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«Mestringsreisen»

Å vokse opp på Høylandet ønsker vi skal bli en del av en lang og spennende mestringsreise for barn og
unge. Kommunen skal arbeide bevisst for at alle barn og unge får mulighet til å delta på «reisen», og
oppleve at den gir:


Selvtillit og økt selvfølelse



Motivasjon for læring og utforskning



Mestringsfølelse



Opplevelse av inkludering



Økt forståelse for verdiene i MOT-brua

«Vi bør konsentrere oss om framtiden, det er der vi skal være resten av livet.» (Mark Twain)
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VISJON:
«Rom for alle - blikk for den enkelte.»

Foreldrene er de viktigste omsorgspersonene i barnas liv. Samtidig har vi alle et felles ansvar for barns
oppvekst. Vi kan alle bidra til at barn og unge utvikler et godt selvbilde, og at drømmer går i
oppfyllelse. Mulighetene finnes i hver enkelt relasjon- i alle små og store øyeblikk vi står overfor hver
dag!

Voksne

Barn /ungdom

Vi er del av en større helhet der det er nødvendig å jobbe sammen mot felles mål, og vi tror det
stemmer at; ”Det trengs et helt lokalsamfunn for å oppdra et barn” (fritt omskrevet afrikansk ordtak).

Planen viser den» røde tråden», og de viktigste satsingsområdene i Høylandet fra før fødsel og opp til
20 år.
Kommunen sitt hovedfokus er:


Helsefremming og tidlig innsats.



Dialog og medvirkning.



Relasjonsbygging og inkludering.



Helhetlig og tverretatlig samarbeid.

.
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1. Bakgrunn
Høylandet kommune har hatt en vekst i antall barn og unge. Dette har stabilisert seg de siste årene, og
vi ser nå en nedgang i fødselstallene. Høylandet kan vise til gode resultater på mange områder.
Oppvekstmiljøet oppleves som trygt og godt. Vi ønsker å videreutvikle det som fungerer bra, samtidig
må vi ha fokus på de utfordringene vi har. Barn og unge på Høylandet er en «del av verden», og
påvirkes av det som skjer rundt oss. Høylandet kommune har fra 2015 bosatt flytninger. Barnehage og
skole vil få økt antall flerspråklige barn. Dette er en berikelse for samfunnet. Inkludering vil være
viktig fokusområde. Barn og unge skal utdannes til å virke i et flerkulturelt samfunn og i en
flerspråklig globalisert verden.
Formålet med oppvekstplanen er å styrke den helhetlige satsingen rundt barn og unge. Med bakgrunn i
det velger Høylandet kommune å se på oppvekst ut i fra en livsfasetenkning i et folkehelseperspektiv.
Med det menes at vi ser på utviklingen fra før fødsel til voksenlivet i et helhetsperspektiv. Gjennom en
oppvekstplan ønsker vi å gi våre barn, unge og familier et godt oppvekstmiljø som setter positive spor,
og som gir et best mulig grunnlag for barn og unge sin framtid.
Arbeidet med oppvekstplan startet høsten 2012. Styringsgruppa som har sammenfattet arbeidet har
bestått av et Oppvekstteam: rektor, styrer barnehage, helsesøster og kommunalsjef for oppvekst og
kultur. Styringsgruppa er forankret i kommunens ledergruppe, med mandat til å utarbeide en
oppvekstplan.
Planen er styrende for ansatte som jobber for barn og unge på Høylandet, og er en utdyping av
kommuneplanen. Planen skal være overbyggende for de ulike virksomhetsplanene.

2

Forutsetninger for å lykkes med målene.

Felles syn på barn, læring og utvikling. Hvert enkelt barn er unikt, og har sine egne erfaringer,
meninger og drømmer. Barn utvikler seg i samspill med omgivelsene sine, og lærer gjennom alt de
opplever og erfarer. Barn har ressurser og rettigheter, og bidrar aktivt i eget liv og i samfunnet. Hvert
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enkelt barn har behov for å bli sett og verdsatt, dette for å kunne utvikle et godt selvbilde. Ansatte skal
gi barn muligheter for å oppleve mestring, og gi dem tro på egne evner. Barndommen har en
egenverdi- og er en viktig tid for alle barn og unge.

2.1.

