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Godkjenning av protokoll  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/13 Oppvekst og omsorgsutvalget 17.09.2013 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra Oppvekst- og omsorgsutvalgets møte 04.06.13 godkjennes.
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Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Referater på vedlagte liste tas til etterretning. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  446 A  

Saksbehandler: Ragnar Olsen 

Dato:  02.09.2013 

Saksmappe:  13/43 

 

 

 

Marker kommunes system for kontroll og oppfølging av 

grunnskole og voksenopplæring.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/13 Oppvekst og omsorgsutvalget 17.09.2013 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

 

Marker kommunes kvalitetsvurderingssystem (internkontrollsystem) for grunnskolen vedtas. 

 

 

 

Bakgrunn: 

Etter opplæringslovens § 13 – 10 første ledd har kommunene ansvaret for at kravene i 

opplæringsloven med tilhørende forskrifter blir oppfylt. 

Opplæringsloven § 13-10 første ledd: 

”…kommunen(..) har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir 

oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal 

kunne oppfyllast.” 

Av bestemmelsens andre ledd er det presisert at skoleeier skal ha et forsvarlig system for å 

vurdere og følge opp at kravene blir oppfylt. 

Opplæringsloven § 13-10 andre ledd: 

”…kommunene skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og 

forskriftene til lova er oppfylte.(..) kommunen (..) skal ha eit forsvarleg system for å følje opp 

resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet 

gjennomfører med heimel i § 14 1 fjerde ledd.” 

 

I Ot.prp.55 ( 2003- 2004) heter det at 

- Systemet skal være ” eigna til å avdekke eventuelle forhold som er i strid med lov og 

forskrift.” 

- Systemet skal sikre ”at det blir sett i verk adekvate tiltak der det er nødvendig.” 

- ” Eit forsvarleg system føreset jamnleg resultatoppfølging og vurdering av om 

lovverket blir følgt.” 

- ”Skoleeigaren står fritt til å forme ut sine egne system, tilpassa lokale forhold.” 

 

For å sikre at systemet er kontinuerlig, konsist og robust i forhold til endringer i 

organisasjonen, er det en forutsetning at systemet kan dokumenteres skriftlig. 

 

Vurdering: 

Selv om Marker kommune bare har en skole, må kommunen som skoleeier ha et system slik 

beskrevet. Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med KS utarbeidet en veileder for 

kommunene i dette arbeidet. Selv om veilederen kun er på 11 sider, er det en omfattende 

oppgave å bygge opp et slikt system, følge opp systemet og regelmessig vurdere organisering, 

tilrettelegging og gjennomføringen av undervisningen. 
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Selv om systemet skal tilpasses lokale forhold, er kravene i opplæringslovens bestemmelser 

slik at systemet må få et ganske stort omfang. Utfordringen med et hvilket som helst system, 

er å få det ”levende” i organisasjonen. 

 

Veilederen setter opp hvilke elementer som bør inngå i systemet for å kunne vurdere om 

kravene i regelverket blir oppfylt. Viser i den sammenheng til veilederen. 

 

Ut fra denne veilederen og ut fra flere forskjellige eksempler på intern kontroll systemer i 

forhold til opplæringsloven, har administrasjonen valgt å legge vekt på å få systemet for 

Marker kommune så kompakt (minimert) og gjennomførbart som mulig. Om vi har lykkes vet 

vi første når systemet har virket over en tid. 

 

Det har i den forbindelse vært nyttig å stille noen overordnede spørsmål, for å sjekke ut om 

systemet kan gi svarene. Spørsmålene er:- Er det tilstekkelig kunnskap hos skoleeier om hva 

som skjer i grunnskolen? – Er det rutiner for å vurdere den informasjon som fremskaffes? – 

Er det et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra vurderingene? – Sikrer systemet 

nødvendig kompetanseutvikling i skolen jevnfør § 10-8 i oppll.? Og er det en regelmessig  

organisering, tilrettelegging og gjennomføring av undervisningen, jevnfør § 2-1 i forskrift til 

opplæringsloven. 

