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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, enten du blir sjåfør, ingeniør, rørlegger eller hva som helst annet.» Thomas 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 utdannelse. Da må barnehage/skole sammen med foreldrene sørge for at
denne kulturen gir den læringen som fører til arbeid – som sjåfør, ingeniør eller rørlegger. Oppveksten til barn må preges av læring, den læringen som er nyttig for å komme gjennom en utdannelse. Dette krever
mye av mange. Ansatte 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. Vi har som mål å arbeide sammen med aktørene i opp- vekstsektoren 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 samfunnsdel 2014 – 2026 og erstatter ”Stadi bære” (strategisk plan for barnehager) 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.
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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 utdanningsløpet fra barnehage og ut grunnskolen i sammenheng. Hovedfokus i planen 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 profesjonelle 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.

Planen ble vedtatt i kommunestyret 15.02.17 med følgende presisering:
"Kommunestyret vil presisere at selv om det anses slik at staten gjennom 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 besitte 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 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»
Kommunestyret forutsetter at de punktene i handlingsplanen som omhandler motivasjon for læring og foreldresamarbeid også ivaretas ut fra
denne overordnede forståelsesrammen.
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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 trad isjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier
som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret 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. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 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)

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. Regjeringen setter inn nasjonale tiltak for at flere skal tilegne seg grunnleggende 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.

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 s om respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar 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 kultu rtradisjon.
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 hol dningar 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.

Kommuner og fylkeskommuner må bestrebe at kvalitetsarbeidet i barnehager 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. Barnehagens 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 samhandling mellom politisk og administrativt nivå.

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 motarbeidast.(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 praktiseres, utvikles og formes.
Alle barnehager og skoler skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget
og innholdet som er fastsatt i henholdsvis barnehageloven og opplæringsloven. Rammeplan for barnehager gir en forpliktende ramme for
planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.
Læreplanverket Kunnskapsløftet, er styrende for opplæringa i grunnskolen 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 utdanningsløp. Den skal gi trygg og god omsorg og stimulere til lek, utvikling 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 videreutdanning i undervisningsfag for lærere og lederutdanning for skoleledere. Deltakerundersøkelser viser at både lærere og skoleledere er
svært fornøyde med tilbudene. Høy faglig kompetanse har stor betydning for elevers utbytte av opplæringen. (Udir.no) Strategien ”Kompetanse 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. (Utdanningsdirektoratet) God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre
likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Utviklingen mot større barnehager krever økt kunnskap om administrasjon og ledelse. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling.
Lederutdanning for Styrere tilbys hvert år. To omfattende nasjonale strategier for å øke barn og elevers grunnleggende ferdigheter er ”Tett
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”En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som mennesker 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 op pmuntres 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 ogs å stilt overfor lokale og
globale utfordringer knyttet til sosial, kulturell, økonomisk og
teknologisk utvikling, og til hvordan vi skal skape en bærekraftig utvikling”(NOU 2015-8 - Fremtidens skole

på realfag” og ”Språk- løyper, nasjonal strategi for språk, lesing og skriving.” 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 vurderingskultur. Det er større pådriv i arbeidet med å utvikle en god vurderingspraksis 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 forskjeller mellom skoler og skoleslag, og også internt på skoler. Gapet
synes å øke mellom de lærere og skoler som har en god vurderingspraksis, 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. Elevene etterlyser mer varierte undervisningsformer og mer elevaktiv undervisning.
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 kommunene 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 – ungKommunedelplan for oppvekst
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domstrinnet.” Stortingsmeldingen peker på at ungdomstrinnet på mange
måter fungerer godt, og at elevene trives og har gode relasjoner til lærerne. 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 barnehagelærer- og lærerkvalifisering. Det nasjonale programmet ”Veiledning
av nyutdannede lærere og barnehagelærere” har virket siden 2003. Stadig 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 ondsinnet 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 læring».
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 forekomst og eventuelt omfang av mobbing blant barnehagebarn.

