
Tilbakemelding på håndtering av innspill fra arbeidsverksted i 

temaplan for oppvekst og læringsløp 
 
Det ble avholdt politisk verksted for hovedutvalg for oppvekst og utdanning 7. februar 2022.  
Det ble skrevet referat fra møtet. Referatet ble sendt på E-post til alle folkevalgte i hovedutvalget 
18.02.2022, sammen med innkalling til hovedutvalgsmøte 10.03.2022. 
 
Tabellen under viser innspillene fra det politiske verkstedet, og hvordan dette er behandlet i arbeid 
med høringsutkastet til temaplan for oppvekst og læringsløp.  
 

OM SATSINGER 

Innspill fra arbeidsverkstedet Slik er det håndtert i forslaget til 
temaplan for oppvekst og læringsløp 

Generelle kommentarer til satsingene: 
Her er titlene bedre enn for de sektorspesifikke – gir oss 
mest informasjon 
 

Noen satsinger har endret ordlyd for 
å ivareta innspill. Dette gjelder særlig 
folkehelse som nå heter folkehelse og 
livsmestring. Fortsatt skal satsingene 
gi god informasjon.  

Folkehelse Folkehelse er jo i alle de andre 
satsingene. Vi gjør det litt vanskelig 
ved å sette satsingene i «bås». Har 
truffet bra.  
 

Det er valgt å beholde inndelingen av 
satsinger, selv om mange satsinger 
henger sammen. Dette er gjort for å 
få frem det overordnede fokuset for 
hvilke områder som skal vies 
oppmerksomhet. 

Folkehelse er viktig, går igjen i alt vi 
jobber med (helse, skole, vei, 
oppvekstmiljø, skog og mark, psykisk 
helse). Fra reparasjon til 
forebygging. Viktig med tidlig 
satsning for å spare penger i det 
lange løp. 

Ivaretatt ved at satsinger og tiltak har 
et stort forebyggende perspektiv. 

På lag med 
frivilligheten 

Viktig for å få aktive lokalsamfunn, 
aktiv næringsutvikling 

Satsingen er med videre. Flere tiltak 
retter seg mot aktive lokalsamfunn. 

Fremtidsrettet 
nærmiljøutvikling 

Alt er fremtidsrettet (det ordet 
trenger vi ikke) 

Er i varetatt. Satsingen heter nå 
nærmiljøutvikling. 

Våre tiltak her kan gå under 
folkehelse 

Hensyntatt 

Redusere 
levekårsforskjeller 

Et viktig utfordringsbilde, indikatorer 
viser dette. Går mye på vårt utvalg. 
Demografiforskjeller kommer til 
syne allerede i starten av livet. Vi har 
ulik ballast med inn i livet. 

Hensyntatt. Satsingen er med videre, 
og heter nå levekår. Dette er gjort for 
at satsingen kan romme mange 
forhold knyttet til levekår, ikke bare å 
redusere levekårsforskjeller. 

Ny felles satsing? 
Samskaping, 
nærdemokrati og 
medvirkning 

Skal være felles satsning. Et viktig 
tema. Vanskelig å prioritere blant de 
tre vi setter opp. Er dette omtalt i 
kommuneplanen? Skal gjennomsyre 
alt vi gjør i denne perioden 

Dette er ikke kommet med som egen 
satsing, da samskaping, demokrati og 
medvirkning skal inkluderes i alle 
satsingene.  

Alle er med Store ord som rommer alt – hva 
betyr det? Et slagord? 
Er en viktig ting i våre områder. 
Inkludering i alle lag, og miljøer. Vil 
redusere levekårsutfordringer og 
folkehelse. Forbyggende, ikke 
ekskluderende. 

Satsingen har beholdt sin ordlyd. 
Dette skyldes både at satsingen er lett 
å huske, og gir signaler om alle skal 
være inkludert på alle ulike arenaer.  