Medvirkning

«Barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt» (FNs
barnekonvensjon).
Barn og unge skal oppleve at de er betydningsfulle og blir tatt på alvor. Ansatte og foreldre skal legge
til rette slik at barn og unge blir gitt ansvar og får reell mulighet til medvirkning i hverdagen. Barn skal
lære å ta hensyn til hverandre og respektere ulikheter.
2.2

Fokus på foreldrerollen

«Det som kjennetegner en nyfødt
baby er at den er fullstendig avhengig
av voksne for å overleve.»

Foresatte har svært stor betydning for barns utvikling og trivsel. Barn trenger engasjerte og ansvarlige
foresatte som ser dem, bryr seg og følger opp. Ansatte i Høylandet kommune skal samarbeide tett med
foresatte, fremheve ressursene deres og gi de støtte og oppfølging etter behov.

«Livsgledebarnehagesang».
Tekst og melodi:Anita Songe

Ref:
«Livsgledebarnehage, det e vi
I gule skjorta, ja her kjæm vi
Håp og trygghet og et smil på lur
Det har vi når vi e på tur
Vi e gledesspredera,
og vi ønske at aill samma ska ha det
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bra.»

2.3

Barns tilknytning

Foreldre er de viktigste personene i et barns liv og har hovedansvaret for å gi barna en trygg og god
oppvekst. Kvaliteten på relasjonen mellom barn og deres omsorgspersoner har stor betydning for
barnets selvbilde og psykiske helse. En trygg tilknytning bidrar til å forebygge lærevansker og
følelsesmessige/psykiske problemer. Barnets tilknytningsstil utvikles i småbarnsalderen. I barnehagen
vil de ansatte erstatte foreldrenes rolle som trygghetspersoner, og det er av avgjørende betydning at alle
barn i barnehagen har en fast tilknytningsperson i foreldrenes fravær. I skolen representerer lærere og
andre voksne barnas
trygghetspersoner.

Trygghetssirkelen gjenspeiler 50 års forskning om barns behov. Den er en brukervennlig modell for å
analysere og tolke barns adferd, følelser og behov. Modellen har som mål at barnet utvikler en trygg
tilknytning. Å gi kunnskap om trygghetssirkelen til foreldre, vil bidra til større trygghet i foreldrerollen.
Side 7 av 22

Fagpersoner med kunnskap om trygghetssirkelen vil kunne veilede foreldre i utviklingsstøttene
omsorg, samt selv å være bedre trygghetspersoner for barn i barnehage og skole.
2.4

Kompetente medarbeider

«Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne
ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst.» Søren Kirkegaard
Vi er ansatte i ulike avdelinger og har ulike oppgaver. Det er viktig at hver enkelt ansatt forstår sitt eget
mandat og sin egen rolle, og samtidig anerkjenner andres oppdrag. Det å forstå andre mennesker kan
være krevende prosesser, og det å være «gode hjelpere» stiller store krav til ansatte. Barn trenger
voksne som ser, forstår og handler riktig. Relasjonsbygging er viktig.
Kommunenes etiske retningslinjer skal ligge til grunn i vårt arbeid som vektlegger grunnverdiene:
Åpenhet-Respekt-Endringsvilje-Tillit

2.5

Folkehelse

Helsestasjon, barnehage og skole er viktige arenaer utenfor heimen og har en sentral rolle i det
helsefremmende og forebyggende arbeidet. Målet er å påvirke faktorer som direkte eller indirekte
fremmer helse, trivsel, forebygger sykdom, skader og lidelser samt beskytte mot helsetrusler. Arbeidet
med kosthold og fysisk aktivitet står sentralt i kommunens folkehelsearbeid i helsestasjon, barnehage
og skole.
Risikofaktorer som tobakk, alkohol, usunt kosthold og fysisk inaktivitet påvirker samlet eller hver for
seg, forekomsten av de store folkesykdommene. Samarbeid og samhandling vil være avgjørende for
kommunens måloppnåelse i folkehelsearbeidet. Det er viktig å ha fokus på forebygging og
holdningsskapende arbeid.