«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 forebygge og avdekke mobbing, vil vi i den nye rammeplanen for barnehagen sette tydelige krav til antimobbearbeidet i barnehagenært og forpliktende 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 «tradisjonell» 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 aktivitetsplikten, og om nødvendig gi skoleeier tvangsmulkt for å sikre etterlevelse 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 synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven) 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. Opplæringsloven og Læreplanverket for Kunnskapsløftet gir rammer og føringer for elevmedvirkning som gjelder for all opplæring i alle fag. Foreldre 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.
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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- fritidsordninga skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med
utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga 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 tydeliggjort. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veiledning til læreplanen
(kroppsøving) og støttemateriell med råd og forslag til opplegg. Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til ferdighetsprøve i svømming på barnetrinnet 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 læring som skal bidra til at faglige resultater i grunnskolen heves, at gjennomstrømning i videregående opplæring øker og at viktige aktører i oppvekstfeltet 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. Ansatte 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 oppvekstsektoren slik at alle lykkes.” (Anne Cathrine Holth, utdanningsdirektør, Hedmark) Kultur for læring i Hedmark skal bidra til at barn/elever i
Hedmark skal:







åpne dører mot verden og framtiden
kunne være med på å fremme demokrati
utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene 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 gjennomgående godt fornøyd med barnehagen. Den nordiske barne- hagemodellen høster stadig anerkjennelse internasjonalt.» Meld. St.19 (20152016)
Meld. St.19 (2015-2016) «Tid for lek og læring» presenterer det regjeringen 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 barnehagen

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

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 Rammeplanen. 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 vurdering av og anbefalinger knyttet til grunn- opplæringens fag opp mot kravene til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv.

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. Meldingen er grunnlag for utarbeidelse av ny Rammeplan for barne- hager
som varsles ferdigstilt i løpet av 2017. Det beste fra dagens rammeplan
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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 verktøy slik at barnas rettigheter sikres best mulig. (Kompetanse for framtidens 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 kvalitetsfaktorene i barnehagen. I henhold til Meld.St.19 «Tid for lek og læring» vil det framover legges enda større vekt på språk og læring i barnehagen. Barnehagen skal være et omsorgs- og læringsmiljø sies det i stortingsmeldingen. Grunnlaget for dette legges ved gode relasjoner mellom
de ansatte og barna i barnehagen.
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Utvalget anbefaler fornyelse av skolens innhold innenfor fire kompetanse- områder:
 Fagspesifikk kompetanse: Utvalget anbefaler at matematikk- faget 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 alene – og sammen med andre.
 Kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta: Det anbefales at samhandling og deltakelse inkluderes i alle fag. Et sentralt
mål for elevenes læring vil være at de skal kunne samhandle på en



rekke samfunnsarenaer relatert til demokratisk deltakelse, toleranse 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 deltakelse 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 vurderingspraksis 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 læreplanverket, både generell del og fagplaner. I meldingen foreslås å fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen. 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
Kommunedelplan for oppvekst
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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 ansatte, elever, lærlinger og studenter
Nært samarbeid med forskning – og læringsinstitusjoner

og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement
og forskertrang.

Barn og unges kommunestyre:
Hva skal til for at alle elever opplever et trygt og inkluderende
skolemiljø?
Unngå mob bing/ alle skal være venner og snille mot hverandre
Alle elever får de utfordringene de trenger/ godt samarb eid elever
og lærere

Under behandling av Tilstandsrapport for grunnskolen, vedtok kommunestyret (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 organisering 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.” Barnehage/skoleeier har ansvar for å følge opp og forbedre kvaliteten på opplæringen i dialog med barnehagene og skolene. Dette er mål og strategier
som politikerne i Stange har sluttet seg til.

Hva skal til for at elever lærer mer – og bedre?
Inkluderende og engasjerte lærere som b ryr seg om job b en sin.
Job b e i grupper, samarb eide, 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 skolearb eidet
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 b edre.
«De voksne på skolen skal være
flinke til å lære b ort,
sette grenser og gi rom for
diskusjoner» (Elevrådet Tangen skole)

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 praktisk for å arbeide systematisk med språk, lesing og læringsstrategier.
Lesing er en grunnleggende ferdighet. Derfor er lesing og ØLU er en viktig 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 botilbud
 Barnehage, skole og utdanning - Kultur for læring og danning
 Infrastruktur – En effektiv og moderne infrastruktur

