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Forord
I «Kommunal planstrategi for Elverum - 2012-2015» inngår revisjon og oppdatering av de planene
som ved planstrategiens utarbeidelse ble benevnt som to avgrensede strategiske planer for
henholdsvis skole og barnehage i Elverum. Den strategiske planen, nå benevnt: «Strategisk plan:
Utdanning i Elverum 2017 – 2022», er utformet gjennom planarbeid som har foregått delvis i 2015,
hovedsakelig i 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017. Etter at mandatet for planarbeidet ble gitt i
kommunestyrevedtak i april 2014 (se under), har flere momenter bidratt til forsinkelse i
planarbeidet, og at arbeidet i perioder har måttet legges på vent. Kommunens arbeid med betydelige
innsparinger gjennom 2014 og 2015, nedbemanning, drøfting av skolestruktur m.v. (jfr.
skolestrukturutredninger) har blitt prioritert i tillegg til daglig drift. Planarbeid utført i 2015 ble i
tillegg lagt på vent i en periode inntil ny komité for oppvekst ble etablert og kom i arbeid som følge
av kommunevalget i 2015. Planarbeidet har skjedd med kommunestyrets Oppvekstkomité som
styringsgruppe.
Arbeidet ble gitt følgende mandat av kommunestyret i KS 028/14 pr. 02.04.2014:
1. «Prosessen for å utvikle plan: Barnehagene og Elverumskolen – samlet strategisk plan – 2015 –
2020 iverksettes.
2. Kommunestyrets oppvekstkomité oppnevnes som styringsgruppe for planprosessen.
3. Sektor for skole v/sektorsjef og sektor for barnehage v/sektorsjef har ansvaret for å være
prosessledere, og er sekretariat for planprosessen. Sektorsjefene står fritt til å anvende de
ressurser som finnes innenfor egen sektor for å bidra til gjennomføring av prosessen.
4. Samfunnsutviklingsstaben i kommunen bidrar også med råd og bistand i prosessen henhold til
intensjoner beskrevet i «Kommunal planstrategi i Elverum 2012 – 2015».
5. Det tilligger oppvekstkomiteen som styringsgruppe å vurdere effektiv og hensiktsmessig
gjennomføring av planprosessen, inkludert hvordan representanter for aktuelle parter i
gjennomføring av planen samt mottakere av tjenester som følge av planen skal medvirke.
6. Revidert forslag til plan: Barnehagene og Elverumskolen – samlet strategisk plan – 2015 – 2020
skal framlegges for kommunestyret for godkjenning innen 1. juni 2015.»

Ferdigstillelse innen 01.06.2015 har ikke vært mulig å innfri av grunner nevnt over. Undervegs i
perioden fra kommunestyrets mandat ble gitt til planen legges fram har i tillegg tidligere sektor for
barnehage og sektor for skole blitt slått sammen under en samlet ledelse benevnt sektor for
oppvekst. Videre har det med virkning fra 01.02.2017 blitt gjort administrativt vedtak av rådmannen
som følge av en organisasjonsutviklingsprosess, der kommunens flyktningetjeneste er innorganisert i
sektor for oppvekst med en ny enhet benevnt «Bosetting og introduksjon». Dette er gjort basert
særlig på den argumentasjon at god integrering i stor grad dreier seg om utdanning og kvalifisering,
og det faktum at sektor for oppvekst allerede har hatt enheten «Elverum Læringssenter». Som følge
av disse prosessene har en også funnet det riktig å navne om sektor for oppvekst til sektor for
utdanning – jfr. sak for formannskap i februar 2017. I sum har dette ført til at komité for oppvekst
finner det riktig å benevne planen: «Strategisk plan: Utdanning i Elverum 2017 – 2022».
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Planen er ferdigstilt i regi av ny oppvekstkomité etter kommunevalget i 2015, og forøvrig i tråd med
det mandat som ble gitt for prosessen og rutiner en har for planutforming i kommunen i henhold til
Planstrategien.
Arbeidet har hatt en arbeidsgruppe bestående av medarbeidere fra kommunens sektor for
utdanning. Arbeidsgruppa har skaffet til veie bakgrunnsinformasjon i form av relevante føringer fra
stortingsmeldinger, lover, forskrifter, forskningsmateriale mv.; statistikk og data forøvrig som har
hatt relevans for planutarbeidelsen; samt ført planen i pennen. Samfunnsutviklingsstaben har gitt
bistand underveis i planarbeidet.
For å sikre referanser, innspill og medvirkning fra de målgrupper planen i særlig grad retter seg mot,
har oppvekstkomitéen selv holdt en rekke møter med aktuelle temaer som planen omhandler.
Planutkast har vært på høring i 3 uker. Innspill fra høringen er vurdert og søkt innarbeidet i den grad
oppvekstkomitéen har sett det som mulig og hensiktsmessig. Planen ble sluttbehandlet i
oppvekstkomitéen 03.05. 2017 og framlagt for kommunestyret for godkjenning til møte den 31.05.17
Planperioden er 2017-2022, men det er også viktig å ha med seg perspektiv som viser retning for
årene etter 2022.
Elverum, 31. 05. 2017.
Ida Kristine Teien, komitéleder
Komité for oppvekst
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1

Sammendrag

Elverum kommune har utarbeidet en strategisk plan for utdanning, gjort gjeldende for 2017 – 2022.
Planarbeidet er gjennomført med kommunestyrets oppvekstkomité som styringsgruppe, i nært
samarbeid med utdanningssektoren. Planen er utarbeidet på bakgrunn av kartlegginger, forskning og
teori som foreligger på nasjonalt nivå i Norge, samt faktiske forhold slik de vurderes i Elverum
innenfor utdanningsområdet.
Planen redegjør for mål og strategier frem mot 2022 på 3 fokusområder:
1. Arbeide aktivt med verdier og pedagogisk ledelse
2. Lek og læring i trygge læringsmiljøer
3. Samarbeide aktivt og lyttende
Hvert av målene innenfor fokusområdene er definert og avgrenset. Målene for fram mot 2022 er:
Fokusområde 1
Mål 1 – Verdier og pedagogisk ledelse:
•
•
•
•

Sektor for utdanning har voksne som opptrer som tydelige ledere overfor barn og unge.
Alle som arbeider med barn og unge i kommunen har et positivt barnesyn som betyr å ha tro på at barn og unge
ønsker å mestre egen læring og personlig vekst.
Alle som arbeider med barn og unge i kommunen er tydelige voksne som setter grenser når det er behov for det, og
er tydelige på hvilke krav og forventninger som gjelder.
Alle som arbeider med barn og unge i kommunen støtter, oppmuntrer og veileder barna og de unge gjennom hele
opplæringsløpet.

Fokusområde 2
Mål 2 - Barnehage:
•

Barn i Elverumsbarnehagen har et positivt selvbilde, er kreative og har høy lekekompetanse, som bidrar til at læringsog mestringsevne etableres.

