skoler 

 
Tilstrekkelig formell kompetan-

se i samsvar med gjeldende 
kompetansekrav ved alle skoler 
innen 2025 

 
Elevene møter lærere med 
kompetanse i fagene 

 

Det er satt av tid til felles pro-
fesjonsutvikling i alle barneha-

ger og skoler 

 
 
Barnehage: 

Ståstedsanalyse, brukerundersøkelse, 
tilsyn, rapportering i Framtida er nå og 

«Kultur for læring» Kartlegging av 
språklige ferdigheter og trivsel 

 

Skole: 
Elevundersøkelsen, Lærerundersøkel-
sen Foreldreundersøkelsen, 

Ungdata-undersøkelsen Ståstedsana-
lyse, ekstern skolevurdering- ring, 
rapportering i Framtida er nå og 

«Kultur for læring» 
Nasjonale prøver 
Eksamen 10. trinn 

 
Utvikling etterspørres i ledersamtaler 
og i dialogmøter 
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5.3 Ledelse 
Ledelse er å ta ansvar for at en oppnår gode resultater, at medarbeider-
ne har et godt og utviklende arbeidsmiljø, og at den virksomheten som 
lederen er ansvarlig for, også er rustet til å oppnå gode resultater i fram-
tida. En rektor/styrer har et samfunnsoppdrag i tillegg til å sørge for den 
daglige ledelsen av den enkelte skole/barnehage. Økt kunnskap om 
hvilken praksis som gir det beste læringsutbyttet for barn/elever, stiller 
nye og høye krav til ledelse. Det forventes at ledere i (barnehager og) 
skoler sikrer at lærerne på deres skole og i deres barnehage arbeider 
sammen for å utvikle en praksis som gir det beste læringsutbyttet for 
elevene/barna. Forskning om skoleledelsens betydning for elevens læ-
ringsresultater (Robinson: Elevsentrert ledelse) viser at elever presterer 
bedre ved skoler som fokuserer på: 
 

5.3.1 Å sette mål 
5.3.2 Å bruke ressurser strategisk 

5.3.3 Å sørge for undervisning av høy kvalitet 
5.3.4 Å lede lærernes læring og utvikling 
5.3.5 Å sørge for et velordnet og trygt miljø 

 

Forskningen det vises til, handler om skole. Det er god grunn til å anta at 
lignende prinsipper også gjelder ledelse av barnehager. Profesjonalitet i 
ledelse tillegges stadig større vekt, og i det ligger krav om å handle evi-
densbasert. Det betyr at ledere i barnehager og skoler må ha kunnskap 
om hva som virker og som fører fram til målene som er satt. 
 
For å vurdere om målene nås, er det avgjørende å hente inn og analyse-
re data, enten målene er knyttet til skolefaglig læring, språkutvikling i 
barnehagen eller barnas trivsel. Til dette kreves statistisk kompetanse 
og evne til å ta beslutninger om hvilke tiltak som skal iverksettes for å 
forbedre resultatene. Tiltakene skal være forsknings- baserte (Thomas 
Nordal: Bruk av kartleggingsresultater) I OECD prosjektet «Improving 
School Leadership» hvor Norge har deltatt, er noen av konklusjonene at 
ledelse har stor betydning for lærernes motivasjon og praksis, for sko-
lens læringsmiljø og elevens/ barnas læring. I prosjektet pekes det på at 
norske skoleledere i for liten grad observerer lærernes praksis eller gir 
tilbakemeldinger på deres undervisningspraksis. Samtidig viser under-
søkelsen at norske lærere ønsker mer tilbakemelding og veiledning og 
har stort behov for profesjonell utvikling. Vi kjenner ikke til tilsvarende 
undersøkelse når det gjelder barnehager, men det er grunn til å tro at 
dette er overførbart også til ledelse av barnehager. 
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Ledelse 
Ledere som fokuserer sitt arbeid på kjernevirksomheten som handler om undervisning og læring vil ha større påvirkning på barn og unges læ-
ring (Viviane Robinson) 

Mål Strategier Kjennetegn Dokumentasjon av måloppnåelse 

 