Kommunedelplan for oppvekst
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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 knyttet 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 spesielt viktig fordi utdanning og arbeid har stor betydning for helse og levekår i voksenlivet.
Trivsel, motivasjon og mestring er sentrale elementer for helsefremmende 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 barnehager 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)

Kommunedelplan for oppvekst
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Framtida er nå
Driftsutvalget i Stange kommune ga i mai 2012 sin tilslutning til at prosjektet ” Framtida er nå” ble igangsatt i samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark.( SePu). Prosjektet omfatter alle barnehager og grunnskoler i Stange.
Prosjektet har to hovedperspektiv: Innhold og organisering:
 Innhold: Kompetansehevingsprogram som skal bidra til økt refleksjon og videreutvikling av egen praksis ut fra forsknings- basert
kunnskap.
 Organisering: Undersøke om det bør etableres en annen organisering innenfor oppvekstområdet.
Gjennom kompetansehevingsprogrammet skal alle ansatte i barne- hager 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 profesjonelle voksne som fremmer læring for alle barn og elever i
kommunen uavhengig av skole og barnehage, individuelle forutsetninger, kjønn eller foreldrebakgrunn.
 Alle barn og unge skal oppleve helhet og sammenheng fra barnehage og ut grunnskolen. Det skal være et nært samarbeid mellom
barnehager og skoler i Stange. Utviklingsarbeidet skal ivareta både sosial og faglig utvikling. Vi skal ha en resultat- og utviklingsorientert kultur, hvor resultater blir analysert som grunnlag for videre utvikling av pedagogisk praksis.

3

Fag- grunnlag

Hva er kvalitet
Kvalitetsbegrepet kan forstås ut fra tre ulike former for kvalitet:
Resultatkvalitet som omfatter både kunnskaper, ferdigheter og holdninger og hvor oppnådd resultat kan måles eksempelvis gjennom nasjonale 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, innholdet 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 innenfor dette kvalitetsbegrepet, kan i noen grad måles gjennom elev- og
foreldreundersøkelser.
Strukturkvaliteten tar for seg for seg de formelle kravene til lover, forskrifter og planer, men også til økonomi, personaltetthet, lærernes kompetanse gruppens/klassens størrelse og sammensetting og fysiske
rammer som bygninger og utstyr. Mål om robust organisering og helsefremmende barnehager og skoler, kommer inn under dette kvalitetsbegrepet. 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 betingelser som bidrar til læring:
- Elevene engasjeres aktivt i egen læring og forstår egne læringsprosesser
- Elevene deltar i kommunikasjon og samarbeid
- Elevene får utvikle dybdeforståelse og får hjelp til å forstå sammenhenger
- Elevene får utfordringer som gjør at de kan strekke seg
- Undervisningen er tilpasset elevenes ulike forkunnskaper og erfaringer
Kommunedelplan for oppvekst
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- 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 undervisningen
- Lærerne tar i bruk varierte metoder, arbeidsmåter og organisering
som er tilpasset det elevene skal lære, den enkelte elev og elevgruppe
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 ordforråd 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 skoletiden.
Lærere som tydelige ledere av undervisning og læring, med god fagdidaktisk kompetanse, gode relasjoner til barn/elever og som er opptatt
av og har kunnskap om sin innflytelse på barns framgang i læring, fremstår blant de viktigste faktorene i forhold til elevers læringsutbytte. (Thomas 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.” (Michael Fullan: Å dra i samme retning 2014)

Motivasjon og mestring henger sammen og er vesentlig for lærings- utbyttet. 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 rammer 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. Læreplanen har mange detaljerte mål, og opplæringen kan oppleves fragmentert og overfladisk. Dybdelæring handler om å forstå noe så godt og
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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 tilstand 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 psykisk helse gjør at eleven ikke er i læringsposisjon (Udir) Psykiske vansker 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 Thomas Nordahl heller ikke stor betydning for resultatkvalitet, men skoler
bør ikke være for små (<100 – 200 elever) og ikke for store (> 2000 –
3000 elever).

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 private). Ved hovedopptaket 1. mars, vil alle med barnehagerett få plass fra
høsten av. Det er en vekst i antall barn som har behov for barnehageplass. 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 største 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- skolene. 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 lærertettheten 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 elever i mindre grupper, noe som kan bety behov for økt lærertetthet på
ungdomstrinnet.
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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 inkluderende 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 mulig å gi innenfor barnehagens ordinære opplegg og kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp. For enkelte elever i skolen er tilpasning av ordinær
opplæring heller ikke nok til at de får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. 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 skoler, 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 inkluderende fellesskap. De aller fleste elevene i Stangeskolen som får spesialundervisning, 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.