 

I sluttrapport fra FOU – prosjektet fra KS ” Hvordan lykkes som skoleeier? Om kommuners 

og fylkeskommuners arbeid for å øke elevenes læringsutbytte.”, er sluttkonklusjonen slik: 

 

”Forventningsbasert ansvarsstyring; politikere, administrasjon og den enkelte skole står 

samlet til ansvar for læringsresultatene i skolen. Hver enkelt aktør er opptatt av å bli bedre 

skoleutøver på sitt nivå og vil samhandle med de andre aktørene for å gjøre de andre bedre til 

å utøve sin rolle i den kommunale skoleforvalting” 

 

For å lykkes med å ha oversikt, innsikt, kontroll og oppfølging av grunnskolen, må systemet ” 

være levende ” i organisasjonen. Det er krav om det i lovverket. Av det følger at alle ledd i 

organisasjonen som har med skole å gjøre, har grundig kjennskap til vurderingssystemet. Det 

påhviler spesielt ledernivåene å bruke systemet aktivt. 

 

Konklusjon: 
 

Det fremlagte kvalitetsvurderingssystem vedtas. 

 

Vedlegg: 

Veileder: kravet til skoleeiers forsvarlige system. KS /UDIR. 

Marker kommunes kvalitetsvurderingssystem for grunnskolen. 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler: Ragnar Olsen 

Dato:  02.09.2013 

Saksmappe:  13/474 

 

 

 

Rehabilitering av Grimsby barnehage  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/13 Oppvekst og omsorgsutvalget 17.09.2013 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

 

 

 

Bakgrunn: 

Over en lengre periode har det vært gjort bygningsmessige endringer og moderniseringer av 

Grimsby barnehage. De bygningsmessige endringene har hatt preg av strakstiltak og ikke tatt 

opp i seg behovet for en planmessige og helhetlig tilpasning av bygget til de krav en har til en 

barnehage i dag. 

 

Når det nå er klart at de vedtatte endringene av bygningens underetasje, PS 27/13 – 

småbarnsavdelingene- ikke kan gjennomføres før sommeren 2014, finner vi det riktig at tiden 

nå nyttes til å gjøre en planmessig og helhetlig endring av bygget, slik at det fra høst 2014 kan 

fremstå som et langt bedre tilpasset barnehagebygg enn det er i dag. 

 

 

Vurdering: 

De endringene som er påkrevet i bygningens første etasje – “storbarns” avdelingene – er i 

første rekke knyttet til romstørrelser, toaletter, kjøkken og kontor/møterom/pauserom. Det 

medfører endringer både innvendig og utvendig av bygget, før en har planløsninger som 

tilfredsstiller kravene til et god fysisk miljø både for de ansatte og ikke minst for barna   

  

I tillegg til de nødvendige endringer av selve bygget, er det påkrevet å skifte ut inventaret i 

barnehagen. Dagens inventar er ikke tilpasset barnas behov, det gjelder stoler, bord, reoler etc. 

Inventaret i en barnehage er en viktig del av å tilpasse rommene og aktivitetene til den enkelte 

barnegruppe og gi større muligheter til å gi opplevelser og tilpasninger / muligheter knyttet 

opp mot de pedagogiske opplegg barnehagen har. Det er fult mulig å innrede rommene i 

denne typen bygning, slik at de gir barna et kreativt og opplevelsesrikt miljø. 

 

I PS 27/13 – tilbygg Grimsby barnehage ble det bevilget kr. 640.000.- til endringer i 

bygningens underetasje. Midlene er aktive ut 2013 og ca. 20.000.- av disse midlene benyttes 

til arkitekt, som sammen med teknisk avdeling og virksomhetsleder i Grimsby barnehage, 

utarbeider tegning for rehabiliteringen av bygget.  Ut fra det utarbeides det et 

kostnadsoverslag for prosjektet, som da vil ligge som et forslag for investeringsbudsjettet for 

2014. 

 

Når tegningene for barnehagen foreligger vil vi kunne fastslå antall plasser i barnehagen. 
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I rehabilitering av barnehagen er det ikke planlagt en utbygning av kapasitet til å ta opp flere 

barn enn i dag, ca. 50 plasser.  

 

 

Konklusjon: 
 

En videre drift av Grimsby barnehage, forutsetter en rehabilitering av bygningen, slik at den 

tilfredsstiller de krav som settes til en funksjonell barnehagebygning i dag. 

 

 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler: Ragnar Olsen 

Dato:  10.09.2013 

Saksmappe:  13/485 

 

 

 

Strategisk kompetanseplan for barnehagene i Marker kommune 

2014 - 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/13 Oppvekst og omsorgsutvalget 17.09.2013 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

 

Strategisk kompetanseplan for barnehagene i Marker kommune 2014 – 2017 vedtas 

 

 

 

 

Bakgrunn: 

Det er over et års tid arbeidet med å få på plass en plan for utviklingen av kompetanse i 

barnehagene i Marker kommune. Alle fire barnehagene har gitt innspill til og deltatt aktivt i 

utarbeidelsen av planen. Kompetanseplanen tar opp i seg tema som er felles for våre 4 

barnehager. 