Mål 3 - Barneskole:
•

Barn og unges evner og ferdigheter utvikles som et grunnlag for livslang læring, gjennom at alle elever i Elverumskolen møter lærere og barneveiledere som gjør sitt ytterste for at barn og unge skal prestere på sitt høyeste nivå.

Mål 4 - Ungdomsskole:
•

Alle elever rustes med grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, regning, språk og IKT, bred faglig kompetanse
i samfunns- og realfag, og faglig og personlig selvtillit for å gjennomføre videregående skole.

Mål 5 - Voksenopplæring:
•
•
•
•

•

Elevene som går ut av voksenopplæringen har tilstrekkelige grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, muntlig,
regning og digitale ferdigheter) til å mestre utfordringene i videre utdanningsløp, arbeid- og samfunnsliv.
Alle elever med rett til grunnskole etter Opplæringsloven § 4A-1 for voksne tilbys dette fortløpende.
Det gis et godt tilbud til alle med rettigheter etter Opplæringsloven § 4A-2.
Voksenopplæringens deltakere som skal leve og bo i Norge tilbys norsk og samfunnskunnskap slik at de kan komme ut
i jobb eller utdanning i henhold til kvalifiseringsplanen. I tillegg tilbys språk og praksisplasser som retter seg mot
arbeidsrettet norsk.
Flyktninger gis mulighet til å dra nytte av en kombinasjon mellom teori og praksis for å bli kjent med norsk
samfunnsliv i form av tradisjoner, kultur og arbeidsliv.
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Mål 6 - Kulturskole:
•
•
•

Alle elever i Elverumskolen har mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter innen kunstfag for å styrke elevenes
estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse.
Alle kulturskoleelever gis fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning
innen kunst- og kulturfag.
Kulturskolen er et lokalt ressurssenter som medvirker til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse i hele
lokalsamfunnet.

Fokusområde 3
Mål 7 – Aktivt og lyttende samarbeid:
•
•

Elverum kommune har 0- toleranse mot omsorgssvikt og overgrep mot barn, og arbeider for å forebygge og redusere
fattigdom og sosial ekskludering blant barn og unge.
Barnehagene og skolene jobber aktivt for et samarbeid med arbeidslivet i Elverum for å skape motivasjon for barn og
unge til å søke videre utdanning slik at de kvalifiseres for arbeidslivet.

Planen redegjør videre for:
•
Kort bakgrunn for planen og planarbeidet.
•
Organisering og gjennomføring av de tiltak og arbeidsoppgaver/tjenesteproduksjon som følger
av de mål og strategier det tas til orde for i planen.
•
Finansiering – dvs. finansieringselementer som er av betydning for å gjennomføre arbeid,
investeringer o.a. som følger av planen.
•
Forhold til statlige/regionale planer/føringer – dvs. kort redegjørelse for lover, forskrifter og
andre føringer som er av betydning for planens innhold og innretning.
•
Kommunikasjon – dvs. redegjørelse for kommunikasjonsarbeid som anbefales gjort for å gjøre
planens innhold kjent overfor særskilte målgrupper samt lette gjennomføring av det arbeid som
kreves for å nå planens mål.
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2

Bakgrunn

2.1

Oppdraget

Målene for utdanning for innbyggere i Elverum er de samme som Kunnskapsdepartementet har satt
for barnehage og grunnopplæringen fram mot 2022. Disse er:
MÅL FOR BARNEHAGEN:
- barnehager med høy kvalitet som fremmer trivsel, lek og læring
- et tilgjengelig barnehagetilbud for alle barn
- forutsigbare rammevilkår som medvirker til mangfold og likeverd i barnehagesektoren
MÅL FOR GRUNNOPPLÆRINGEN:
- elever skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse
- elever skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø
- flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring

For barna og de unge i Elverum innebærer dette at:
•
•
•

Foreldre og foresatte og ansatte i utdanningssektoren deltar aktivt i barn og unges hverdag i
barnehage, skole og fritid.
Elverum kommune er en god oppvekstkommune.
Vi har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer i hele kommunen.

Mål

For å nå disse målene har vi satt tre fokusområder:
1.
2.
3.

Arbeide aktivt med verdier og pedagogisk ledelse
Lek og læring i trygge læringsmiljøer
Samarbeide aktivt og lyttende
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2.2

Nasjonale prioriteringer og myndighetskrav

Overordnede nasjonale mål og prioriteringer innenfor utdanningssektoren blir til en hver tid fastsatt
av regjering og Stortinget og er fundamentet for hvordan all opplæring i barnehage og skole skal
gjennomføres. Samfunnsmandatet til barnehage og skole er uttrykt i formålsparagrafene i de
respektive særlovene.

2.3

Samfunnsmandatet til barnehagen

Barnehagelova § 1. 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 tradisjon, 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 fellesskap og
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.

Læring skjer gjennom hele livet og er en grunnleggende forutsetning for utvikling og vekst hos
mennesket. Uformell læring skjer i alle sosiale sammenhenger fra den dagen man ble født. I Elverum
kommune skal det legges til rette for at den dannelsen og læringen som skjer i barnehage og skole
blir en basis for den livslange læringen. Barn er av natur nysgjerrige og kunnskapssøkende.
Barnehagene i Elverum skal stimulere barn til å søke kunnskap og gjøre gode læringsvalg. For å
oppnå dette må oppvekstsvilkårene være gode og trygge, noe barnehagene og skolene våre skal
bidra til ved at hvert enkeltindivid blir sett og møtt med respekt.
8

Strategisk plan: Utdanning i Elverum – 2017-2022

2.4

Samfunnsmandatet til skolen

Opplæringslova § 1-1. Formålet med opplæringa
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 bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår
felles internasjonale kulturtradisjon.
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 holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i
samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.
Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha
medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med
tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for
diskriminering skal motarbeidast.

2.5

Læringsplakaten – de grunnleggende pliktene til skolen

Læringsplakaten er en del av læreplanverket for Kunnskapsløftet i norsk skole. Den formulerer
grunnleggende plikter som gjelder for alle skoler og opplæringssteder. Læringsplakaten slår fast at
skolen og lærebedriften skal:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

2.6

gi alle elevar og lærlingar/lærekandidatar like gode forutsetninger for å utvikle evner og talent
individuelt og i samarbeid med andre.
stimulere lærelyst, evne til å halde ut og nyfikne blant elevane og lærlingane/lærekandidatane.
stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane til å utvikle eigne læringsstrategiar og evne til
kritisk tenking.
stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane i personleg utvikling og i styrking av eigen
identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståing og
demokratisk deltaking.
leggje til rette for elevmedverknad og for at elevane og lærlingane/lærekandidatane kan gjere
medvitne verdival og val av utdanning og framtidig arbeid.
fremme tilpassa opplæring og varierte arbeidsmåtar.
stimulere, bruke og vidareutvikle kompetansen til den einskilde læraren.
medverke til at lærarar og instruktørar står fram som tydelege leiarar og førebilete for barn og
unge.
sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmar helse, trivsel og læring.
leggje til rette for samarbeid med heimen og sikre at foreldre/føresette får medansvar i skolen.
leggje til rette for å trekkje inn lokalsamfunnet i opplæringa på ein meiningsfylt måte.