2.6

Helhetlig ledelse

Alle ledere ser betydningen av et godt tverrfaglig samarbeid, og har et felles ansvar for å jobbe i tråd
med prinsippene i den helhetlige oppvekstplanen
Ledelse er avgjørende både i planlegging, implementering og gjennomføring av endringsprosesser.
Ledelse innebærer å inspirere og påvirke i retning av målene som er satt i oppvekstplanen.
Vi har definerte rutiner, arbeidsprosesser og ansvarsfordeling i det tverrfaglige samarbeidet. Ansatte
utfyller hverandre og er avhengige av hverandre for å få gode resultater. Det er viktig at hver avdeling i
sine planer reflekterer og evaluerer måloppnåelse i arbeidet for og med barn og unge med utgangspunkt
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i denne planen. For å nå målene i denne planen, må vi arbeide med å utvikle en tverrfaglig kultur der vi
deler kunnskap, erfaringer og gjør hverandre gode.

2.7

Oppfølging og evaluering

Styringsgruppa har et overordnet ansvar for å sikre at den helhetlige oppvekstplanen følges.
Den helhetlige oppvekstplanen skal følges opp på følgende måte:
-

Ledere rapporterer til kommunalsjefene ut fra oppsatte mål og tiltak gjennom tertialrapportene
og årsmeldinger. De ulike systemtiltakene i pyramiden vil bli tidfestet og prioritert i
kommunens handlingsplaner. De individuelle tiltakene arbeides det med jevnlig etter behov.

-

Styringsgruppa sikrer årlig vurderinger av det tverrfaglige samarbeidet i Høylandet.

-

Kommunen skal sikre at barn, unge og foreldre får uttale seg om hvordan de opplever
oppveksttilbudet på Høylandet.

-

Styringsgruppa gjennomfører årlige samlinger for ansatte som jobber med barn og unge.
Innhold:
o Oppsummering/status/satsinger framover.
o Faglig påfyll.

-

Helhetlig plan evalueres annenhvert år. Første gang i 2018.
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3.

Sentrale aktører i utvikling av et helhetlig oppvekstmiljø i Høylandet

Oppvekstmiljø=summen av hverdagslivets ulike fysiske og sosiale miljø.

Samspillet og hva som skjer i de ulike arenaene rundt barn, unge og familien har betydning for å få et
helhetlig og godt oppvekstmiljø. For å oppnå et best mulig resultat er vi avhengig av samarbeid og
samhandling på tvers. Dette er viktig både i første- og andrelinje tjenesten. Planen har fokus på å styrke
samarbeidet i det helhetlige oppvekstmiljøet.

Figuren under viser en oversikt over de ulike aktørene i barn og unges oppvekstmiljø.

Oppvekst i en livsfasetenkning
Svangerskap
Spe - og småbarn (0-2
år)
Førskolebarn (1-6 år)
Skolebarn ( 6-15 år)

Ungdom (14-20)
Familie/Voksne

Offentlig
-Jordmor
-Helsestasjon
-barnehage
-Grunnskole
-Videregåend
e skole
-Ungdomsklubb
-Kulturskole
-PPT
-Barnevern
-Helse
Foretaket
-Statsped

Frivillig lag og
foreninger

PPT Indre Namdal er en interkommunal tjeneste PP-tjenesten skal samarbeide nært med elever,
foreldre, barnehager, skoler og andre kommunale hjelpetjenester for å sikre at barn, ungdom og voksne
får et helhetlig opplæringstilbud. For at PPT skal gjøre en best mulig utredning og vurdering av
barn/ungdoms/voksnes behov, er tjenesten avhengig av et nært samarbeid med både den det gjelder
eleven selv, foresatte og skole/barnehage. PPT har taushetsplikt hva angår personlige opplysninger. PPtjenesten er kommunenes sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogiske tiltak. PPT kan gi råd
og veiledning både til foreldre, barnehage og skole om hva som kan være nyttige tiltak etter
opplæringsloven. PPT kan også gi råd om at det iverksettes et spesielt type tiltak som heter
spesialundervisning for grunnskolen og spesialpedagogisk hjelp for barnehage. Vedtaket om at dette
blir igangsatt og hvilket omfang det får, blir gjort av oppvekstsjef, styrer barnehage, rektor på skolen
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eller andre som er gitt vedtaksmyndighet. For oppmelding til PP-tjenesten kan eleven og foreldre ta
kontakt med barnehagen eller skolen som barnet går på, eller direkte til PP-tjenesten.
For mer info: www.hoylandet.kommune Oppvekst

Indre Namdal barneverntjeneste ble etablert i 2006 og omfatter kommunene Grong, Høylandet,
Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Snåsa. Hovedkontoret ligger på Grong.
Hvilken hjelp/bistand kan barnevernet gi?