 

Vurdering: 

 

For at barnehagene skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat, kreves det utvikling av 

kompetanse til alle medarbeiderne i barnehagen. I St. meld. 41; Kvalitet i barnehagen, 

fremheves at tilstrekkelig personale med relevant kompetanse er barnehagens viktigste 

innsatsfaktor. 

 

Barnehagen skal være en lærende organisasjon som skal være i stand til å møte nye krav og 

utfordringer, og som skal drive kontinuerlig kvalitetsutvikling (St.Meld. 41, side 29) I NOU 

2010 :8 Med forskertrang og lærelyst, fremheves personalets kompetanse på side 139, punkt 

12,5 sitat: “For å kunne sikre at alle barn får et godt pedagogisk tilbud i barnehagen, er man 

avhengig av et kompetent personale. Personalet er den viktigste faktoren for å sikre kvalitet i 

barnehagen.” 

 

For at ny kunnskap skal bli implementert i barnehagen, er det ikke nok med enkeltstående 

kurs. Ledelsen må legge til rette for at kunnskapen blir bearbeidet og realisert i barnegruppene 

i barnehagen – altså praksisendring. 

 

Den enkelte medarbeider har selv en forpliktelse på å være i utvikling, tilegne seg ny 

kunnskap og dele den med de andre medarbeiderne. 

 

Den strategiske kompetanseplanen som legges frem til politisk behandling, har som klart mål 

å bidra til en mer systematisk kompetanseheving og en kompetanseheving uavhengig av 

barnehage. Barn og foreldre som benytter det tilbud barnehagen er, skal vite at 

barnehageansatte i de 4 barnehagene har en fells kompetanseplattform. 
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Kompetanseplanen inneholder en tiltaksplan for perioden 2014 til og med 2017. I den er det i 

alt plukket ut 8 felles satsningsområder. De er bestem ut fra barnehagenes behov og ut fra 

sentrale føringer.  

 

Videre inneholder planen en handlingsplan for 2014. Fra tiltaksplanen er det valgt ut 6 

satsningsområdene som er oppstartet eller vil starte opp i løpet av 2014. Det er på bakgrunn 

av handlingsplanen kostnadene for 2014 er beregnet. Kostnadene er fordelt mellom statlige 

midler, midler fra barnehagene og midler fra kommunen. Kommunens kostnad for 2014 er 

beregnet til kr. 22.000.- 

 

For oss er det langt viktigere å få på plass systematisk og planmessig heving av kompetanse i 

barnehagene, enn å legge opp til kostbar kompetanseheving som hverken kommunen eller 

barnehagene har mulighet til å innfri. 

 

Konklusjon: 
 

Den strategiske kompetanseplanen for barnehagene i Marker kommune 20014 – 2017 vedtas. 

 

Vedlegg: 

Strategisk kompetanseplan for barnehagene i Marker kommune 2014-2017 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler: Bjørg Olsson 

Dato:  10.09.2013 

Saksmappe:  13/518 

 

 

 

Plan for folkehelsearbeidet i Marker kommune 2013 - 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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__________________________________________________________________________ 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Plan for folkehelsearbeidet i Marker kommune 2013- 2017 godkjennes. 

 

 

 

Bakgrunn: 

Plan for folkehelsearbeid skal rulleres hvert 4. år. En tverrfaglig gruppe  av kommunalt 

ansatte har gjennomført denne rullering i løpet av andre kvartal -13. 

 

Vurdering: 

Planen er utarbeidet etter Folkehelseloven av 2011, og skal i følge Plan – og bygningsloven 

også legges til grunn ved all kommunal planlegging. 

Folkehelsearbeidet i kommunen skal bidra til at befolkningen får mulighet til å opprettholde 

og bedre egen helse. Dette forutsetter forebygging og folkehelsearbeid i alle offentlige 

instanser. Alt arbeid i kommunen skal preges av folkehelsetenkning. 

 

Planen omtaler hva som menes med folkehelse, hvilket arbeid og aktiviteter som gjøres i 

Marker kommune, og hvilke aktiviteter/tiltak som anbefales at Marker iverksetter. 