Samfunnsmandatet til voksenopplæringen

Voksenopplæringen styres av opplæringslovens regler om grunnskole for voksne og
introduksjonsloven, som i sitt formål vektlegger å styrke nyankomne innvandreres mulighet for
deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. I paragraf 2 fastsettes
introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere.
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Introduksjonsprogrammet tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, gi grunnleggende
innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for deltakelse i yrkeslivet. Programmet skal være helårlig og
på full tid, og skal inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre
opplæring eller tilknytning til yrkeslivet.

2.7

Kommunalt planhierarki

Strategisk plan: «Utdanning i Elverum 2017-2022» er en av flere planer på strategisk nivå som
kommunen har som grunnlag for utøvelse av rollen som tjenesteprodusent, forvaltningsmyndighet,
samfunnsutvikler og demokratisk arena. Planen hører til innenfor samfunnsområdet «Helse,
livskvalitet og oppvekstmiljø» i kommunens planstruktur. Planen er underordnet kommuneplanen
med sin samfunnsdel og arealdel. Den strategiske planen på sitt fagområde er grunnlaget for de
prioriteringer som tas inn i «Handlings- og økonomiplanen» (4-års perspektiv) med tilhørende
«Virksomhetsplan og årsbudsjett» (1-års perspektiv) og som rulleres hvert år. I Handlings- og
økonomiplanen med Virksomhetsplan og årsbudsjett konkretiseres det arbeid (tjenesteproduksjon,
forvaltning og samfunnsutvikling) som skal utføres innenfor budsjettrammene på de forskjellige
tjenesteområdene. Utdypinger, presiseringer og detaljering vil kunne være nødvendig og vil finnes i
egne avledede dokumenter i form av handlingsplaner m.v. Slike handlingsplaner finnes på
utdanningsområdet, og utformes og oppdateres etter behov.
Under vises et planhierarki med lenker til de handlingsplanene som finnes på utdanningsområdet i
Elverum kommune pr januar 2017. Dette hierarkiet vil oppdateres ved behov.
Kommunens samlede planverk finnes her: https://www.elverum.kommune.no/om-oss/planer-ograpporter.
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Barnehage- og opplæringsloven

Rammeplan for barnehage

Kunnskapsløftet

Rammeplan for
kulturskolen

Kommuneplan for Elverum kommune
2010-2020

Strategisk plan for utdanning 2017-2022

Handlings- og økonomiplan –
Virksomhetsplan og årsbudsjett

Handlingsplaner
barnehage

Minimumsstandarder
/ handlingsplan i
sektor

Handlingsplaner
skole

IKT

Læringsøkt

SFO

Mot mobbing

Skolevandring

Krenkende atferd

Pedagogisk plattform

Barnehagevandring

Leseplanen

Leseplanen

TPO

Sosial
kompetanseplan

Foreldremøter
IKT
Forbedret praksis

Kulturell skolesekk

Klasserom
Kompetanseplan
Plan for
rådgivningstjenesten

Figuren viser en oversikt over lokale planer og
sammenhengen mellom føringer, strategiske
planer og handlingsplaner med tiltak.

11

Strategisk plan: Utdanning i Elverum – 2017-2022

2.8

Framtidsbilde

Et bredt sammensatt utvalg nedsatt av Regjeringen, Ludvigsen- utvalget, la i juni 2015 fram
hovedinnstillingen «Framtidens skole» (NOU 2015:8). Utvalgets mandat var blant annet å se på
utdanningen i et framtidsperspektiv. Utvalget har innhentet delrapporter fra ulike forskningsmiljøer,
som har samlet internasjonal forskning på en rekke områder. Det er dette som danner grunnlag for
Ludvigsen-utvalgets beskrivelse av sentrale kompetanseområder i fremtiden:
•
•
•
•
•
•
•
•

fagkompetanse
lese- og skrivekompetanse
IKT-kompetanser
vitenskapelige metoder
kommunikasjon og samhandling
metakognisjon og selvregulering
medborgerkompetanse og sosialt ansvar
kreativitet og innovasjon

Ludvigsen-utvalgets beskrivelse av disse sentrale kompetanseområdene kan sees i sammenheng med
Meld. St. 24 «Framtidens barnehage». I denne meldingen påpekes viktigheten av å styrke
barnehagen som læringsarena, og fremme livslang læring for å møte fremtidens krav. Barnehager og
skoler vil få endrede krav til kompetanseleveranse.
Elverumsamfunnet skal i dette framtidsbildet møte barn med ulike forutsetninger, der kravet om å
møte den enkeltes talenter er vesentlig. Barnehagene og skolene i Elverum skal i tråd med
samfunnsutviklingen utgjøre en forskjell for vekst og utvikling av barnet og eleven. For å lykkes i
arbeidet bidrar ulike aktører i et samspill for å oppnå samskaping.
For å lykkes med å ruste barn og unge i Elverum til å mestre framtiden vil Elverumsbarnehagen og
Elverumskolen drive kontinuerlig forbedringsarbeid gjennom ulike utviklingsarbeider. Barnehagene
og skolene vil i planperioden delta i «Kultur for læring» som vil gi oss unike kartleggingsresultater
som igjen kan bidra til å heve kvaliteten på arbeidet som skjer mot barn og unge hver dag i Elverum.
Å hente inn data og bruke kartleggingsresultater for å bedre den pedagogiske praksisen vil være
avgjørende for om Elverumsbarnehagen og Elverumskolen vil lykkes med å oppnå dette
framtidsbildet.
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3

Fokus – Mål - Strategier

3.1

Innledning

Et overordnet mål i Elverum er: Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og
friske innbyggere (Kommuneplanen: Elverum mot 2030).
Målgruppen for denne planen er Elverums befolkning mellom 0 og 16 år, samt voksne som omfattes
av opplærings- og introduksjonsloven. Planen innebærer mål om å øke gjennomføringsgraden i
videregående skole, men denne utdanningsinstansen styres av fylkeskommunen, derfor er planen
utarbeidet for barnehage, grunnskole, kulturskole og voksenopplæringen der kommunen selv har
ansvaret for målene.
Hensikten med målene og strategiene er å vise retningen for arbeidet på utdanningsområdet i
kommunen. Målene og strategiene må forstås som overordnede og skal være retningsgivende for
prioritering av ressursinnsatsen. Kommunens mål og strategier innenfor utdanning skal legge
grunnlaget for utarbeidelse og revidering av handlingsplaner i barnehage- og skolesektor i
kommunens organisasjon (jfr. rullerende Handlingsplan – Økonomiplan for 4-års perioder).
Planen skal også bidra til samarbeid med andre sektorer og andre aktører i kommunen og
fylkeskommunen. Det er et prinsipp for arbeidet at tverrfaglig samarbeid og tilbud skal være
kommunens arbeidsform.
For å bidra på veien fram til overordnede mål i kommunen, medvirker denne planen med et sett av
mål og strategier innenfor fokusområdene som nevnt i bakgrunnskapitlet over.
Arbeide aktivt med verdier og pedagogisk ledelse
Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer
Samarbeide aktivt og lyttende

•
•
•

3.2

Overordnet mål
Elverum kommune skal ha høy kvalitet i barnehage og skole.