Alle kan kontakte barnevernet med bekymringer rundt omsorgssituasjonen til barn og ungdom



Barnevernet kan vurdere behov for hjelpetiltak og omsorgstiltak



Barnevernet kan gi råd og veiledning om barneloven som regulerer forholdet mellom barn og
foreldre ved samlivsbrudd



Saker kan diskuteres anonymt med barnevernet.



Barnevernet samarbeider med mange andre hjelpeinstanser

For mer info: www.hoylandet.kommune , Oppvekst

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP). Avdelingen gir et psykiatrisk utrednings- og
behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og
Sykehuset Namsos.
For mer info: https://hnt.no/avdelinger/barn-og-familieklinikken

Høylandet kommune har rammeavtale med Statped midt. Statped Midt har fagavdelinger for hørsel,
syn, språk og tale, EHS (ervervet hjerneskade) og sammensatte lærevansker, i tillegg til en avdeling
for utvikling av læringsressurser og teknologi (SLoT).
For mer info : www.statped.no

«I bunn og grunn handler et godt tverrfaglig samarbeid om å være der, for hverandre og for
dem som trenger våre tjenester. Vi trenger hverandres styrke og kompetanse.»
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4.

Oppvekstpyramiden på Høylandet.

Hovedoppgaven for offentlige tjenester er å sørge for gode rammebetingelser for familien. I tillegg har
det offentlige ansvar for å sette inn forebyggende/helsefremmende omsorg- eller behandlingstiltak der
familier trenger det. Arbeid for et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge krever helhetlig innsats.
Oppvekstpyramiden viser noen aktuelle tiltak som skal gjennomføres på 3 ulike nivåer i perioden
2017- 2020.

3
2
1

1. Tiltak for alle barn, unge og foresatte.
2. Tiltak for barn, unge og foresatte med risiko for å utvikle vansker.
3. Tiltak for barn, unge og foresatte med behov for særskilte tiltak etter lovverkets rettigheter.
Under punkt 5, 6 og 7 i planen går vi gjennom oppvekstpyramiden i Høylandet, og nevner aktuelle mål
og tiltak. Fargen markerer nivået i pyramiden.

5. FOR ALLE BARN
Oppvekstforholdene i Høylandet kommune styrkes ved generelle tiltak rettet mot alle barn,
unge og foresatte. Vi kaller det helsefremmende arbeid. Målet er å «fylle på» med det som
skaper mestring, glede og trivsel. Vi venter ikke og ser om noen får det vanskelig, men gjør
noe aktivt for å styrke oppvekstforholdene. Dette for å sikre en optimal utvikling, slik at barn
og unge får utnyttet sine evner og oppleve livskvalitet. Dette kan også hindre at barn og unge
utvikler vansker.

3
2

1
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5.1 Et trygt og godt oppvekstmiljø

Mål: Barn og unge skal oppleve et trygt og godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,
trivsel og læring, og som har nulltoleranse for mobbing og vold.
Hvordan oppnå dette:





Alle ansatte tar ansvar og jobber aktivt for å fremme et trygt og godt miljø.
Ansatte skal vektlegge trygghet, mestring og inkludering i arbeidet med barn og unge
Alle ansatte vet hva de skal gjøre dersom de får kjennskap til mobbing eller vold.
Lokalsamfunn med MOT.

Aktuelle Tiltak
Gjennomføre undervisningsopplegg som styrker det
psykososiale miljøet i barnehage og skole.

Innarbeide trygghetssirkelen i barnehage og skole

Gi elevene digital kompetanse og bevisste holdninger
til nettbruk.
Utvikle digital dømmekraft

Helsesamtaler i 5, 8 og 10 klasse
Gjennomføre kjærlighet og grenser i 8 klasse
Åpen konsultasjonstid for elever på grunnskole
Ungdomshelsestasjon
Sikre barn god ernæring og forebygge søvnvansker
Følge opp alle som blir mobbet/eller mobber i tråd
med handlingsplaner mot mobbing i barnehage og
skole
Ansatte har kunnskap om og kjennskap til
handlingsplaner for vold og overgrep

Utarbeide handlingsplikt ut fra OPL § 9 a
Bruke kultur og kulturelle aktiviteter i arbeid med å
skape et positivt oppvekstmiljø