 

Konklusjon: 

Plan for folkehelsearbeidet i Marker kommune 2013- 2017 godkjennes. 

 

 

Vedlegg: 

Plan for folkehelsearbeidet i Marker kommune 2013-2017 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler: Janne Johansen 

Dato:  09.09.2013 

Saksmappe:  13/519 

 

 

 

Høringsnotat - kvalitet i pleie-og omsorgstjenesten  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/13 Oppvekst og omsorgsutvalget 17.09.2013 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune støtter denne forskriftsendringen og mener det er viktig at det settes fokus 

på kvaliteten i de tjenestene som gis i kommunen. Politisk behandling vil gi ytterligere fokus 

på kvalitet. 

 

Marker kommune mener det i små og mellomstore kommuner bør være kommunestyret som 

behandler kvalitetskravene, både for å synliggjøre, men også ansvarliggjøre. 

 

 

 

Sammendrag: 

Helse-og omsorgsdepartementet har i utsending 2. juli 2013 sendt på høring forslag om 

endring av forskrift 27.juni 2003 om kvalitetskrav i pleie- og omsorgstjenesten. 

Forskriftsendringen innebærer krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav knyttet til 

deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste.  

 

Gjeldene forskrift omfatter kun kommunens pleie- og omsorgstjeneste, dette begrepet blir 

ikke brukt i Helse- og omsorgsloven fra 2012. Med ny lov brukes begrepet helse- og 

omsorgstjenester. 

 

Forskriften gjelder for og gir krav til innhold i tjenesten, uavhengig hvor tjenesten utføres.  

Hvis private yter tjenester skal kommunen etterse at forskriften blir fulgt. 

Kommunen skal etablere et system av prosedyrer. Prosedyrene skal være skriftlig og sørge for 

at brukere får tilfredsstilt grunnleggende behov. Dette for å sikre at: 

 

 Tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester 

vedkommende har behov for til rett tid og i henhold til individuell plan når slik finnes 

 Det gis helhetlig, samordnet og fleksibel tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten 

 Brukere av pleie- og omsorgstjenester, eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved 

utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i 

forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene 

Overordnede mål for kommunens helse- og omsorgstjenester er å sørge for at alle med behov 

for slike tjenester får et tilfredsstillende og mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av bosted, 

inntekt og sosial status. Kommunene må organisere tilbudet slik at det ivaretar hensynet til 

endringer i befolkningens behov, og som sikrer kvalitet i tjenestene for alle brukergrupper. 

Politisk behandling av kvalitetskrav vil styrke kommunens kvalitets- og 

pasientsikkerhetsarbeid og bidra til et økt engasjement og synliggjøring av innholdet i helse- 

og omsorgstjenesten. 
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Forskriften legger opp til at den enkelte kommune selv bestemmer hvilket folkevalgt organ 

som skal behandle kvalitetskravene.  
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Forord 
 
Det har vist seg veldig utfordrende å få till et kutt på 20 % stilling av de 150 % som ble 
vedtatt kuttet i 2012. Til tross for de utfordringene vi står overfor, må det bemerkes at de 
ansatte har lykkes med å hjelpe 58 kvinner og 56 barn. Vi er glade for at denne 20 % 
stillingen ble lagt inn igjen for 2013 og vi ser allerede nå tidlig i året at akiviteten har økt 
betraktelig både med hensyn til antall dagsamtaler og i forhold til avholdelse av kurs for 
hjelpeapparatet og foredrag ute i kommunene. Det kan se ut til at vi nå ligger på et nivå som 
gjør oss i stand til å yte god hjelp til våre brukere, samtidig som vi klarer å ivareta de ansatte. 
På den måten opplever vi nå at vi er i stand til å oppfylle lovens krav. 
 