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 minoritetselever. Det flerkulturelle arbeidet handler om organisering, planlegging, 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 utvikle et godt nok andrespråk. I barnehagen er det norske språket inngangsport til lek og læring. Norsk er i tillegg læringsspråket både i barnehagen 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 barnehagen både har kunnskap om det enkelte barns norske språk, og
vektlegger språkstimulering som en av barnehagens viktigste arbeidsoppgaver. 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- hager 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 minoritetsspråklige barna. (Spesialpedagogikk, 1, 2015)
Flere studier avdekker behov for kompetanseheving / etterutdanning
innenfor flerkulturell pedagogikk og andrespråksdidaktikk (Rambøll Management 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 minoritetsspråklige barn i barnehager i Stange, blitt benyttet til migrasjonspedagog i 50 % stilling som gir veiledning til ansatte i den enkelte barnehage. Ressursen fordeles mellom private og kommunale barnehager.
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Om lag 100 elever med minoritetsspråklig bakgrunn som er bosatt i
Stange får særskilt norskopplæring ved sin nærskole, eller i en av innføringsklassene. Omtrent halvparten av disse elevene får i tillegg opplæring og støtte via sitt morsmål. Med utgangspunkt i kartlegging av norskferdigheter 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 opplæring i egne innføringsklasser. Antall elever i denne gruppen har økt betraktelig. En samordnet organisering av grunnskoletilbudet for asylsøkere 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 mottak legges ned)
Hva kjennetegner gode skoler for minoritetsspråklige elever? Mange
kjennetegn er generelle, slik som å legge til rette for et godt læringsmiljø, gode og nære relasjoner og sørge for å ha gode og kompetente
lærere og en strukturert ledelse. Andre komponenter innebærer et særskilt 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 kompetansen som skal til for å gi minoritetsspråklige elever best mulig undervisning. Dette gjelder alle lærere, ikke bare de som har særskilte
språklige undervisningsoppgaver. Skolene bør bidra til at minoritetsspråklige 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 internasjonal forskning er det blitt mer vanlig at det ikke nødvendigvis fokuseres 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/Hvakjennetegner-gode-skoler-for-min-elever/

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 skoler og barnehager.
Læringsmiljø
Godt læringsmiljø er en rettighet og en forutsetning for god læring. Brukerundersøkelser 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 pedagogiske 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 engasjerende for mange barn dersom stillesittende bord-aktiviteter får dominere. De anbefaler at gutters opplevelser av hvordan de har det i barnehagen, i større grad bør prege diskusjonene om innhold og aktiviteter.(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 forskning og erfaringer fra skolen. I undersøkelsen Barns trivsel og medvirkning 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 undersøkelse der barn på fire og fem år ble spurt om hvordan de har det i
barnehagen (Thomas Nordahl, Barnehagen som lærings og danningsarena, 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.
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Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år for alle elever i Stange- skolen fra 5 til 10 trinn og er en del av det nasjonale kvalitets- vurderingssystemet. Elevundersøkelsen viser en positiv utvikling i Stange kommune 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. Områdene 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 hvilken grad de mener at opplæringen er praktisk, variert og relevant. Opplæringen på ungdomstrinnet skal bli mer praktisk, variert og relevant, i
tråd med nasjonal strategi for ungdomstrinnet. I følge resultat fra Elevundersøkelsen 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 ungdomsskolene 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, opplever 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-