Våre ledere skal være tydelige på at 

alle barn og unge lærer med rett 
hjelp og støtte 

 

Kompetanseutvikling og læ-

ring/refleksjon i fellesskapet med 
bruk av pedagogisk analyse 

 

Lederne er involvert både i formelle 

læringsarenaer og uformelle samta-
ler om lærernes praksis og elevresul-
tater 

 

 

Pedagogiske tiltak er forskningsbaser-

te og utviklet med bakgrunn i analyse 
av kartleggingsresultater 

 

  Barnehage: 

Brukerundersøkelser blant de 
ansatte 

Ståstedsanalyse  
Utvikling etterspørres i 
ledersamtaler og i dia-

logmøter 
 
Skole: 

Ekstern skolevurdering 
Utvikling etterspørres i ledersamtaler 
og i dialogmøter 

 

Våre ledere skal ha god analyse- 
kompetanse og systematisk følge 

opp resultatene ved egen virksom- 
het. 

 

Implementering av kompetanse-
pakke for styrere og skoleledere: 

«Bruk av kartleggingsresultater i 
barnehagen/skolen» i alle barneha-
ger og skoler 

 

Utarbeide og ta i bruk plan for kart- 
legging i barnehagen 

 

Vurdere anskaffelse av felles digitalt 
ledelsesverktøy for kvalitetsarbeid 

 

Ledelse av de ansattes læring 
 

Lede læringsprosesser i personalet 
for utviklingsarbeid og faglig oppda-

tering 
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5.5 Helsefremmende barnehager og skoler 
Trivsel, motivasjon og mestring er sentrale elementer for helse- frem-

mende barnehager og skoler, både i et ”her og nå – perspektiv” og i et 
framtidsperspektiv. Et oppvekstmiljø der barna/elevene ikke blir kren-
ket, hvor de er en del av et fellesskap og hvor de opplever at de mest-

rer sin hverdag, sin læring og utvikling, er barnehagens og skolens ho-
ved-bidrag i folkehelsearbeidet. Arbeid med å forebygge, avdekke og 
håndtere mobbing og krenkelser må ha kontinuerlig høyt fokus i både 

barnehager og skoler i Stange. Mobbing starter i barnehagen - gode og 
dårlige grunnlag legges her. Derfor har barnehagen en viktig sam-

funnsoppgave i tidlig forebygging av mobbing. 

 
Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale anbefalinger for måltider, 

matvaner og fysisk aktivitet i barnehager og skoler. Nasjonalt senter for 

 
mat, helse og fysisk aktivitet skal bidra til at den nasjonale utdannings- 
og helsepolitikken blir iverksatt og gjennomført, slik at alle barn og 

unge gis et likeverdig barnehagetilbud og tilpasset opplæring av høy 
kvalitet i et inkluderende fellesskap. Senteret skal bidra til å styrke 
barnehagenes og skolenes rolle som helsefremmende og forebyg-

gende arenaer for barn og unge og gir på sine nettsider kunnskap og 
veiledning om hvordan god ernæring og daglig fysisk aktivitet kan 
være en naturlig integrert del av barnehage- og skolehverdagen. 
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Helsefremmede barnehager og skoler 

Trivsel, motivasjon og mestring er barnehager og skolers viktigste folkehelsestrategier og en vesentlig del av ønsket barnehage – og skolekultur 

Mål Strategier Kjennetegn Dokumentasjon av måloppnåelse 

 
Barn/elever skal ha et trygt og inklu-
derende barnehage/skolemiljø 

 
Følge opp arbeidet med det psyko-
sosiale miljøet (forebygging – hånd-
tering – medvirkning) 

 
Kunnskap om digital mobbing, mob-
bing/krenkelser i barnehager og 

barn og unges psykisk helse 
 
Bedre involvering og samarbeid 

med foreldre 
 
Samarbeid med aktuelle fagmiljøer 

 
Positive resultat på brukerun-
dersøkelser 

 
 

Ytterligere nedgang i opplevd 

mobbing/krenkelser 
 
 

 
 

 
Barnehage: 
Brukerundersøkelser 

Kartlegging Observa-
sjon 

  Samtaler 

 
Skole: 

Elevundersøkelsen 

Foreldreunders øk els en 
Kartlegging Observa-
sjon 

Samtaler 

 

Skoler og barnehager skal legge for- 
holdene til rette for sunne matvaner 
og fysisk aktivitet 

 

Implementere aktuelle nasjonale an- 
befalinger for mat, helse og fysisk 
aktivitet 

 
Kartlegge måloppnåelse i svømme- 
opplæringa på barnetrinnet for evt. 