Barn og unge som vokser opp i Elverum skal ha samme mulighet til utvikling og læring
uansett hvilke skoler eller barnehager de hører til.
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3.3

Verdier og pedagogisk ledelse

3.3.1 Innledning
De verdiene som skal legges til grunn for utdanningsområdets arbeid, er blant annet nedfelt i FNs
barnekonvensjon, Rammeplan for barnehagen, Rammeplan for kulturskolen og Kunnskapsløftet.
Elverum kommune har følgende verdigrunnlag:

Åpenhet – Ærlighet – Respekt.
I tillegg har kommunen et etisk reglement som synliggjør viktige verdier for ledelse, og en
arbeidsgiverstrategi som i stor grad vektlegger betydningen av det samme. God ledelse gir motiverte
medarbeidere – og dette gir i neste omgang gode tjenester til kommunens innbyggere.
Vi må være tydelige når det gjelder pedagogisk ledelse og verdier i forhold til barn og unge.
Pedagogisk ledelse innenfor utdanningsområdet handler i stor grad om den ledelse som alle voksne
utøver overfor barn. Barn og unge ønsker ledere som er godt kvalifiserte, som står for verdiene i
kommunen og som kan engasjere og vekke læringsgleden i individet og gruppene.
3.3.2

Mål 1 med strategier

Mål 1 – i 2022

Strategier

1. Sektor for utdanning har voksne som opptrer som tydelige
ledere overfor barn og unge.
2. Alle som arbeider med barn og unge i kommunen har et
positivt barnesyn som betyr å ha tro på at barn og unge
ønsker å mestre egen læring og personlig vekst.
3. Alle som arbeider med barn og unge i kommunen er
tydelige voksne som setter grenser når det er behov for
det, og er tydelige på hvilke krav og forventninger som
gjelder.
4. Alle som arbeider med barn og unge i kommunen støtter,
oppmuntrer og veileder barna og de unge gjennom hele
opplæringsløpet.
Indikatorer
Status 2017
Mål 2022

1. Gjennomføre kommunens
introduksjonsprogram for
medarbeidere og eget program
for utdanningssektoren, der
verdier, barnesyn og læringssyn
er sentrale elementer for alle
nyansatte som skal jobbe med
barn og unge.
2. Gjennomføre kommunens
lederutviklingsprogram for alle
nytilsatte ledere.
3. Bruke elevundersøkelser og
andre brukerundersøkelser
systematisk som grunnlag for å
gjennomføre tiltak som
fremmer trivsel og læring.
4. Holde jevnlig fokus på verdier
og pedagogisk ledelse i
personaldialoger.
5. Gjennomføre skole/barnehage-vandring jevnlig og
systematisk.
6. Sørge for kontinuerlig etter- og
videreutdanning av ansatte for
å sikre nødvendig
kompetanse.

Fra
elevundersøkelsen og
Kultur for læring på
skole

Fra Kultur for læring
for barnehage

Antall lærere og
skoleledere på
videreutdanning

Relasjon mellom
lærer og elev:
504
Støtte og
interesse fra
læreren: 493

Relasjon mellom
lærer og elev:
510
Støtte og
interesse fra
læreren: 510
Relasjon mellom
barn og voksen i
barnehage: 510

22 lærere og 2
22 lærere og 2
skoleledere på
skoleledere på
videreutdanning videreutdanning
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3.4

Lek og læring i trygge læringsmiljøer

3.4.1 Innledning
Elverum kommune vil gi barn og unge opplærings- og utdanningsarenaer som er trygge, forutsigbare
og av høy kvalitet. For å lykkes med dette må det være sammenheng mellom tilbudet som tilbys i
barnehagene og tilbudet som gis i skolene i Elverum. For å lykkes med dette må hele
utdanningsområdet ha fokus på kunnskapsformidling og en fortsatt bevisst og langsiktig satsning på
få, men vesentlige områder i forhold til læringsmiljø.
Fokusområdet «Lek og læring i trygge læringsmiljøer» er konkretisert i egne mål og strategier for
barnehage, barneskole og ungdomsskole, kulturskole og voksenopplæring.
3.4.2

Barnehage

3.4.2.1 Kommentar
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 fellesskap og
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering (Barnehageloven § 1 Formål, 3. ledd).
Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn under opplæringspliktig alder.
Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og
barnegruppen utfordringer. Den skal gi et individuelt tilpasset og likeverdig tilbud og bidra til en
meningsfull oppvekst uansett funksjonsnivå, bosted, sosial, kulturell og etnisk bakgrunn. Barnehagen
som pedagogisk virksomhet har sin egenart som skal ivaretas, samtidig som barnehagens
pedagogiske praksis må ses i sammenheng med skolens virksomhet. Å se omsorg og danning, lek,
hverdagsaktiviteter og læring i sammenheng er et særtrekk ved norsk barnehagetradisjon.
Barnehagen er en kulturskaper og har en viktig rolle som kulturformidler (Barnehageloven § 2
Barnehagens innhold, 1. ledd)

En av barnehagens viktigste oppgaver er å gi
barna omsorg og nærhet og legge forholdene
til rette for allsidig utvikling. Både kroppslig og
språklig gir barn uttrykk for hvordan de har
det. Hvordan barn opplever møte med andre,
vil påvirke barnas oppfatning av seg selv. Det
er derfor viktig å understreke at barn må
møtes med tillit og respekt. Å bli tatt på alvor
er viktig som motivasjon for læring og som
grunnlag for å utvikle tillit både til seg selv og
andre. Leken står sentralt i barns trivsel og
utfoldelse, og samspill i lek er viktig for en
allsidig utvikling. Barnehagen må gi rom for
barns initiativ, fantasi og undring. Som
pedagogisk virksomhet skal barnehagen legge til rette for at barna blir kjent med verden rundt seg.
Samspill med andre er avgjørende for barns utvikling. Fellesskapet i barnehagen er derfor viktig som
læringsarena, og vennskap blir grunnleggende for et godt fellesskap.
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3.4.2.2 Mål 2 med strategier

Mål 2 – i 2022

Strategier

Barn i Elverumsbarnehagen har et positivt selvbilde, er kreative
og har høy lekekompetanse, som bidrar til at lærings- og
mestringsevne etableres.
Indikatorer

Status 2017

Mål 2022

Andel fagarbeidere i
Elverumsbarnehagen

28,9 %
fagarbeidere

40 %
fagarbeidere

Andel barnehagelærere i
Elverumsbarnehagen

42,6 %
barnehagelærere

50 %
barnehagelærere

Resultater i
brukerundersøkelser

5,1 (skala fra 1-6)
i generell
tilfredshet fra
foreldrene
(2015)