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 uttrykt målsetting i forrige planperiode (Strategisk skoleplan) En strategi for
å nå dette målet, var å utarbeide felles retningslinjer for skolefritidsordningen 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 skoleavdeling ved ÅOA (Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter)får fra høsten
2016 tilbud om forsterket SFO ved ÅOA. Ansatte i SFO deltar i kompetanseprogrammet «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 nasjonale prøver og kartlegginger skal analyseres og brukes i utviklingsarbeidet ved alle skolene. Dette gjennomføres fortsatt med noe ulik systematikk og noe ulik analysekompetanse.
Innsatsen på dette området vil ha høy prioritert i perioden. Gjennom programmet ”Framtida er nå” ser vi merkbart økt grad av kollektiv praksis
både i barnehagene og i skolene. Felles pedagogiske standarder er under 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 analysekompetanse.
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 behandles 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.
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trinn. Gutter på 5. trinn har noe bedre resultat enn jenter i engelsk og
regning, mens jenter scorer bedre enn gutter i lesing. (2015) Kommuneresultatene 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 skolenivå 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 forbedring 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 systematisk og langsiktig arbeid fra barnehage og gjennom hele skoleløpet
for å forbedre elevenes læringsutbytte. I arbeidet med bedre læringsresultater og bedre læringsutbytte, er det viktig med bevissthet om at kvalitet 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. Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav til
dømmekraft.» (Udir) Det gjennomføres kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 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 ferdigheter. (Throndsen mfl 2015)

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 grunnskolen. Innholdet er i henhold til gjeldende læreplan fra 2006, Planen inneholder kompetansemål for 1. til 10. trinn og har nyttige læringsressurser
koblet opp mot alle målene. Det er behov for en ny IKT-strategi som viser hvilke digitale verktøy som skal brukes i Stangeskolen og Stangebarnehagen, 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 grunnskolene i Stange høsten 2009. Alle elever får svømmeopplæring, men
ikke i likt omfang. Det skyldes i hovedsak kapasitet og tilstand i bassengene. Svømmeopplæringa i Stangeskolen har vært gjenstand for
spørsmål og diskusjon fra både foresatte, politikere og skoler over tid.
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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 disse målene og hva som eventuelt bør gjøres.
Elevfravær
I dialogmøtene mellom fylkeskommunen og kommunene i Hedmark pekes det på for høyt elevfravær som en av årsakene til lav gjennom- føring i videregående opplæring i Hedmark. Fraværsproblematikk star- ter
ofte lenge før elevene har begynt i videregående. Gjennomsnittlig elevfravær 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 utfordringene 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.

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 kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å
kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og forskertrang. Vi skal ha bedre læringsresultater, 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 gjennomfører videregående opplæring med bedre resultat og kommunens arbeid
skal være med å bidra til at målene for videregående opplæring i Hedmark 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:
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5.1

Barnehage- og skolekultur
Samarbeid
Kompetanse og utvikling
Ledelse
Barnehage- og skolestruktur

Barnehage- og skolekultur

Barnehage- og skolekulturer kan være både utviklende og/eller begrensende for barnet/ elevens utvikling. Barnehage- og skolekulturer kan sies
å være de grunnleggende antakelsene om virksomheten og dens innhold – 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 innebærer ikke at elevene behandles likt, men forskjellig ut fra de ulike behovene 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 kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy. Digitale ferdigheter skal være integrert i alle fag og omfatte kompetanser 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 kompetanseheving for å oppnå dette.
Et viktig grunnlag for gode grunnleggende ferdigheter, legges i barnehagens arbeid med språk og begreper. Gjennom lek, skal barna i barnehagen tilegne seg ferdigheter som gir lese- og skriveutviklingen et løft.
Arbeid med språk i barnehagen må være systematisk arbeid via tilrettelagte, voksenstyrte aktiviteter og bør gjennomsyre alle barne- hagens
aktiviteter.

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 grunnleggende ferdigheter
Elevene i Stangeskolen skal ha bedre
læringsresultater både faglig og sosialt

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

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

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»

Høy grad av kollektiv kapasitet
og praksis blant de ansatte
Forskningsbaserte begrunnelser for praksis
Lærere som er tydelige ledere 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 ferdigheter og kunnskaper er betydelig forbedret

Alle skoler bruker IKTplan.no
Digitale ferdigheter skal være integrert i skolens fag
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Barnehage:
Ståstedsanalyse, brukerundersøkelse, tilsyn, rapportering i Framtida er
nå og
«Kultur for læring»
Kartlegging av språklige ferdigheter
og trivsel
Skole:
Elevundersøkelsen,
foreldreundersøkelsen, ståstedsanalyse ekstern skolevurdering, rapportering i Framtida er
nå og
«Kultur for læring» Nasjonale prøver, eksamen,
kartlegging lesing 1-3 trinn
Kartlegging digitale ferdigheter 4. og 8. trinn
Eksamen 10. trinn
Utvikling etterspørres i ledersamtaler
og i dialogmøter