Velferdstiltakene for brukere ble kuttet med kr 40.000. Som en konsekvens av dette, ble det i 
år ingen sommertur for mødre og barn. Når det gjelder kuttet i medlemsavgiften til 
Krisesentersekretariatet, har det vært jobbet med å få en direkte overføring fra staten for å 
dekke opp for en halvering av medlemsavgiften. Det har ikke lyktes sekretariatet å få til dette. 
De får dekket opp for tapte inntekter ved utmelding, men ikke for reduksjon i avgiften.  Det 
vil fortsatt være en dialog om dette mellom sekretariatet og Barne- likestillings- og 
inkluderingsdepartementet. Det må opplyses om at Indre Østfold Krisesenter gjennom sitt 
medlemskap har mottatt kr 350.000 til tilrettelegging for barn og ungdom.  For disse midlene 
er det oppgradert betydelig både på ungdomsrommet og utearealene. Sekretariatet har vært en 
viktig arena for samarbeid mellom sentrene og faglig påfyll for de ansatte, i tillegg til den 
informasjonen vi får vedrørende midler som kan søkes om. Sekretariatet har også gjennom sitt 
arbeid mottatt betydelige beløp som gaver og ved prisutdelinger. Disse midlene er satt på fond 
og det er stadig mulig for oss å søke om midler fra disse fondene. Representantskapet valgte å 
legge dette inn igjen i 2013, og Indre Østfold Krisesenter IKS er derfor fortsatt medlem av 
Krisesentersekretariatet. 
 
Arbeidet på krisesenter er til tider meget krevende og det kommer stadig ny forskning på 
feltet. I budsjett 2012 ble det redusert kr 30.000 til kurs/opplæring, og de ansatte har ikke hatt 
mulighet til å delta på de kurs og konferanser som hadde vært nyttig for dem. Allikevel må 
det påpekes at man ikke har klart å holde budsjettet når det gjelder dette. Omstillingen når det 
gjelder kutt i stillinger har skapt en uro i organisasjonen, noe som har ført til kraftig økning i 
sykefravær (langtidsfravær) og har vært en belasting for arbeidsmiljøet. Det er derfor brukt 
midler i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet, noe vi allerede på slutten av året ser effekten av.  
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ORGANISASJONEN 


 
Indre Østfold Krisesenter IKS (interkommunalt selskap) er et samarbeid mellom ni Indre 
Østfold-kommuner: Rømskog, Marker, Rakkestad, Trøgstad, Askim, Spydeberg, Skiptvet, 
Hobøl og vertskommunen Eidsberg. 
 
Representanskapet: 
Rømskog:  Kari Pettersen (leder) og Nils Nilssen 
Eidsberg:  Erik Unaas og Kjetil Igletjern 
Trøgstad:  Ole Andrè Myhrvold og Tor Melvold 
Askim:   Thor Hals og Torill Bergene 
Spydeberg:  Knut Espeland og Morten Strande 
Hobøl:   Håvard Wennevold Osflaten og Håvar Jensen 
Marker:  Stein Erik Lauvås og Kjersti Nythe Nilsen 
Skiptvet:  Svein Olav Agnalt og Anne-Grethe Larsen 
Rakkestad:  Ellen Solbrække og Karoline Fjeldstad 
 
Styret: 
Styreleder:  Torrey Tvete, Hobøl  
Nestleder:  Jan Erik Fredriksen, Eidsberg 
Medlem:  Monica Nordmoen, Askim 
Medlem:  Torleif Olsen, Skiptvet 
Medlem:  Torunn Olafsrud, Spydeberg 
Medlem:  Martha Hersleth Holsen, Trøgstad 
Vara:   Kjersti Nythe Nilsen, Marker 
Vara:   Ole Johnny Hansen, Askim 
Vara:   Nils Nilssen, Rømskog 
 
Ansatte: 
Daglig leder 80 % (20% permisjon)  
Nestleder 100 % 
Kontoransatt 20% (midlertidig i daglig leders permisjon) 
Veileder 100% 
Barn/ungdomsveileder 100% 
Husøkonom 100% 
3 Miljøarbeidere 133,3 % 
Vaktmester 20% 
2 Assistenter 56,33 % 
 
Dette utgjør 7,09 årsverk 
 
Vi har i budsjett for 2012 hatt et kutt på 150% stilling i forhold til 2011. Det har vært en stor 
utfordring, og vi har ikke hatt mulighet til å kutte mer enn 130%. De resterende 20% har vært 
nødvendig å opprettholde for å få turnus til å gå opp, både med hensyn til arbeidsmiljølov og 
de oppgaver som skal løses. Disse siste 20% ble lagt inn igjen i budsjett 2013.  
 
Likestilling 
Indre Østfold Krisesenter IKS oppfyller kravet om 40% representasjon av hvert kjønn i styret. 
Krisesenteret har på grunn av arbeidets art kun en 20% besatt av en mann. Han er 
miljøarbeider for barn og vaktmester. 
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ETIKK 
 
Indre Østfold Krisesenter IKS har sluttet seg til Krisesentersekretariatets etiske retningslinjer. 
Disse forplikter og skal hjelpe oss å være bevisst våre holdninger og vår forståelse i møte med 
mennesker. Målet er større selvinnskikt og bedre kvalitet på hjelpen vi yter til den enkelte, 
samt forbedring av metodene vi bruker i dette arbeidet. De etiske retningslinjene er 
innarbeidet i senterets internkontrollsystem. 
 