5,1 i generell
tilfredshet fra
foreldrene

Resultater fra Kultur for
læring

Barns opplevelse
av relasjonen til
de voksne i
barnehagen: 510

1. Ruste alle ansatte til å være
bevisst sin egen yrkespraksis
ved å øke kunnskapsnivået og
kompetansen hos hver enkelt
ansatt gjennom nettverk,
veiledning, møter og kurs.
2. Arbeide bevisst og målrettet
med forbedringsarbeid for å
endre og utvikle personalets
praksis i barnehagen, slik at
barna oppnår et så godt
læringsutbytte som mulig,
både faglig og sosialt.
3. Gi prioritet til IKT i
barnehagen.
4. Stimulere medarbeidere uten
formell utdannelse til å ta
fagbrev og
barnehagelærerutdanning.
5. Utvikle en pedagogisk profil i
hver enkelt barnehage som
bygger på forskning om bl.a.
gruppestørrelser, fysiske
rammer og lekens betydning.
6. Innføre dialogsamtaler
mellom pedagogiske ledere og
lærere i 1.trinn for å sikre god
overgang til skole.
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3.4.3

Barneskole

3.4.3.1 Kommentar
Elverumskolen skal sørge for at barn og unges måloppnåelse etter læreplanene blir så høy som mulig.
Alle barn og unge skal oppleve et læringsmiljø som gir varierte utfordringer og stimulerer til læring ut
i fra barnets forutsetninger og behov.
3.4.3.2 Mål 3 med strategier

Mål 3 – i 2022

Strategier

Barn og unges evner og ferdigheter utvikles som et
grunnlag for livslang læring, gjennom at alle elever i
Elverumskolen møter lærere og barneveiledere som gjør
sitt ytterste for at barn og unge skal prestere på sitt
høyeste nivå.

1. Holde fokus på barnets beste i
overganger mellom barnehage og
barneskole og barneskole og
ungdomsskole, slik at elevene
opplever kontinuitet og tilpasninger
gjennom hele læringsløpet.
2. Gjennomføre dialogsamtaler
mellom lærere og ledere på alle
trinn, basert på data om
elevresultater og læringsmiljø.
3. Arbeide etter kommunens
definisjon om tilpasset opplæring
for alle, og videreutvikle
normalpedagogikken.
4. Gjennomføre forskningsbaserte
avgjørelser, for å være i forkant på
pedagogikk og metode for å kunne
oppfylle elevenes krav om tilpasset
opplæring.
5. Gi prioritet til opplæring på IKT i
skolen.

Indikatorer

Status 2017

Mål 2022

Resultater på
Utdanningsdirektoratets
kartleggingsprøver på
3. trinn

17% på/under
bekymringsgrensen i lesing,
21% i regning.

Maks. 10%
på/under
bekymringsgrensen i lesing
og regning.

Resultater på
nasjonale prøver 5.
trinn

13,9% på nivå 1 i
lesing, 13,3% i
regning og 13,8%
i engelsk.
29,1% på nivå 1
og 2 i lesing,
28,6% i regning
og 29,9% i
engelsk.

Maks. 10 % på
nivå 1 i lesing,
regning og
engelsk.
20% på nivå 1 og
2 i henholdsvis
lesing, regning
og engelsk.

Resultater på
nasjonale prøver 8.
trinn
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3.4.4

Ungdomsskole

3.4.4.1 Kommentar
Forskning bl.a. fra Frønes og Strømme (2010), framstiller grunnskolen som marginaliseringsgeneratoren i utdanningssektoren, og begrunner dette med at det er dårlige kunnskaper og
ferdigheter fra grunnskolen som er den faktoren som i sterkest grad forklarer frafall fra videregående
skole. Ungdomsskolene har, på bakgrunn av dette, ett viktig oppdrag: å ruste elevene best mulig for
å kunne gjennomføre videregående skole på normert tid.
3.4.4.2 Mål 4 med strategier

Mål 4 – i 2022

Strategier

Alle elever rustes med grunnleggende ferdigheter innen
lesing, skriving, regning, språk og IKT, bred faglig
kompetanse i samfunns- og realfag, og faglig og personlig
selvtillit for å gjennomføre videregående skole.

1. Holde fokus på ungdommens
beste i overganger mellom
barneskole og ungdomsskole og
ungdomsskole og videregående
skole, slik at elevene opplever
kontinuitet og tilpasninger
gjennom hele læringsløpet
2. Gjennomføre dialogsamtaler
mellom lærere og ledere på alle
trinn, basert på data om
elevresultater og læringsmiljø.
3. Arbeide etter kommunens
definisjon om tilpasset opplæring
for alle og videreutvikle
normalpedagogikken.
4. Gjennomføre forskningsbaserte
avgjørelser, for å være i forkant på
pedagogikk og metode for å kunne
oppfylle elevenes krav om
tilpasset opplæring.
5. Gi prioritet til opplæring på IKT i
skolen.
6. Gi elevene individuelt tilpasset
informasjon (rådgivertjenesten)
om alle valgmulighetene for
videregående opplæring, og gi
støtte og bistand i arbeidet med
overgangen til videregående skole.

Indikator
Grunnskolepoeng

Status 2017
41,2 i
grunnskolepoeng
(2015/2016)

Mål 2022
42 eller høyere i
grunnskolepoeng

Andelen under
35 grunnskolepoeng

Andelen under 35
grunnskolepoeng:
28,3 %

Frafallsprosent
på videregående
skole (VGS)

15,2 % i frafall på
VGS etter
normert tid

Andelen under 35
grunnskolepoeng
er 20 % eller
mindre
Maksimum 10 % i
frafall på VGS etter
normert tid
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3.4.5

Voksenopplæring

3.4.5.1 Kommentar
Voksenopplæringen har sitt mandat fra både Opplæringsloven og Introduksjonsloven. Elverum
kommune ønsker å skape mestring og muligheter for at elevene skal kunne kvalifisere seg til det
dagsaktuelle arbeids- og samfunnsliv gjennom utdanning eller arbeid. Voksenopplæringen har
målene relatert til følgende områder: 1. Grunnskole. 2. Norskavdeling. 3. Spesialpedagogikk. 4.
Introduksjonsprogram
3.4.5.2 Mål 5 med strategier

MÅL 5 – i 2022

Strategier

1. Elevene som går ut av voksenopplæringen har tilstrekkelige
grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, muntlig, regning og
digitale ferdigheter) til å mestre utfordringene i videre
utdanningsløp, arbeid- og samfunnsliv.
2. Alle elever med rett til grunnskole etter Opplæringsloven § 4A-1
for voksne tilbys dette fortløpende.
3. Det gis et godt tilbud til alle med rettigheter etter
Opplæringsloven § 4A-2.
4. Voksenopplæringens deltakere som skal leve og bo i Norge
tilbys norsk og samfunnskunnskap slik at de kan komme ut i
jobb eller utdanning i henhold til kvalifiseringsplanen. I tillegg
tilbys språk og praksisplasser som retter seg mot arbeidsrettet
norsk.
5. Flyktninger gis mulighet til å dra nytte av en kombinasjon
mellom teori og praksis for å bli kjent med norsk samfunnsliv i
form av tradisjoner, kultur og arbeidsliv.
Indikatorer omr. 1
Status 2017
Mål 2022
Grunnskolepoeng
20,5
25
Eksamensrettet
80% gjennomført
100% gjennomført
grunnskolen for
grunnskoleopplæring grunnskoleopplæring
voksne.