Samarbeid
Samarbeid med hjemmet
 Samarbeidet lykkes som regel best om foresatte og lærere framstår som et vi med tydelige felles målsettinger.
 Lærere og foresatte oppfatter hverandre som likeverdige deltagere 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 informasjon, 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 avgjørende 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 samarbeid skal bære preg av både informasjon, dialog og medvirkning. Foreldresamarbeid i barnehage og skole skal ha barnets beste som utgangspunkt. Et nært samarbeid med hjemmet er viktig for å støtte barnets utvikling og av vesentlig betydning for at flere barn opplever forventninger og støtte til sitt utdanningsløp. Relasjonen mellom barnehage/skole og hjemmet skal være preget av åpenhet og likeverd. Barnehagen 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 foreldrene 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 skoleprestasjoner 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 læringsmiljø. (Hattie 2009) sier at det er foreldrenes forventninger til skoleprestasjoner som har sterkest innvirkning på elevenes motivasjon og
innsats; dernest følger foreldrenes interesse for skolearbeid hjemme og
på skolen, leksehjelp og dialog om skoleframgang.
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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 hjemmearbeid. Det er imidlertid noen betingelser knyttet til lekser og hjemmearbeid om det skal bidra til bedre læringsresultater. Det viktigste foreldrene kan gjøre er å oppmuntre, støtte og hjelpe barnet til å prioritere leksene 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. (Thomas 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 spesielt til rette for å få et godt og likeverdig samarbeid med de minoritetsspråklige foreldrene.
Samarbeid i barnehagen og i skolen, mellom barnehager og skoler og mellom skoleslag
Kollektivt orienterte skoler (og barnehager) hvor de ansatte samarbeider
gjør det bedre enn individuelt orienterte skoler. «Det er ikke mulig å utvikle 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, samarbeid og læring)
Det er av stor betydning at overgangen fra barnehage til skole og mellom
skoletrinn oppleves som god for barnet og for foreldrene.

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. Rektorer i videregående skoler og ungdomsskoler samarbeider systematisk.
Ungdomsskoler og videregående skoler deltar i felles rådgivernettverk.

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)

«Det er med bekymring Fylkestinget konstaterer at grunnskolepoengsnittet i Hedmark over lengre tid har vært blant de laveste i landet. Fylkestinget 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 videregående opplæring.»(Tilstandsrapport videregående opplæring, Hedmark 2014-2015)

Barn lever livet sitt i en sammenheng, der forhold i hjemmet, i barnehagen, 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)

Barnehage- og skoleeier
«Å være tett på skolene og barnehagene gir skoleeier innsikt og kunnskap 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 tilfredsstilles, 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 forventninger til skolene om å utvikle opplæringen gjennom gode systemer for
vurdering av opplæringens kvalitet og resultater. Skole- eiere gir skoleledelsen tillit i dette arbeidet og griper ikke inn i det profesjonelle handlingsrom med mindre det er gode grunner til det» (Jøsendal mfl: Skoleeier som kvalitetsutvikler)
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Det er behov for tett og samkjørt samarbeid med 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.

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 barnehagen/skolen og hjemmet preges av
åpenhet og likeverd. Det legges til
rette for økt og styrket foreldremedvirkning
Barnehager og skoler legger spesielt til
rette for å få et godt og likeverdig samarbeid med minoritetsspråklige foreldre

Samhandling til barnets beste på tvers
av fagmiljøer

Samarbeid om overganger mellom
barnehage og skole, mellom trinn og
skoleslag til barnas beste

Samarbeid med hjemmet om barnets/elevens faglige, sosiale utvikling,
trivsel og læring og omfang og innhold i hjemmelekser slik at flere barn
opplever forventninger og støtte til sitt
utdanningsløp

Godt felles språk og felles mål
for våre barn
Forventninger er avklart

Felles plan og rammer for foreldreskolen i samarbeid med KFU
Opplæring for foreldrekontakter i
barnehager og skoler
Dialog med FAU/SU/KFU/FUB