ØKONOMI 
Regnskap og revisjon 
Krisesenteret er finansiert av kommunene. Vertskommunen fører vårt regnskap og regnskapet 
revideres av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. 
 
Netto driftsresultat viser 1.171.283,87 og et mindreforbruk på kr 1.230.657,19. Styret 
anbefaler å sette av kr 412.000 av dette for å dekke opp for et premieavvik på tilsvarende i 
2014. Resterende, kr 818.657 avsettes til fond til styrets disposisjon. 
Vi har et merforbruk på fastlønn. Dette skyldes at daglig leder er frikjøpt i 20 %, men mottar 
full lønn som refunderes, og en vikar fyller en 20 % i denne permisjonen. Videre er det et 
mindreforbruk på ”annen fast lønn”. Dette gjelder bakvaktsordningen, og mindreforbruket 
skyldes at flere ønsker og avspassere bakvakt i stedet for utbetalt lønn. Det er et stort avvik på 
lønn sykevikar utover 16 dager, noe som skyldes et høyt sykefravær (nærmere 30 %). MEN 
samlet sett har vi et mindreforbruk på lønn. På grunn av premieavvik i pluss på kr 412.000 for 
2012 og kr 78.000 fra 2011, inkl arbeidsgiveravgift, har vi et mindreforbruk på kr 350.000. 
Det er verd å merke seg at kr 412.000 vil komme i minus for 2013.  
Vi har også et merforbruk på kjøp av varer/tjenester. De største avvikene finner vi i postene: 


1. Velferdstiltak ansatte. Dette skyldes økt bruk av Bedriftshelsetjenesten i forbindelse 
med oppfølging av sykefravær og i arbeidet med arbeidsmiljøet. 


2. Velferdstiltak brukere. I 2011 fikk vi kr 40.000 av Gjensidigestiftelsen til gaver og 
tiltak til barn og ungdom (”En enda bedre jul”). Dette ble tatt ut av bank i desember 
og, med tillatelse fra stiftelsen, brukt innen utgangen av januar. Kvitteringene ble ikke 
bokført før i inneværende år.  


3. Kjøp med mer. Vi har mottatt kr 350.000 fra Sparebankstiftelsen til oppgradering av 
lekearealer og ungdomsrom, og utgiftene til dette er ført på denne posten.  


4. Andre tjenester. Vi har kr 100.000 på bundet fond til ”Advokatvakt”. Dette er midler 
vi har mottatt til dette formålet fra Justisdepartementet. Utgiftene, hittil kr 85.000, er 
ført her. Dette er ført på inntektsiden  


 
På inntektsiden har vi en merinntekt på kr 1 316 000. Dette skyldes i hovedsak 
sykelønnsrefusjon og gaver (som beskrevet over). 
 
 
Personalet: 
Vi er 12 ansatte fordelt på 7,09 stillingshjemler. Vi er medlem av KS bedrift og de ansatte 
lønnes etter kommunal tariff, er innmeldt i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og har 
gruppelivsforsikring i samme selskap. Yrkesskadeforsikring og reiseforsikring er tegnet i 
Gjensidige. 
 
Fortsatt drift 
Forutsetningene for fortsatt drift er vurdert å være til stede. 
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BOLIG 
 
Selskapet er eier av egen bolig. Den ble kjøpt i 2004 og bygget om i 2005. Bygningen er 
oppført i 1948 og har en bruttoflate på 907 m2. Vi har 8 rom med egne bad, hvorav 5 er 
familierom. Det finnes et ungdomsrom, et lekerom og et akrivitetsrom samt fellesarealer med 
to kjøkken og to stuer. Krisesenteret har gode kontorfasiliteter, møterom og vaktrom for de 
ansatte.  
 
Boligen er godt tilrettelagt for bevegelseshemmede og vi har startet arbeidet med å 
tilrettelegge bedre for synshemmede ved å male døråpninger i kontrastfarger.  
 