1. Gi elevene god informasjon
gjennom rådgiver/programrådgiver om valgmulighetene
for videregående opplæring og
gi støtte og bistand i arbeidet
med overgangen til
videregående skole for å sikre
gjennomføring på normert tid.
2. Samarbeide kommune og
fylkeskommune for at
nyankomne, minoritetsspråklige ungdommer som
kommer sent i skoleløpet skal
få et tilpasset opplæringstilbud
til det beste for elevgruppen.
3. Sørge for at lærer, programrådgiver og deltaker har god
kjennskap til den enkeltes mål
i kvalifiseringsplanen og skape
samarbeid for å nå disse
målene.
4. Samarbeide veileder,
praksiskoordinator og lærere
slik at elevene får god
veiledning på hvilke yrker de
ønsker å komme ut i.
5. Gjennomføre kursing og
kompetanseheving av lærere
og ansatte på psykososialt
arbeid.

Frafallsprosent på
videregående
Indikatorer omr. 2
Norskprøven

15,2% etter normert
tid
Status 2017
80% bestått nivå A2
muntlig eller høyere.
60% bestått nivå A2
skriftlig eller høyere.

Maks. 10 % etter
normert tid
Mål 2022
90% bestått nivå A2
muntlig eller høyere.
70% bestått nivå A2
skriftlig eller høyere.

Samfunnskunnskapsprøver

80% gjennomført
samfunnskunnskapsprøven innen et år
etter gjennomført 50
timers kurs

90% gjennomført
samfunnskunnskapsprøven innen et år
etter gjennomført 50
timers kurs
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3.4.6

Kulturskole

3.4.6.1 Kommentar
Barn og unge i grunnskolealder som er bosatt i Elverum kommune kan søke opptak i Elverum
Kulturskole. Kulturskolens undervisning følger i hovedsak grunnskolens skolerute, og undervisningen
skal holde et faglig nivå̊ tilpasset elevens forutsetninger og organiseres som enten gruppe eller
individuellundervisning. Undervisningen omfatter også̊ utadrettede aktiviteter som konserter,
utstillinger og forestillinger.
3.4.6.2 Mål 6 med strategier

Mål 6 – i 2022

Strategier

1. Alle elever i Elverumskolen har mulighet til å

1. Opprette kombinasjonsstillinger mellom
kulturskolen og grunnskolen slik at alle
elever i Elverumskolen får høy kvalitet på
undervisningen i praktisk estetiske fag.
2. Utvikle fagplaner knyttet til de fire fasene
som beskrives i kjerneprogrammet samt for
fordypningsprogrammet i «Rammeplan for
Kulturskolen».
3. Samarbeide med andre instanser i
kulturlivet og i kommunen forøvrig for å
utvikle kulturskolen som ressurssenter og
nå nye målgrupper.

utvikle kunnskaper og ferdigheter innen
kunstfag for å styrke elevenes estetiske,
sosiale og kulturelle kompetanse.
2. Alle kulturskoleelever gis
fordypningsmuligheter som kan danne
grunnlag for videregående og høyere
utdanning innen kunst- og kulturfag.
3. Kulturskolen er et lokalt ressurssenter som
medvirker til å styrke kulturell kompetanse og
utfoldelse i hele lokalsamfunnet.
Indikatorer

Status 2017

Mål 2022

Elev- og
foresatt
undersøkelse
fra «Bedre
kommune»

Tydelige
forventninger:
4,9
Mitt barn/ jeg
får vist
kompetanse
ved
opptredener,
konserter og
utstillinger:
Foresatt: 5,4
Barn: 5,5

Tydelige
forventninger:
5,0
Mitt barn/ jeg
får vist
kompetanse
ved
opptredener,
konserter og
utstillinger:
Foresatt: 5,5
Barn: 5,5
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3.5

Aktivt og lyttende samarbeid

3.5.1 Innledning
Foreldre og foresatte er de viktigste i barna og de unges liv, og bør ha god kunnskap om sine barn. Vi
skal derfor:
•
•

Etablere gode samarbeidsarenaer med klare mål både på kommunalt nivå og på den enkelte
enhet for involvering og medvirkning av foreldre/foresatte.
Være åpne for og samarbeide med andre voksne som bryr seg og som har nær tilknytning til
barna.

I tillegg til samarbeid med foreldre og foresatte er tverrfaglig og systematisk arbeid med helhetlige
tiltak for alle barn, spesielt sårbare barn og unge, et satsningsområde som vil være med å fremme
helse og levekår hos alle barn i Elverum. Mål og strategier under dette temaet, handler om
samarbeid mellom kommunens interne instanser og eksterne instanser og frivillige som jobber
sammen om barn og unge i Elverum.
3.5.2

Mål 7 med strategier

MÅL 7 – i 2022

Strategier

1. Elverum kommune har 0- toleranse mot omsorgssvikt og
overgrep mot barn, og arbeider for å forebygge og
redusere fattigdom og sosial ekskludering blant barn og
unge.
2. Barnehagene og skolene jobber aktivt for et samarbeid
med arbeidslivet i Elverum for å skape motivasjon for barn
og unge til å søke videre utdanning slik at de kvalifiseres
for arbeidslivet.
Indikator
Kultur for
læring:
Foreldres
opplevde
dialog og
samarbeid
med
barnehagen/
skolen

Status 2017
Foreldreundersøkelse:
3,27 (skala fra 1-4) om
informasjon om
barnets faglige og
sosiale læring fra
skolen (Barnehage
ikke målt i 2016)

1. Finne fram til og samarbeide
med andre voksne som bryr
seg og som har nær tilknytning
til barna.
2. Sørge for tett samarbeid
mellom helsestasjon, PPT,
skolehelsetjenesten,
familieteam, barnehage og
skole for det beste for barnet.
3. Sørge for tett samarbeid
Mål 2022
mellom kommune og frivillige
Foreldreundersøkelse:
organisasjoner for gjensidig
3,5 (skala fra 1-4) om
utveksling av kompetanse,
informasjon om
ressurser og erfaringer.
barnets faglige og
4. Sørge for tett samarbeid
sosiale læring fra
mellom kommune og arbeidsskolen og barnehagen
og næringsliv slik at vi skaper
gode arenaer hvor kontakten
mellom de unge og næringslivet øker og motivasjon for
opplæring og utdanning
skapes.
5. Sørge for at voksne som
arbeider med og er i kontakt
med barn og unge er gode
rollemodeller som tør å sette
grenser.
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4