Trygg og sterk 
hele livet 

Skal man forvente at alle folk er 
stødig som fjell hele livet? Det er 
urealistisk. «Støtte folk når de også 
har det vanskelig» - er ikke helt 
komfortabel med denne tittelen. 
Går mye inn i folkehelse, gjøre 
personer trygge på hvem de er 
Kan være en del av folkehelse, stå i 
tingene. 

Delvis ivaretatt ved at innledende 
tekst har med innspillene om å gjøre 
personer trygge på hvem de er. Noen 
tiltak omhandler også dette. 

Gode overganger i 
livets faser 

Beskrivelsen – øker sjansen for å 
lykkes (hva med å miste noen – sorg) 
– blir litt for mye selvhjelpsbok. Vi 
skal også bygge opp de som ikke 
klarer seg selv. Er ukomfortabel med 
formuleringen 

Ikke hensyntatt. Satsingen har 
beholdt sin ordlyd. 

Kan være under trygg og sterk hele 
livet, overgangsfasene er bare litt av 
et helt liv. Vi vil ha med alt slik som i 
satsingen over 

Det er valgt å beholde inndelingen av 
satsinger, selv om mange satsinger 
henger sammen. Dette er gjort for å 
få frem det overordnede fokuset for 
hvilke områder som skal vies 
oppmerksomhet. 

Lek, læring, 
skaperglede og 
mestringstro hele 
livet 

Basistjenester med høy kvalitet – 
favner alle aldre. 
Problemet er at det skal romme helt 
opp til 100 år. 
Lek og læring bør være med her, 
men kan det andre tas ut? Å romme 
alt er vanskelig.  
Her ligger jo overganger også. Alt er 
flettet inn i hverandre. 
Beskrivelsen her er litt knapp. 
Gjelder ikke bare for å fullføre VGS 
og få jobb. Må ha med lekens 
egenverdi og kanskje mer om hva vi 
mener med skaperglede. Hvilken 
type opplæring ønsker vi i skolen. Vi 
må ha med hva som må være bra 
her og nå i hele løpet. (Tiltakene må 
også tilpasses dette – hva hverdagen 
skal være) 
Omformulere gjerne skaperglede og 
mestringstro. 
Kan være en del av folkehelse og alle 
er med. Alle aldersgrupper fra 0-100. 
Setningen blir for tung 
Man kan leke hele livet, og det vil gi 
bedre folkehelse. 

Lekens verdi har fått en sentral plass i 
denne satsingen. Innledningen er 
skrivet om for å presisere formålet 
med satsingen.  
 
De to siste ordene «hele livet» er tatt 
ut. Dette er gjort for å gjøre setningen 
lettere.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OM TILTAKENE 

Innspill fra arbeidsverkstedet Slik er det håndtert i forslaget til 
temaplan for oppvekst og læringsløp 

Generelle kommentarer til tiltakene: 
1. Bemanning er sentral 
2. Det med kompetansepakker ol – kan ikke dette 

løses uten av det prioriteres i denne temaplanen? 
3. Er «styrke/utvikle» egentlig en satsing? 
4. Det å videreutvikle er vel ikke en ny satsning, med 

mindre man skal starte opp en ny del under 
samme paraply, og da bør det være den delen 
som omtales. 

5. Noe om fritiden og de som ikke driver med idrett.  
6. Se hva som finnes av tiltak fra fattigdoms og 

integreringsutvalget. 

1. Noen tiltak er direkte eller 
indirekte knyttet til 
bemanning. 

2. Hensyntatt i stor grad 
3. Delvis hensyntatt. Noen tiltak 

handler fortsatt om å utvikle 
noe.  

4. Har endret ordlyd på flere 
tiltak etter dette innspillet. 

5. Ivaretatt 
6. Ivaretatt i tiltakene under 

satsingen levekår. 

Oversikten under viser tiltak der det kom konkrete innspill 

Folkehelse Styrke tilbudene innen 
forebyggende psykisk helse. 
Viktig punkt, planer mot selvmord, 
mobbing, omfatter alle aldre. Ikke 
store kostnader, men betyr mye. 
Mange handlingsplaner bør inn. 
Styrke tilbudene. 