KOMPETANSEHEVING 
 
Interne kurs: 
Gruppeveiledning, lørdag/søndag Alle deltok 
Gruppeveiledning, oppfølging Alle deltok 
Gruppeveiledning, oppfølging Alle deltok 
 
Eksterne kurs: 
Årsmøte/fagdag i Krisesentersekretariatet: 1 ansatt 
Jubileumskonferanse – Moss Krisesenter: 2 ansatte 
Frokostmøte LDO/Krisesentersekretariatet  
Tema: Europarådskonvensjonen:  1 ansatt 
Samarbeid og samordning – Justisdep.: 2 ansatte 
 
   
Samarbeidsmøter: 


 Vi har deltatt på to nettverksmøter i ROSA (ofre for menneskehandel) 
 Daglig leder har deltatt på ett Lederforum for daglig ledere i krisesenterbevegelsen.  


 
Fra november 2011 har daglig leder vært frikjøpt i 20% stilling for å være Donor Program 
Partner i et prosjekt på Kypros. Målet er bygging av nytt krisesenter, samt økt samarbeid 
mellom Nord- og Sør-Kypros. Dette finansieres av EØS-midler gjennom 
Utenriksdepartementet.  
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Kompetanse: 
Vi har stabile ansatte som har jobbet på krisesenteret i mange år. Vi har i flere år hatt en 
sosialantropolog og en ansatt med psykologi og likestillingsvitenskap som fag. Begge disse 
har vært langtidssykemeldte og sosialantropologen, som også er nestleder, valgte å si opp sin 
stilling fra 01.01.2013. Som vikar for den ene sykmeldte har vi det i siste halvdel av 2012 hatt 
en sosionom. I den ledige stillingen ble det ansatt en vernepleier som begynner i 2013, og 
med dette mener vi at vi har en stab som utfyller hverandre og har god kompetanse på vårt 
felt. Vår barne- og ungdomsveileder har lang erfaring i arbeide med barn med spesielle behov 
i skole og barnehave.  
 
Studenter: 
Vi har hatt en sosionomstudent dette året. Dette er også ett ledd i vår utadrettede virksomhet 
da vi mener det er viktig med ”opplæring” av hjelpeapparatet i forhold til problematikken 
vold i nære relasjoner. 
 
MILJØ 
 
Ytre miljø: 
Vi bruker olje til oppvarming, men håper at vi innen 2014 skal være tilknyttet nytt 
fjernvarmeanlegg. Vi sorterer avfall etter beste evne, og bruker tid på opplæring av våre 
beboere. 
 
Arbeidsmiljø: 
Arbeidsmiljøet oppleves i det store og hele som godt, men det oppleves krevende å jobbe på 
krisesenter. Den usikkerheten som er i forhold til framtidige rammer har gjort det ekstra 
krevende, og har hatt en negativ påvirkning på arbeidsmiljøet. Det har vært jobbet aktivt med 
de utfordringene vi har hatt, og ser at fraværet synker betydelig i slutten av året.  
 
Sykefravær 
2009 8,5% 
2010 3,47% 
2011 12% 
2012 29,57% 
 
Som det kommer fram av tabellen har vi hatt en negativ utvikling i sykefraværet. Det er verd 
å merke seg at egenmeldt fravær er så lavt som 1,73%. Med de tiltak som er satt i gang i løpet 
av året, og som er planlagt i 2013, har vi en stor tro på at fraværet skal synke betraktelig. De 
ansatte har hatt tre gruppeveiledninger via Bedriftshelsetjenesten i 2012, og det er planlagt 
både individuell veiledning og gruppeveiledning i 2013.  
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ANTALL BEBOERE/OVERNATTINGSDØGN I 2012 
 
Antall beboere kvinner 58  Overnattingsdøgn kvinner  2097 
 
Antall beboere barn  56  Overnattingsdøgn barn  2243 
 
Totalt antall beboere  114  Totalt antall overnattingsdøgn 4340 
 
Til sammenligning foregående år: 
 
År  antall   antall   antall   antall   snitt 
  Kvinner barn  beboere døgn  overnattingsdøgn 
2008  56  47  103  4836  47 
2009  71  64  135  3921  29 
2010  65  57  122  3099  25 
2011  63  51  114  4105  36 
2012  58  56  114  4340  38 
 
Vi har hatt et noe lavere antall kvinner som beboere, men har samlet sett samme antall 
beboere som i 2011. Snittet på antall overnattingsdøgn har igjen beveget seg oppover, dette til 
tross for stort fokus hos oss om å finne varig løsning for kvinner og barn raskere. Årsaken til 
at kvinner og barn bor for lenge kan skyldes boligsituasjonen i regionen samt utfordringer i 
samarbeide med kommunene om rask tilbakeflytting. I tillegg ser vi at med så få ansatte som 
det har vært siste året, får manglende oppfølging av beboere en konsekvens i høyere antall 
overnattingsdøgn.  