Målindikator

Ansvarlig

Bruk MOT sine verktøy i
arenaer barn og ungdom
ferdes
Bhg: «Du og jeg og vi to»,
Steg for steg,
Skolen: Zippys venner, det
er mitt valg .
Tema i personalmøter.
Personalet brukes
trygghetssirkelen
IKT plan for skolen
utarbeides
Nettvett er i
undervisningsopplegget i
skolen
Helsesamtaler er
gjennomført
Program er gjennomført
Tilgjengelig
skolehelsetjeneste
Tema i helsesamtaler og i
dialog med elevene
Retningslinjer er fulgt

Rektor
Styrer

Retningslinjer er fulgt og
handlingsplaner er
gjennomgått i
personalgruppa
Handlingsplan er
utarbeidet
Kulturtimer på skolen.
Tema på tvers av klassene
er gjennomført.
Felles arrangement i bhg
Tv-aksjon er gjennomført
Livsgledebarnehage

Styrer
Rektor

Helsestasjon

Rektor

Helsestasjonen
Helsestasjon
Helsestasjon
Skolehelsetjenesten
Styrer
Rektor

Skoleeier
Rektor
Styrer

Side 13 av 22

Organisere oppvekstkonferanse for politikere og
administrasjon
Opprettholde leirskoletilbudet i grunnskolen
Aktivt trafikksikkerhetsutvalg med spesielt fokus på:
-trygg og sikker skoleveier
-holdningsskapende kampanjer
-arrangere temakvelder

Kartlegge behov og
muligheter
Leirskoletilbud i 7. og 9.
klasse gjennomføres
Trafikksikkerhetsutvalget
møter,
Arrangerer kampanjer
/temakvelder

Rådmann
Kommunalsjef
Skoleeier
Trafikksikkerhetsutvalget

5.2 Kvalitet i kommunens tiltak for barn og unge.

«Vi dannes til menneske når vi er ansikt til ansikt, hjerte til hjerte.» (Peztalozzi.)
Mål:
Alle barn og elever skal inkluderes og oppleve mestring.
Alle barn og unge har muligheter til å tilegne seg de grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til
å delta i videre utdanning og arbeidsliv.
God og relevant kompetanse for alle som arbeider med barn og unge.
Hvordan oppnå dette:






Tidlig innsats, med fokus på trygge barn med et godt selvbilde og selvtillit
Bygge gode relasjoner.
Bruker lek som grunnlag for læring
Skape et positivt læringsmiljø med vekt på tilpasset opplæring
Skape en kollektiv læringskulturen

Aktuelle tiltak

Målindikator

Ansvarlig

Relasjonsbygging og relasjonskompetansen skal stå
sentralt i arbeidet med barn, unge og foreldre.

Brukerundersøkelse
elevundersøkelse

Sikre gode rutiner for observasjon og kartlegging av
barn/elever.

Prosedyrer er utarbeidet og
gjennomført

TI Kvello for alle 2 og 4 åringer

TI Kvello er gjennomført hvert
år
Er gjennomført for alle 4 ringer
hvert år
Observert alle 6 åringer

Barnehagen
Skolen
Helsestasjonen
Barnehagen
Skolen
Helsestasjonen
Indre Namdal
Barnevern
Helsestasjon

4 års kontroll i barnehagen
6 års kontroll av fysioterapeut
Synliggjøre MOT-verdiene i hele kommunen
Kartlegge behov for interne opplæringer,
erfaringsdelinger og etter- og videreutdanning
Gi et opplæringstilbud for flerspråklige barn i samsvar
med lover og retningslinjer
Skape arena for erfaringsdeling og erfaringsspredning

Tiltak gjennomført i samsvar
med vedtatte planer
Kompetanseplan vedtatt

Kommunal
fysioterapeut
Rådmann
Personalsjef

Enkeltvedtak er fattet
Språktrening gjennomføres.
Refleksjon og erfaringsdeling er
gjennomført på tvers av
avdelingene og etatene.