Gjennomføring og organisering

Kommunen skal organisere sine tjenester slik at tjenestemottakeren får et helhetlig og samordnet
tjenestetilbud. Tjenester fra kommunen som følger av de mål og strategier som er redegjort for i
denne planen, er i all hovedsak lovpålagte tjenester.
Samfunnsområdet «Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø» (jfr. kommunens planstrategi) er det
området hvor kommunen bruker det alt vesentligste av de årlige tilgjengelige ressurser (mer enn
80%). Gode resultater og god ressursutnyttelse er betinget av godt samarbeid mellom en rekke
fagområder i offentlig sektor (kommune, fylkeskommune og stat) og privat sektor (frivillige
organisasjoner, næringsliv o.a.) og brukere av tjenestene. Det er derfor av særlig stor betydning at
kommunens medarbeidere internt og i samarbeid med øvrige, finner fram til felles forståelse, god
organisering og god arbeidsdeling for å gjennomføre det arbeid som skal gjøres i henhold til
strategiene, slik at målene nås.
I henhold til planstrategien legges det opp til at planen skal kunne revideres hvert fjerde år – jfr.
planstrategien som i henhold til Plan- og bygningsloven gjennomgås og fornyes i hver
kommunestyreperiode.
På bakgrunn av denne temaplanens mål og strategier, skal det gjennom den rullerende Handlings- og
økonomiplan for 4-års perioder for kommunen, formuleres og prioriteres tiltak som oppfyller
strategiene. Dette er i neste omgang grunnlag for den årlige tjenesteproduksjonen på de ulike
tjenesteområder i kommunen. Dette redegjøres det for i den bindende Virksomhetsplanen med
budsjett for kalenderåret, og som besluttes av kommunestyret.
En betydelig gjennomføringskraft for å realisere mål og strategier finnes i kommunens organisasjon.
Særlig vil kommunens sektor for utdanning ha gjennomføringsansvar for de mål og strategier planen
redegjør for.
I tillegg må det videreutvikles og organiseres opp effektive samarbeid med:
§ Foreldre og foreldres arbeidsutvalg (FAU)
§ Barne- og ungdomsorganisasjoner – frivillige lag og foreninger
§ Høgskolen i Innlandet
§ Andre aktuelle
Under følger en tabellarisk oversikt over planens mål og de aktuelle bidragsytere i arbeidet for å nå
målene.
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MÅL

Kommunal
gjennomføring

Mål 1 – Verdier og pedagogisk ledelse:
1. Sektor for utdanning har voksne som opptrer som tydelige ledere
overfor barn og unge.
2. Alle som arbeider med barn og unge i kommunen har et positivt
barnesyn som betyr å ha tro på at barn og unge ønsker å mestre
egen læring og personlig vekst.
3. Alle som arbeider med barn og unge i kommunen er tydelige voksne
som setter grenser når det er behov for det, og er tydelige på hvilke
krav og forventninger som gjelder.
4. Alle som arbeider med barn og unge i kommunen støtter,
oppmuntrer og veileder barna og de unge gjennom hele
opplæringsløpet.
Mål 2 - Barnehage:
Barn i Elverumsbarnehagen har et positivt selvbilde, er kreative og har
høy lekekompetanse, som bidrar til at lærings- og mestringsevne
etableres.
Mål 3 - Barneskole:
Barn og unges evner og ferdigheter utvikles som et grunnlag for
livslang læring, gjennom at alle elever i Elverumskolen møter lærere
og barneveiledere som gjør sitt ytterste for at barn og unge skal
prestere på sitt høyeste nivå.
Mål 4 - Ungdomsskole:
Alle elever rustes med grunnleggende ferdigheter innen lesing,
skriving, regning, språk og IKT, bred faglig kompetanse i samfunns- og
realfag, og faglig og personlig selvtillit for å gjennomføre
videregående skole.
Mål 5 - Voksenopplæring:
1. Elevene som går ut av voksenopplæringen har tilstrekkelige
grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, muntlig, regning og
digitale ferdigheter) til å mestre utfordringene i videre
utdanningsløp, arbeid- og samfunnsliv.
2. Alle elever med rett til grunnskole etter Opplæringsloven § 4A-1 for
voksne tilbys dette fortløpende.
3. Det gis et godt tilbud til alle med rettigheter etter Opplæringsloven
§ 4A-2.
4. Voksenopplæringens deltakere som skal leve og bo i Norge tilbys
norsk og samfunnskunnskap slik at de kan komme ut i jobb eller
utdanning i henhold til kvalifiseringsplanen. I tillegg tilbys språk og
praksisplasser som retter seg mot arbeidsrettet norsk.
5. Flyktninger gis mulighet til å dra nytte av en kombinasjon mellom
teori og praksis for å bli kjent med norsk samfunnsliv i form av
tradisjoner, kultur og arbeidsliv.
Mål 6 - Kulturskole:
1. Alle elever i Elverumskolen har mulighet til å utvikle kunnskaper
og ferdigheter innen kunstfag for å styrke elevenes estetiske,
sosiale og kulturelle kompetanse.
2. Alle kulturskoleelever gis fordypningsmuligheter som kan danne
grunnlag for videregående og høyere utdanning innen kunst- og
kulturfag.
3. Kulturskolen er et lokalt ressurssenter som medvirker til å styrke
kulturell kompetanse og utfoldelse i hele lokalsamfunnet.
Mål 7 – Aktivt og lyttende samarbeid:
1. Elverum kommune har 0- toleranse mot omsorgssvikt og overgrep
mot barn, og arbeider for å forebygge og redusere fattigdom og
sosial ekskludering blant barn og unge.
2. Barnehagene og skolene jobber aktivt for et samarbeid med
arbeidslivet i Elverum for å skape motivasjon for barn og unge til å
søke videre utdanning slik at de kvalifiseres for arbeidslivet.

§ Sektor for
utdanning
§ Sektor for familie
og helse

Andre

§ Sektor for
utdanning

§ Foreldre

§ Sektor for
utdanning

§ Foreldre - FAU
§ Skolenes driftsstyrer
§ Frivillige
organisasjoner

§ Sektor for
utdanning

§ Foreldre - FAU
§ Skolenes driftsstyrer
§ Frivillige
organisasjoner

§ Sektor for
utdanning
§ Sektor for familie
og helse
§ NAV
§ Sektor for kultur

§ Innvandrerrådet i
Elverum
§ Skolenes driftsstyrer
§ Frivillige
organisasjoner

§ Sektor for
utdanning
§ Sektor for kultur

§ Foreldre
§ Skolenes driftsstyrer
§ Frivillige
organisasjoner

§ Sektor for
utdanning
§ Sektor for familie
og helse
§ NAV

§ Frivillige
organisasjoner
§ Elverum
Næringsforum
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5