Forbedringsstrategier 
Oppfølging av de som ikke er trygge 
i vann 

 

Barn og unge er fysisk aktive 
i lek eller annen aktivitet 
minst 60 minutter hver dag. 

 
Gode rammer for måltider i 
barnehagen, i SFO og på 

skolen 
 
God måloppnåelse i svøm-

ming 

 
 
 
 
Rapportering fra barnehager og skoler 
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5.4 Barnehage- og skolestruktur 
Telemarksforskning har på oppdrag fra Stange kommune gjennomført 
en utredning av skolestrukturen i Stange kommune. (februar-juni 2014) 
Utredningen beskriver og konsekvens-vurderer utfordringer for Stange-
skolen i et 10 – 15 års perspektiv. Dette utredningsarbeidet skal være 
med å sikre et godt beslutningsgrunnlag for framtidig skole- struktur i 
Stange. Utredningsarbeidet gjennomføres i flere faser. Fase 1 som in-
nebærer innhenting og presentasjon av faktagrunnlag som utgangs-
punkt for høringer, drøftinger og politiske beslutninger – ble gjennomført 
høsten 2014. Arbeidet ble høsten 2015 vedtatt videreført med sikte på 
et forbedret og robust tjenestetilbud i kommunen. Fase 2 i utredningsar-
beidet om framtidig skolestruktur ble iverksatt våren 2016 med ei politisk 
styringsgruppe som har gjennomført dialogmøter i kretsene. Oppsum-
mering fra disse møtene, Telemarksrapporten og høringsuttalelser vil 
danne grunnlag for rådmannens saksutredning og innstilling til politisk 
behandling. Utredningsarbeidet skal gjennom å belyse pedagogiske, 
økonomiske, organisatoriske og samfunnsmessige utfordringer, danne 
grunnlag for beslutning om framtidig skolestruktur i Stange kommune. 
Kommuneplanens samfunnsdel og budsjettdokumentene understreker 
behovet for å utrede og vurdere strukturendringer mot store nok enheter 
for å ivareta en robust organisasjon. I første rekke rettes søkelyset mot 
skole- strukturen, men det er behov for også å rette oppmerksomheten 
på barnehagestrukturen i perioden denne kommunedelplanen skal om-
fatte. 

 
Stange kommune skal få til innovasjon og utvikling gjennom en robust 
organisering og strukturelle tilpasninger. «En robust organisering skal til 
en hver tid ha et økonomisk handlingsrom som gjør at organisasjonen 
kan holde tritt med utviklingen. Det vil kunne innebære endringer både i 
organisasjonsstruktur, systemer og arbeidsmåter.» 
(Kommuneplan – Samfunnsdel 2014-2016) 

 
I utredning om framtidig skolestruktur i Horten kommune våren 2016 
beskrives robuste skoler slik: 

 
«En robust skole kjennetegnes ved at de har høy fagkompetanse og 
gode fagmiljøer, et bærekraftig og mangfoldig elevgrunnlag og en bæ-

rekraftig økonomi. Framtidas skole setter nye krav til elever, lærere og 
skoleledelse og følgende faktorer er viktige for om en skole er robust eller 
ikke»: 
 

 Kompetanse: Skolen må ha et personale som dekker kompetan-
sekravene gitt i lov og forskrift. 

 Fagmiljø: Skoler (og barnehager) skal kjennetegnes av høy grad 
av kvalitet og kollektiv praksis. Skolebasert kompetanseutvikling 
for å utvikle profesjonen vil tjene på at lærere utvikler fag og prak-
sis i fellesskap. En robust skole har en skoleledelse som kjenne-
tegnes av felles refleksjon for utvikling av god lederpraksis. 