Rektor
Styrer
Kommunalsjef
Rektor
Styrer
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Sikre tilstrekkelig ressurser i barnehage og skole:
-primærkontakt for alle barn i bhg.
-styrket voksentetthet for ett åringen
-styrke muligheten for tilpasset opplæring i skolen
Utarbeide tilstandsrapporter/kvalitetsmelding for skole
og barnehage
Pedagogisk samarbeid mellom barnehagen og skole
Felles planleggingsdag mellom barnehage og skole
Ha gode rutiner for tverrfaglig samarbeid
Sikre gode rutiner for overganger mellom.
- Barnehage – skole
- Grunnskole – videregående skole.
Gjennomføre tilsyn i barnehagen etter lov om
barnehage § 16

Sikres i budsjett og
økonomiplan

Skoleeier

Politisk behandlet i september

Kommunalsjef

Samarbeider er gjennomført
Behov er kartlagt
Utarbeide rutinehåndbok for
tverretatlig samarbeid
Planer er gjennomført

Rektor
Styrer
Oppvekst team

Gjennomført 1 gang i året,

Kommunalsjef

Styrer
Rektor

5.3 Foreldrerollen

Mål: Foresatte er bevisst egen rolle og har kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gir barn og unge
en trygg og god oppvekst.
Hvordan oppnå dette:





Alle som arbeider med barn og unge har klare målsettinger og planer for samarbeid med
foresatte
Alle ansatte vektlegger dialog og samarbeid med foresatte.
Barnehage og skole legget til rette for en god start.
Overganger kvalitetssikres.

Aktuelle tiltak

Målindikator

Ansvarlig

Alle foreldre får tilbud om kurs før fødsel og
barselgrupper etter fødsel.

Foreldreforberedende kurs er
gjennomført
Barselgrupper er opprettet
Ingen barn på venteliste

Helsestasjonen

Tolk brukes etter behov

Sikre alle barn med behov rett til
barnehageplass
Bruke tolk ved behov i samtale med
flerspråklige foreldre

Kommunalsjef

Gi foreldreveiledning individuelt eller i
grupper og fast etter avdelingens planer

Planer er gjennomført

Brukerundersøkelser i barnehagen
Utvikle planer, og maler for gjennomføring
av foreldremøter og foreldresamtaler.

Brukerundersøkelse er gjennomført
Foreldremøter og foreldresamtaler
er gjennomført 2 ganger pr år

Rektor
Styrer
Helsesøster
Rektor
Styrer
Helsesøster
Styrer
Styrer
Rektor

Kartlegge behov for å arrangere
temakvelder.

Drøftet og behandlet i FAU og
samarbeidsutvalget i BHG

Rektor
Styrer
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5.4 Varierte og gode fritids og kulturtilbud

«Barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.» (FNs barnekonvensjon).
Mål: Barn og unge tilbys kvalitet og variasjon i fritids- og kulturtilbudene.
Hvordan oppnå dette:




Opprettholde godt samarbeid mellom kommune og frivillige lag og foreninger.
Gi alle barn og unge muligheter til å delta i fritids- og kulturtilbud.
Gjennomføre handlingsdelen i Kulturplanen.

Aktuelle tiltak

Målindikator

Ansvarlig

Vektlegge universell utforming.

Gjennomføres i
utbygging
Prioritert i
Kommunedelplan for
idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet.
Kulturmidler tildeles
etter retningslinjer
Plan for kulturskolen
lages.
Åpne ungdomsklubb 1
gang i uka, og noen
fredager om vinteren
Åpent bibliotek
Arrangementene er
gjennomført

Rådmann

Høylandet kommune skal sikre utvikling av idrett og
nærmiljøanlegg

Tilskudd til lag og foreninger, prioriteres opp mot
aktiviteter til barn og unge
Tilby variert kulturskoletilbud til alle barn og unge som
ønsker det
Åpen ungdomsklubb,

Ha et godt bibliotektilbud
Arrangere årlig kulturworkshop for ungdom
Gjennomføre UKM årlig

Rådmann

Kommunalsjef
Rektor kulturskole
Ungdomsarbeider

Biblioteksjef
Ungdomsarbeider

5.5 Involvering og medvirkning av barn og unge

«Barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt «
(FNs barnekonvensjon)
Mål: Barn og unge involveres og får mulighet til å påvirke saker som vedrører dem.
Hvordan oppnå dette:


Gjennom å legge til rette og oppmuntre barn og unge til deltakelse.

Tiltak

Målindikator

Ansvarlig

Fokus på «Lætt meig klar det sjøl»

Barn mestrer
hverdagsaktiviteter
Elevundersøkelsen
er gjennomført.
Elevsamtaler og
samtaler med
foreldre.

Alle i barnehagen

Elevrådsarbeid og elevmedvirkning i skolens arbeid.