Finansiering

Finansiering av tiltak og arbeid som må gjøres for å nå målene i denne planen gjennom de prioriterte
strategier vil særlig være:
§
Kommunens ordinære driftsbudsjett - jf. Handlings- og økonomiplan (4 år) og årlig
virksomhetsplan og budsjett.
§
Samarbeidende sektorer, for de tiltak disse finner å kunne prioritere og som er i samsvar med
mål og strategier i denne planen.
§
Særskilte tilskuddsordninger o.l. som er til disposisjon for målrettede innovasjons- og
kompetansehevende tiltak (se under).
§
Samarbeid med og medvirkning fra frivillige organisasjoner.
For å gjennomføre innovasjons- og kompetansehevende tiltak er det flere steder man kan søke om
tilskudd. Her følger en oversikt over de viktigste ordningene:
§
§
§

Fylkesmannsembetet
Utdanningsdirektoratet
Partnerskap med lokalt næringsliv
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6

Forhold til statlige og regionale planer og føringer

Fra Stortinget er det tydelige styringssignaler i forhold til oppvekstområdet.
For 2016- 2021 hadde regjeringen blant annet disse innsatsområdene rettet mot målgruppa:
• Økt kunnskap for lærere og skoleledere
• Satsing på NY GIV (Gjennomføring i videregående opplæring)
• Fortsatt endringer i grunnskoleopplæringen som følge av Kunnskapsløftet
• Realfag for framtida
• Ungdomstrinn i utvikling
• Fullverdig tilbud og tilpasset opplæring til alle barn
• Gi alle barn og unge de samme mulighetene for å delta i meningsfylte kultur og
fritidsaktiviteter
• Styrke og videreutvikle de lokale oppvekstmiljøene gjennom et bredt samarbeid
mellom offentlige og frivillige krefter. En samlet innsats mot vold, mobbing, rus
og rasisme er en forutsetning i dette arbeidet
• Strategi for barn og unges miljø og helse – Barnas framtid
• Legge til rette for at barn og unge får delta i det internasjonale samarbeidet
og får styrket forståelse for andre lands sosiale og økonomiske forhold, språk,
kultur og tradisjon
Statlige og kommunale satsingsområder og beskrivelser av levekår understreker behovet for å utvikle
opplæringstilbudet og oppvekstsvilkårene for barn og unge i Elverum kommune. Et langsiktig og
planmessig arbeid for barn og unge er en investering for framtida.
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7

Kommunikasjon

Strategisk plan: Utdanning i Elverum, 2017-2022, er grunnlag for videre utvikling av tjenestene
innenfor barnehage, skole, voksenopplæring, kulturskole og støttetjenester innenfor sektoren. Det er
derfor viktig at planen med sine mål og strategier er kommunisert, forstått og akseptert blant alle
som skal medvirke til gjennomføringen.
Dette krever god kommunikasjon og god dialog både i planleggings- og gjennomføringsfasen. I
planfasen er dette forsøkt ivaretatt gjennom medvirkning fra berørte grupper (jfr. mandatet gitt fra
kommunestyret).
Målrettet og bevisst kommunikasjonsarbeid i tilknytning til denne planen skal bidra til å:
§
Gjøre planens innhold kjent internt i kommunens administrasjon, blant Elverums befolkning og
blant sentrale samarbeidspartnere.
§
Motivere til arbeid og innsats for å nå planens mål.
§
Sikre god oppfølging, oppdatering og eventuell justering underveis i gjennomføringsfasen.
Sentrale aktører det er naturlig å gå i dialog med for å nå planens mål og strategier er:
§ Andre sektorer i Elverum kommune
§ Barnehagenes og skolenes foreldreutvalg
§ Fylkesmannsembetet
§ Lokalt næringsliv i Elverum og omegn
§ Frivillige organisasjoner, lag og foreninger i Elverum
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Definisjoner
Følgende begrepsforklaring er lagt til grunn i denne strategiske planen:
Barn og unge:
Dette er barn og unge som er innbyggere/folkeregisterregistrert i Elverum kommune og som direkte
berøres av ulike tjenester og aktiviteter rettet mot gruppa. I Elverum er disse definert som
aldersgruppa 0-18 år. Målgruppa omfatter derved også innbyggere som mottar tjenester fra andre
forvaltningsnivåer; f eks Hedmark fylkeskommune. Det betyr at vi også må ha fokus på samarbeid
med videregående opplæring og andre aktører som henvender seg til målgruppa i Elverum
kommune.
Barnehage- og skolevandring:
Skolevandring er i Elverumskolen definert som et lederverktøy for oppfølging og utvikling av lærere
og barne- og ungdomsveiledere.
Skolevandring skal gjennomføres for å øke kvaliteten på støtte- og veiledningsarbeidet rektorene gjør
overfor den enkelte lærer. Gjennom skolevandring skal lederen få nødvendig innsikt i reell praksis i
skolen, en bakgrunn for relevant og konstruktiv dialog med lærerens praksis og identifisere behov for
kompetanseutvikling i hele eller deler av personalet.
Målsettingen bak skolevandringen er å øke læringstrykket i skolen gjennom rektors pedagogiske
ledelse og tilstedeværelse i klasserommet. (Hentet fra minimumsstandarden for skolevandring i
Elverumskolen (Planhierarkiet))
Barnehagevandring må spesifiseres etter runden med forbedret praksis i Elverumsbarnehagen
2016/2017.
Kultur for læring:
Forsknings- og utviklingsprosjektet har som mål å forbedre læringsmiljøet, øke læringsutbyttet og
gjennomføringen i videregående opplæring i hele Hedmark, der aktørene sammen skaper en kultur
for læring på alle nivåer i skolesystemet. Prosjektet er planlagt slik at pedagogisk praksis forbedres
kollektivt i alle skoler.
De ulike elementene i prosjektet bygger på solid kunnskap fra forsknings- og forbedringsarbeid både
nasjonalt og internasjonalt, og det er i norsk sammenheng unikt at et helt fylke går sammen om å
løfte kvaliteten i skolene.
Alle skolene i Elverum deltar i utviklingsarbeidet som hadde oppstart høsten 2016 med en stor
kartlegging. Barnehagene blir med på utviklingsarbeidet i løpet av høsten 2017.
Skalaene vi bruker:
Resultater fra nasjonale prøver blir presentert ved hjelp av skalapoeng og fordeling på tre nivåer for
5. trinn og fem nivåer for 8. trinn. Skalapoeng ble innført fra 2014, da ble resultatene publisert på en
ny skala med et gjennomsnitt på 50 skalapoeng og standardavvik på 10.
Resultater fra Kultur for læring blir presentert ved hjelp av skalapoeng, der gjennomsnittet er satt til
500 og standardavviket er 100 poeng.
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Grunnskolepoeng beregnes ved å legge sammen alle avsluttende karakterer på vitnemålet –
standpunkt og eksamen – og dele på antall karakterer. Deretter multipliseres gjennomsnittet med
10.
Brukerundersøkelser bruker forskjellige skalaer, noen fra 1-4 andre fra 1-6.
Pedagogsik profil: Vedvarende pedagogisk tilnærming
Marginaliserings generator: En ekskluderingspraksis overfor enkelte grupper eller personer.
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Kommuneplanen
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marginalisering, Norske barns levekår i
kunnskapssamfunnet. Oslo: Cappelen Damm
NOU 2015:8: Framtidens skole, Ludvigsenutvalget.
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