Hensyntatt. Det er mange tiltak som 
kan ivareta dette innspillet. 

 Sosialfaglige stillinger på alle 
barneskoler. 
Viktig at dette rommer andre 
yrkesgrupper enn pedagoger, 
trenger ulike kompetanser 

Hensyntatt. Tiltaket er med videre, 
men med en nyansert tekst som ikke 
definerer antall. 

På lag med 
frivilligheten 

Etablere nettverk med frivillige- og 
profesjonelle samfunnsaktører. 
Kan vi ikke gjøre dette uten at det 
bør være i temaplanen? 

Hensyntatt. Ordet nettverk er ikke 
med i tiltakene.  

Nye/alternative 
tiltak? 
  

Økt bemanning. Det er dette som er 
det viktigste. De andre punktene er 
styrkepunkter/ annerledes/bedre. 

Ikke hensyntatt. Noen tiltak er direkte 
eller indirekte knyttet til bemanning. 
 

Alle er med Styrke barnehager og skoler med 
pedagoger som støtter arbeid med 
å utvikle inkluderende leke, - 
læring- og oppvekstmiljø. 
Viktig, men dette kan brukes som 
begrunnelse under sos.faglige 
stillinger. Kan være andre 
faggrupper enn pedagoger, ivareta 
gode miljøer, egnethet er viktigere 
enn tittel. 

Delvis hensyntatt. Tiltakene nevner 
ikke spesielle faggrupper, men 
beskriver et behov som skal dekkes. 
Eksempelvis «Ha varierte 
forebyggende tilbud». 

 Utarbeide kompetansepakker for 
ansatte. 
Skal det være et tiltak i denne 
planen? Kan gjøres i et samarbeid 
med eks. USN. 

Hensyntatt.  

 Sosialfaglige stillinger på alle 
barneskoler. 
Viktigpunkt å videreføre, fungerer 
godt 

Hensyntatt – tiltaket er med, men 
med en nyansert tekst som ikke 
definerer antall 

 Øke pedagogtettheten for å sikre 
nok kapasitet til å kunne 

Ikke hensyntatt.  



tilrettelegging for barn og unge med 
særskilte behov i barnehage, skole 
og skolefritidsordning. 
Viktig, vi må ta vare på de som ikke 
passer helt inn i formen 
 

Gode overganger i 
livets faser 

Utarbeide overgangsrutiner for å 
sikre barn og unge 
sammenhengende og gode 
overganger, fra barnehagestart til 
videregående skole, men også 
mellom ulike tjenester. 
Beherske overganger gir basis for 
hva de fikser i livet. Viktige 
erfaringer de trenger resten av livet. 
Kan forhindre frafall. Må inn noe om 
resten av livet. Er overganger 
mellom hjelpetilbud, støtte, stå 
alene. 

Ikke hensyntatt. Satsingen retter seg 
mot barn og unge.  

 Utvikle en samhandlingsmodell som 
– gjennom rett hjelp til rett tid – 
reduserer behovet for 
ressurskrevende tiltak og sikrer 
tjenestemottakere helhetlige 
tjenester. 
Kan legges under punktet over, se 
disse to i sammenheng. 
 

Ikke ivaretatt. Ordlyden i denne 
satsingen pekte på målene i 
oppvekstreformen. 
Oppvekstreformen er nå omtalt i 
innledende tekst til satsingen «trygg 
og sterk hele livet». 

Nye tiltak? 1. Gratis skolefrokost  
2. Samarbeid 

flyktningetjeneste, skolen og 
barnehage 

3. Veiledning av nytilsatte i 
barnehage/skole 

1. Ikke hensyntatt.  
2. Dette er i gang og en del av 

ordinær drift. 
3. Dette er i gang og er en del av 

ordinær drift. 

 
 