Rektor

Side 16 av 22

Arbeid med et aktiv ungdomsrådet, involvering og medvirkning
Gjennomføre og oppfølge Ungdata undersøkelsen
Gjennomføre Ung Hunt

Søke om stemmerett for 16 åringer ved kommunevalget

Alle plansaker skal ha et punkt som sier noe om planens betydning
for barn og unge. Det skal vurderes om og hvordan barn og unge
skal involveres
Bruke elevråd og Ungdom med MOT aktivt i arbeidet med et godt
skole- fritidsmiljø

Ungdomsrådsmøter
er gjennomført
Ungdata
gjennomføres 2017
Ung HUNT
gjennomføres i
2018
Søke om
stemmerett for 16
åringer ved valget
2017
Vurderinger er
gjort i plansaker

Ungdomsleder

Involver aktører i
barn og unges
skole-fritid

MOT koordinator
Rektor

Kommunalsjef
Kommunalsjef

Rådmann

Planansvarlig

5.6 Rusforebyggende arbeid

Mål: Redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddel.
Hvordan oppnå dette:



Arbeide aktivt for å skape holdningsendringer og sette fokus på forebyggende rusarbeid.
Kommunen har en Ansvarlig Alkohol Håndtering.

Aktuelle tiltak

Målindikator

Ansvar

Gjennomføre FRI i skolen

Program «FRI» er
gjennomført
Lokalsamfunn med
MOT
Programmet er
gjennomført i 7
klasse for elever og
foresatte
Følge opp
handlingsdelen
Foreldresamtaler er
gjennomført

Rektor

Bruke MOT aktivt i holdningsskapende arbeid
Gjennomføre Kjærlighet og grenser

Gjennomføre handlingsplan i felles rusplan IN
Tema rus er i samtalegrunnlaget for foreldresamtaler

MOT leder
Helsestasjon

Kommunalsjef
Helsesøster
Styrer
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6. FOR BARN, UNGE OG FORESATTE MED RISIKO FOR Å UTVIKLE VANSKER
Forebyggende arbeid retter seg mot grupper som har økt risiko for å utvikle vansker eller allerede
har begynnende vansker.

6.1 Tidlig oppdagelse og hjelp

Mål: Barn og unge i Høylandet får rask, riktig og helhetlig hjelp.
Hvordan oppnå dette:



Ansatte har mot til å handle, vet hva de skal gjøre og hvem de skal samarbeide med.
Kvalitetssikre rutiner/prosedyrer

Aktuelle tiltak

Målindikator

Ansvar

Etablere følgende team med klare mandat:
Førskoleteam,
Skolehelseteam
Familieteam
Helse og oppvekst team for barn og unge
Felles årlig kompetanseheving for ansatte som jobber med barn
og unge.
Aktuelle tema:
-opplæring i tverrfaglig samarbeid, samarbeidskompetanse
-risiko og beskyttelsesfaktorer
- flerspråklige barn
- Tilknytning
Ha gode rutiner for kartlegging og observasjon

Møter er
gjennomført etter
plan

Styrer
Rektor
Helsestasjon
Kommunalsjef

Minst et tiltak
gjennomført pr år

Helse og oppvekst
team

Observasjon og
kartlegging er
gjennomført
Rutiner er utarbeidet
og gjennomført

Helsestasjon/
rektor/styrer

Sikre gode rutiner for samarbeid med PPT og Barnevern

Sikre gode samarbeidsrutiner med Oppfølgingstjenesten og NAV

Klare rutiner er på
plass og gjennomført

PPT
Barnevern
Kommunalsjef
Kommunalsjef
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Gi veiledningssamtaler og direkte oppfølging til barn, unge og
foreldre.
Støttesamtaler til barn/ unge
Opprette samarbeid med Sped -og småbarns team BUP (barneog ungdomspsykiatrisk)
Gi tilbud om HFU – Helsestasjon for ungdom
Gjennomføre BAPP- Kurs for barn av foreldre som har/har vært
psykisk syke/ rusproblemer.
Organisere samtalegrupper for barn som opplever samlivsbrudd
(PIS)
Øke kompetansen på kognitiv teori

Samtaler er
gjennomført

Helsestasjon
Rektor
Styrer
Helsestasjon

Veiledning /
rådgivning er
gjennomført
Åpen etter behov

Helsestasjon

Kurs gjennomført

Helsestasjon

PIS er implementert
prøvd ut vår 2017
Tjenesten har
opplæring og tilbyr
kurs

Skolehelsetjeneste
n
Kommunalsjef

7. FOR BARN, UNGE OG FORESATTE MED BEHOV FOR SÆRSKILTE TILTAK
Særskilte tiltak innebærer målrettet innsats mot enkeltpersoner eller grupper med identifiserte
vansker, og som har rett til hjelp gjennom ulike lovverk.