 
I planperioden vil det være behov for en gjennomgang av barnehage- 
strukturen. Stange kommune har en desentralisert barnehagestruktur. 
Vi ser et økende behov for barnehageplasser, spesielt i Ottestad- om-

rådet og Stangebyen. Virksomheten er organisert med styrere på av-
delingsledernivå og en felles virksomhetsleder med stab. Det vil bli satt 

i gang et arbeid med mulige fremtidsbilder for organisering av barne-
hagene i Stange i et 10-årsperspektiv. 
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Barnehage og skolestruktur 

Mål Strategier Kjennetegn 

 
Barnehagene og skolene skal være 

sikret et handlingsrom med hensyn til 

fagmiljø, elevgrunnlag (skole), areal- 

utnyttelse og økonomi 

 
Egen sak om skolestruktur 

Egne saker om barnehageutbygging og 

eventuelt barnehagestruktur 

 

Robuste skoler og barnehager 
Høy kvalitet 

Bærekraft 
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6 Oppfølging og revisjon av planen 

Kommunedelplan for oppvekst er det overordnede styringsdokument for 
barnehager og skoler i Stange. Planen skal gi retning og forutsigbarhet til 
ansatte i barnehage- og skolesektoren og til politisk og administrativ sko-
leeier. 

 
Handlingsdelen av kommunedelplanen er en del av kommunens 4-
årshjul og 1-årshjul, med andre ord en del av planlegging og styring i 
både et 4-årig og 1-årig perspektiv 

 
For at kommunedelplanen skal fungere som et politisk, så vel som admi-
nistrativt styringsverktøy må den gi føringer for budsjett og økonomi plan. 
Å etterstrebe en sterkere kobling mellom kommunedel- planen og bud-
sjett og økonomiplan er en målsetting. 

 
I 4-årshjulet skal kommunal planstrategi vedtas innen første år med nytt 
kommunestyre. Planstrategien gir føringer for det kommende planbeho-
vet. Derfor vil kommunedelplanen for oppvekst tas opp hvert 4.år for å se 
om planen holder tritt med den utviklingen vi ser rundt oss. I 1-årshjulet 
vil kommunedelplanen gi årlige innspill til budsjett som er kommunens 
årlige vedtak om aktivitet og handlinger. Virksomhetenes måloppnåelse 
og status rapporteres inn i kommunens styringssystem. På denne måten 
kan vi bruke kommunedelplanen til å styre Stangebarnehagen og 
Stangeskolen mot ønsket retning – økt lærings utbytte og godt lærings – 
og oppvekstmiljø for barn og elever. Handlingsdelen til kommunedelpla-
nen blir derfor et viktigste styrings – og rapporteringsverktøyet, både i et 
1-års og 4-års perspektiv. 

En kommunedelplan for oppvekst som dokument er ikke tilstrekkelig for 
å sikre god kvalitet i barnehagene og skolene i Stange. Hvordan barne-
hage- og skoleeier, barnehage- og skoleledelse, personalet i Stange 
kommunes barnehager og skoler forstår og arbeider etter planens in-
tensjoner - og hva barna til syvende og sist sitter igjen med, er avgjøren-
de. 
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7 Kildehenvisninger 

Barnehageloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 
Opplæringsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61 
Vurdering i skolen: 
http://www.ntnu.no/documents/10467/1262390592/FIVIS+sluttrappo
rt+2014/7e980151-907b-4802-aaaa-1ccc406a9eb9 
 Meld.St 28 2015-2016: Fag – Fordypning- Forståelse https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/   
DuFour, R., & Marzano, R. (2011). Leaders of learning. How district, school and classroom leaders improve student achievement  
Rammeplan for barnehager: http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/ Lære 
planverket Kunnskapsløftet http://www.udir.no/Lareplaner/ 
Kompetanse for framtidens barnehage http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/kompetanse_for_fremtidens_barnehage_2013.pdf 
Meld. St 24 2012-2013: Framtidens barnehage https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-24-20122013/id720200/ Kunn-
skapsdepartementet: Tett på realfag 2015-2019) http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2012/fivis.pdf?epslanguage=no 
https://www.regjeringen.no/contentassets/869faa81d1d740d297776740e67e3e65/kd_realfagsstrategi.pdf 
Lesesenteret: Språkløyper http://sprakloyper.uis.no// 
Utdanningsdirektoratet: Vurdering for læring: http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/ 
NTNU 2015: Forskning på individuell vurdering i skolen http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2012/fivis.pdf?epslanguage=no 
Kunnskapsdepartementet: Meld. St. 22 (2010 – 2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter — Ungdomstrinnet 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-22-2010--2011/id641251/ 
Utdanningsdirektoratet: Barnehagen som lærings- og danningsarena - Prosjektrapport fra Hedmark og Vestfold 
http://www.udir.no/Upload/barnehage/Pedagogikk/Barnehagen%20som%20l%c3%a6rings- danningsare-
na/Artikkelsamling_Hedmark%20Vestfold_web.pdf?epslanguage=no 
Kunnskapsdepartementet 18.04.16: Regjeringens mobbepolitikk 
https://www.regjeringen.no/contentassets/ef826500760942e99fa3df703a6d57e6/oversikt-regjeringens-mobbepolitikk-vedlegg-45-16-pm.pdf Fylkes-
mannen i Hedmark: Kultur for læring oppvekstforum – samordning for barn og unges oppvekst og læring 
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMHE/02%20Barnehage%20og%20opplæring/kurs%20og%20konferanser/Kultur%20for%2 
0læring/Oppstartssamling%20oppvekstforum/Mandat%20kultur%20for%20læring.pdf 
Meld st. 19 2015-2016: Tid for lek og læring 
https://www.regjeringen.no/contentassets/cae152ecc6f9450a819ae2a9896d7cf5/no/pdfs/stm201520160019000dddpdfs.pdf 
NOU 2015-8: Fremtidens skole https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-8/id2417001/?ch=1&q= 
NOU 2014- 7: Elevenes læring i fremtidens skole https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-7/id766593/ Nor-
dahl, Hansen: dette vet vi om klasseledelse 
Manger: Dette vet vi om motivasjon og mestring Qvor-
turp: Dette vet vi om skoleledelse Utdanningsdirekto-
ratet: Evaluering av Kunnskapsløftet 
http://www.udir.no/globalassets/upload/rapporter/evakl_presentasjoner_sluttrapporter/udir_evaluering_kunnskapsloeftet_2012_korr3.pdf Asplan-
Viak: SAMMENHENG MELLOM SKOLESTØRRELSE OG KVALITET http://docplayer.no/7075919-Sammenheng-mellom-skolestorrelse-og- kvali-