Opplæring i gang

Utarbeide felles rutiner for samarbeid
med aktuelle fagmiljøer i kommunen

Felles språk, felles mål og samordnede tiltak

Etablere felles møteplasser som bidrar til et tett, forpliktende, flerfaglig
samarbeid

Regelmessige tverrfaglige møteplasser

Felles rutiner og praksis for samarbeid i forbindelse med overganger

Trygge overganger med tydelig
progresjon

Møter etter plan

Brukerundersøkelser
Dialog med aktuelle parter

Brukerundersøkelser
Skole:
Faglige resultater

Styrke samarbeidet med Hedmark
fylkeskommune om videregående
opplæring
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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.
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Nasjonalt – og i Stange har det vært en sterk økning av antall lærere som
har tatt videreutdanning.(15 i 2015 anbefalt økning for 2016) Deltakerundersøkelser 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 fagkompetanse.
Minst like viktig er utvikling av kollektive kompetanse og kollektiv praksis i
egen barnehage og på egen skole. Dette arbeidet foregår på arbeidsplassen i utviklingsarbeid, gjennom observasjon, refleksjon og veiledning,
gjennom deling i kollegialt læringsfellesskap, i utprøving og læring i praksis.

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 måloppnåelse
Lærere og ledere med høy faglig og
pedagogisk kompetanse i alle barnehager og skoler

En overordnet plan for etter- og videreutdanning og skole/barnehagebasert
kompetanseutvikling

Fagarbeidere/assistenter med kompetanse som støtter opp om det barna
skal lære

Deltakelse i nasjonal rektor – og styrerutdanning
Systematisk videreutdanning for lærere i
skolen innenfor prioriterte fagområder og
i samsvar med gjeldende kompetansekrav
Programmet «Framtida er nå» fases
over i felles forsknings- og utviklingsarbeid i Hedmark: «Kultur for læring»
Rett person på rett plass; kompetansestyring
Vurdere deltakelse i «Språk – eller realfagskommune» for barnehager og skoler
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Tilstrekkelig formell kompetanse i samsvar med gjeldende
kompetansekrav ved alle skoler
innen 2025
Elevene møter lærere med
kompetanse i fagene
Det er satt av tid til felles profesjonsutvikling i alle barnehager og skoler

Barnehage:
Ståstedsanalyse, brukerundersøkelse,
tilsyn, rapportering i Framtida er nå og
«Kultur for læring» Kartlegging av
språklige ferdigheter og trivsel
Skole:
Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen Foreldreunders økelsen,
Ungdata-unders økelsen Ståstedsanalyse, ekstern skolevurdering- ring,
rapportering i Framtida er nå og
«Kultur for læring»
Nasjonale prøver
Eksamen 10. trinn
Utvikling etterspørres i ledersamtaler
og i dialogmøter

5.3

Ledelse

Ledelse er å ta ansvar for at en oppnår gode resultater, at medarbeiderne har et godt og utviklende arbeidsmiljø, og at den virksomheten som
lederen er ansvarlig for, også er rustet til å oppnå gode resultater i framtida. 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 læringsresultater (Robinson: Elevsentrert ledelse) viser at elever presterer
bedre ved skoler som fokuserer på:
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

Å sette mål
Å bruke ressurser strategisk
Å sørge for undervisning av høy kvalitet
Å lede lærernes læring og utvikling
Å sørge for et velordnet og trygt miljø
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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 evidensbasert. 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 analysere 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 skolens 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 undersøkelsen 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.

Ledelse
Ledere som fokuserer sitt arbeid på kjernevirksomheten som handler om undervisning og læring vil ha større påvirkning på barn og unges læring (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 læring/refleksjon i fellesskapet med
bruk av pedagogisk analyse

Våre ledere skal ha god analysekompetanse og systematisk følge
opp resultatene ved egen virksomhet.