Flere av tiltakene som er nevnt for barn og foresatte med risiko for å utvikle vansker (gult), benyttes
også for de som har behov for særskilte tiltak (rødt)
7.1 Individuell og helhetlig hjelp.

«Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske, og han har mat for
resten av livet.» (Kinesisk ordtak).
Mål: Barn, unge og familier får tilbud om hjelp ut fra individuelle behov og rettigheter.
Hvordan oppnå dette:



Gi tilbud om aktuelle hjelpetiltak.
Kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd
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Aktuelle tiltak

Målindikator

Ansvar

Informasjon til foresatte om lover og rettigheter

Brukerne har fått god
informasjon
Henvisningsrutiner er
kjent/gjennomført

Helsestasjon,
barnehage, skole
Helsestasjon, Lege
og barnevern
Kommune
fysioterapeut.

Gi tilbud om støttekontakt, besøkshjem/ avlastning

IP er utarbeidet
Koordinator er på
plass.
Ansvarsgrupper er
gjennomført
Tilbud er gjennomført

Henvisning til PPT, opplæringsloven § 5 og barnehageloven
§19

Henvisning er
gjennomført

Sende bekymringsmelding til barnevernet i de tilfeller det

Melding er sendt

Styrer, rektor,
helsesøster, andre
etter loven

Skolering er
gjennomført
Tiltaksarbeider er
skaffet, rekrutering
Samarbeidsavtaler er
underskrevet
Søknad er sendt
Helsedirektoratet

Koordinerende
enhet
Barnevern

Henvisning/ utredning/ behandling ved Spesialisttjenesten
ved bl.a. habiliteringstjenesten, BUP, Familieambulatoriet,
Statped.
For de som ønsker det og som har rettigheter:
- Utarbeide Individuellplan(IP)
- Tilbud om individuell koordinator
- Opprette ansvarsgrupper

vurderes nødvendig

Skolering av koordinatorer
Bruke tiltaksarbeidere
Utarbeide klare, forpliktende samarbeidsavtaler med
Statped, BUP
Søke om prosjektmidler for Implementere av BTI modell
(bedre tverrfaglig innsats)

Helsestasjonen.
Indre Namdal
Barnevern
Rektor/Styrer/
Helsesøster

Rådmann/
kommunalsjef
Kommunalsjef
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8. Oversikt over planer, lovverk, stortingsmeldinger.
FNs barnekonvensjon er overordnet norsk lov. Sentralt i den er barns beste. Dette innebærer en
beskyttelse av barn, og mål om å la barn få påvirke av avgjørelser i deres liv som de har forutsetninger
for å ta. Kommunen er regulert gjennom mange ulike lover. Nedenfor er det et utvalg av lover som er
viktig i kommunens arbeid med å sikre et helhetlig og godt oppvekstmiljø.
Lov om grunnskole og videregående opplæring
Lov om barnehage
Lov om Folkehelse
Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester
Lov om barn og foreldre
Lov om barneverntjenester.
Lov om sosial tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Aktuelle stortingsmeldinger - NOU`er.
St.meld. 16 (2006/2007). "..og ingen stod igjen."
St.meld. 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen.
NOU 2009:22: "Det du gjør, gjør det helt."
IS-1405 veileder, Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene.
NOU 1:2012: " Til barnas beste."
Rundskriv Q- 16/2013. Forebyggende innsats for barn og unge.
St.meld. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen "god helse-felles ansvar "
Veileder, «Fra bekymring til handling» (Helsedirektoratet 2009)
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7.3. Aktuelle planer.
Plan Skolehelsetjenesten Høylandet
Årsplaner for Høylandet barnehage.
Virksomhetsplan Høylandet barne- og ungdoms skole.
RUS plan for Indre Namdal
Kulturplan Høylandet kommune.
Kvalitetsutviklingsplan for PPT Indre Namdal
Beredskapsplaner i barnehagen og skolen
Vold i nære relasjoner
Beredskapsplan for alvorlige hendelser i barnehagen og skole
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