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
http://www.ntnu.no/documents/10467/1262390592/FIVIS+sluttrapport+2014/7e980151-907b-4802-aaaa-1ccc406a9eb9
http://www.ntnu.no/documents/10467/1262390592/FIVIS+sluttrapport+2014/7e980151-907b-4802-aaaa-1ccc406a9eb9
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/
http://www.udir.no/Lareplaner/
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/kompetanse_for_fremtidens_barnehage_2013.pdf
http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-24-20122013/id720200/
http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2012/fivis.pdf?epslanguage=no
https://www.regjeringen.no/contentassets/869faa81d1d740d297776740e67e3e65/kd_realfagsstrategi.pdf
http://sprakloyper.uis.no/
http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/
http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2012/fivis.pdf?epslanguage=no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-22-2010--2011/id641251/
http://www.udir.no/Upload/barnehage/Pedagogikk/Barnehagen%20som%20l%c3%a6rings-danningsarena/Artikkelsamling_Hedmark%20Vestfold_web.pdf?epslanguage=no
http://www.udir.no/Upload/barnehage/Pedagogikk/Barnehagen%20som%20l%c3%a6rings-danningsarena/Artikkelsamling_Hedmark%20Vestfold_web.pdf?epslanguage=no
http://www.udir.no/Upload/barnehage/Pedagogikk/Barnehagen%20som%20l%c3%a6rings-danningsarena/Artikkelsamling_Hedmark%20Vestfold_web.pdf?epslanguage=no
https://www.regjeringen.no/contentassets/ef826500760942e99fa3df703a6d57e6/oversikt-regjeringens-mobbepolitikk-vedlegg-45-16-pm.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMHE/02%20Barnehage%20og%20oppl%C3%A6ring/kurs%20og%20konferanser/Kultur%20for%20l%C3%A6ring/Oppstartssamling%20oppvekstforum/Mandat%20kultur%20for%20l%C3%A6ring.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMHE/02%20Barnehage%20og%20oppl%C3%A6ring/kurs%20og%20konferanser/Kultur%20for%20l%C3%A6ring/Oppstartssamling%20oppvekstforum/Mandat%20kultur%20for%20l%C3%A6ring.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cae152ecc6f9450a819ae2a9896d7cf5/no/pdfs/stm201520160019000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-8/id2417001/?ch=1&amp;q
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-7/id766593/
http://www.udir.no/globalassets/upload/rapporter/evakl_presentasjoner_sluttrapporter/udir_evaluering_kunnskapsloeftet_2012_korr3.pdf
http://docplayer.no/7075919-Sammenheng-mellom-skolestorrelse-og-kvalitet-av-tone-h-sollien-asplan-viak.html
http://docplayer.no/7075919-Sammenheng-mellom-skolestorrelse-og-kvalitet-av-tone-h-sollien-asplan-viak.html
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Telemarksforskning: Skolestruktur i Stange kommune http://www.stange.kommune.no/getfile.php/Bilder/Stange/Planer/Rapport%20- 
%20Stange%20kort%20260814.pdf 
Bachmann, Haug 2006: Forskning om tilpasset opplæring http://www.udir.no/Upload/Forskning/5/Tilpasset_opplaring.pdf 
Spesialpedagogikk 1 2015: Forutsetninger for læring i førskolealder 
http://www.spesialpedagogikk.no/Fagtidsskrift/Spesialpedagogikk/Arkiv/201024/052009131/ 
Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006–2014 
http://www.academia.edu/8170347/Synteserapport_om_skandinavisk_forskning_p%C3%A5_barns_spr%C3%A5k_og_spr%C3%A5kmilj%C3%B8_i_ 
barnehagen_i_tidsrommet_2006_2014 
Utdanningsdirektoratet: Hva kjennetegner gode skoler for minoritetsspråklige elever http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NOVA/Hva- 
kjennetegner-gode-skoler-for-min-elever/Internasjonal-forskning/ 
NTNU 2012: Barns trivsel og medvirkning i barnehagen 
https://samforsk.no/SiteAssets/Sider/publikasjoner/Barns%20trivsel%20og%20medvirkning%20i%20barnehagen%20webutgave.pdf 
Ungdata 2014: http://www.ungdata.no/id/22414 
Stange kommune: Retningslinjer for SFO 
http://www.stange.kommune.no/getfile.php/Filer/Stange/PDF/Felles%20retningslinjer%20for%20skolefritidsordningen%20i%20Stange%20- 
%20endelig.pdf) 
Utdanningsdirektoratet 2012: Barns trivsel – voksnes ansvar http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Trivsel/trivselsveileder/ 
Thomas Nordahl/SEPU 2012: Thomas Nordahl gir lekseråd http://hihm.no/prosjektsider/sepu/nyheter/thomas-nordahl-gir-lekseraad 
FUG 2010: Broer mellom hjem og skole 
https://www.alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus/images/ELU_administrasjon/foreldrepulsen/foreldrepulsen_broermellomhjemogskole_BM.pdf Ir-
gens, E.J. (2012): Profesjonalitet, samarbeid og læring 
https://www.academia.edu/1795311/Irgens_E.J._2012_Profesjonalitet_samarbeid_og_l%C3%A6ring._I_Postholm_M.B._L%C3%A6reres_l%C3%A6r 
ing_og_ledelse_av_profesjonsutvikling._Trondheim_Tapir_s._217-231 
Hedmark fylkeskommune: Tilstandsrapport videregående opplæring 2014 
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Helsedirktoratet: Retningslinjer formåltider, matvaner og fysisk aktivitet I barnehager og skoler https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og- 
maltider-i-skolen 
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