Implementering av kompetansepakke for styrere og skoleledere:
«Bruk av kartleggingsresultater i
barnehagen/skolen» i alle barnehager og skoler

Lederne er involvert både i formelle
læringsarenaer og uformelle samtaler om lærernes praksis og elevresultater

Barnehage:
Brukerundersøkelser blant de
ansatte
Ståstedsanalyse
Utvikling etterspørres i
ledersamtaler og i diaPedagogiske tiltak er forskningsbaser- logmøter
te og utviklet med bakgrunn i analyse
av kartleggingsresultater
Skole:
Ekstern skolevurdering
Utvikling etterspørres i ledersamtaler
og i dialogmøter

Utarbeide og ta i bruk plan for kartlegging i barnehagen
Vurdere anskaffelse av felles digitalt
ledelsesverktøy for kvalitetsarbeid

Ledelse av de ansattes læring
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5.5 Helsefremmende barnehager og skoler
Trivsel, motivasjon og mestring er sentrale elementer for helse- fremmende barnehager og skoler, både i et ”her og nå – perspektiv” og i et
framtidsperspektiv. Et oppvekstmiljø der barna/elevene ikke blir krenket, hvor de er en del av et fellesskap og hvor de opplever at de mestrer sin hverdag, sin læring og utvikling, er barnehagens og skolens hoved-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 samfunnsoppgave i tidlig forebygging av mobbing.
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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 utdanningsog 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 forebyggende 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.

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 inkluderende barnehage/skolemiljø

Følge opp arbeidet med det psykososiale miljøet (forebygging – håndtering – medvirkning)

Positive resultat på brukerundersøkelser

Kunnskap om digital mobbing, mobbing/krenkelser i barnehager og
barn og unges psykisk helse

Ytterligere nedgang i opplevd
mobbing/krenkelser

Skole:
Elevundersøkelsen
Foreldreunders øk els en
Kartlegging Observasjon
Samtaler

Bedre involvering og samarbeid
med foreldre
Samarbeid med aktuelle fagmiljøer

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

Barnehage:
Brukerundersøkelser
Kartlegging Observasjon
Samtaler

Implementere aktuelle nasjonale anbefalinger for mat, helse og fysisk
aktivitet

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

Kartlegge måloppnåelse i svømmeopplæringa på barnetrinnet for evt.
Forbedringsstrategier
Oppfølging av de som ikke er trygge
i vann

Gode rammer for måltider i
barnehagen, i SFO og på
skolen

Rapportering fra barnehager og skoler
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God måloppnåelse i svømming

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 Stangeskolen 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 innebærer innhenting og presentasjon av faktagrunnlag som utgangspunkt 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 utredningsarbeidet om framtidig skolestruktur ble iverksatt våren 2016 med ei politisk
styringsgruppe som har gjennomført dialogmøter i kretsene. Oppsummering 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 omfatte.
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 bæKommunedelplan for oppvekst
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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 kompetansekravene 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 praksis i fellesskap. En robust skole har en skoleledelse som kjennetegnes av felles refleksjon for utvikling av god lederpraksis.

I planperioden vil det være behov for en gjennomgang av barnehagestrukturen. Stange kommune har en desentralisert barnehagestruktur.
Vi ser et økende behov for barnehageplasser, spesielt i Ottestad- området og Stangebyen. Virksomheten er organisert med styrere på avdelingsledernivå og en felles virksomhetsleder med stab. Det vil bli satt
i gang et arbeid med mulige fremtidsbilder for organisering av barnehagene i Stange i et 10-årsperspektiv.

Barnehage og skolestruktur
Mål

Strategier

Kjennetegn

Barnehagene og skolene skal være
sikret et handlingsrom med hensyn til
fagmiljø, elevgrunnlag (skole), arealutnyttelse 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 skoleeier.
Handlingsdelen av kommunedelplanen er en del av kommunens 4årshjul 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 administrativt styringsverktøy må den gi føringer for budsjett og økonomi plan.
Å etterstrebe en sterkere kobling mellom kommunedel- planen og budsjett og økonomiplan er en målsetting.
I 4-årshjulet skal kommunal planstrategi vedtas innen første år med nytt
kommunestyre. Planstrategien gir føringer for det kommende planbehovet. 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 kommunedelplanen blir derfor et viktigste styrings – og rapporteringsverktøyet, både i et
1-års og 4-års perspektiv.
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En kommunedelplan for oppvekst som dokument er ikke tilstrekkelig for
å sikre god kvalitet i barnehagene og skolene i Stange. Hvordan barnehage- og skoleeier, barnehage- og skoleledelse, personalet i Stange
kommunes barnehager og skoler forstår og arbeider etter planens intensjoner - og hva barna til syvende og sist sitter igjen med, er avgjørende.
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