  
 
 
Vi har i 2012 96 dagbrukere. Dagbrukere er kvinner som ikke bor på senteret, men som 
kommer til samtale og for annen bistand. Noen kvinner er tidligere beboere og får bistand 
som et ledd i oppfølging i reetableringsfasen. Vi har hatt forkus på registreringen av 
dagbrukere, men sliter fortsatt litt med disiplin i egne rekker når det gjelder å ta seg tid til 
registrering av dagbrukere.  Det kommer stadig kvinner innom som ikke har avtale, men som 
har behov for bistand og samtaler. Disse blir hjulpet, men har i mindre grad blitt registrert 
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som dagbrukere. Det kan synes som om kvinner med minoritetsbakgrunn har behov for 
oppfølging i reetableringsfasen i lenger tid enn etnisk norske kvinner.  
 
 
 
UTFORDRINGER – LANGSIKTIGE PLANER: 
 
Vi ønsker å arbeide for et bedre samarbeid med våre kommuner. Målet er et formalisert 
samarbeid med faste samarbeidsmøter generelt og samarbeidsmøter for kvinnene individuelt. 
Loven gir kvinner og barn på krisesentre som trenger langvarig oppfølging av flere tjenester 
rett til individuell plan. Planen er tenkt koordinert av en hjelpeinstans med Krisesenteret som 
naturlig deltaker.  
 
Loven  gir kommunene ansvar for oppfølging i reetableringsfasen. Krisesenteret har ikke 
personalressurser til å utføre denne oppgaven på en god måte og kommunene må utfordres på 
dette.  
 
Loven sier også at krisesentertilbudet skal ha god ivaretakelse av barn, hvor samtaletilbud og 
fritidsaktiviteter er tillagt stor vekt i forarbeidene til loven. Med dagens bemanningssituasjon 
er det vanskelig å ha et kontinuelig godt tilbud. Krisesenteret har vurdert samtaletilbudet som 
det viktigste, og prioriterer dette.  
 
Vi ønsker å bidra til økt kunnskap og økt bevissthet rundt vold mot kvinner ved å 
gjennomføre flere fagdager for hjelpeapparatet. 
 
 
 
 
 
 
______________________________  ___________________________ 
Torrey Tvete      Jan-Erik Fredriksen 
 
 
 
______________________________  ____________________________ 
Torleif Olsen      Torunn Olafsrud 
 
 
 
______________________________  ____________________________ 
 
Monica Nordmoen     Martha Hersleth Holsen 
 
 
 
 
______________________________ 
Kari-Mette Fjell 
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Innledning 
 
For at barnehagene skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat, kreves en stadig 
utvikling av kompetansen til alle medarbeiderne i barnehagen. I Stortingsmelding nr. 
41; Kvalitet i barnehagen, framheves at tilstrekkelig personale med relevant 
kompetanse er barnehagens viktigste innsatsfaktor.  Barnehagen skal være en 
lærende organisasjon som skal være i stand til å møte nye krav og utfordringer, og 
som skal drive kontinuerlig kvalitetsutvikling ( St.meld.41, side 29). I NOU 2010:8 
Med forskertrang og lærelyst, fremheves personalets kompetanse side 139, punkt 
12.5 sitat: ” For å kunne sikre at alle barn får et godt pedagogisk tilbud i barnehagen, 
er man avhengig av et kompetent personale. Personalet er den viktigste faktoren for 
å sikre kvalitet i barnehagen.” 
 
For at ny kunnskap skal bli implementert i barnehagen, er det ikke nok med 
enkeltstående kurs. Ledelsen i barnehagen må legge til rette for at kunnskapen blir 
bearbeidet og implementert. Den enkelte medarbeider har selv en forpliktelse til å 
være i utvikling, tilegne seg ny kunnskap og dele den med de andre medarbeiderne. 
 
En læringsarena – I barnehagen møter barna voksne som fremmer barns læring 
gjennom lek, gode opplevelser og nysgjerrighet. 
 
Tidlig innsats - Barnehagene har gode rutiner for tverrfaglig samarbeid for å kunne gi 
ekstra støtte, veiledning og oppfølging i tidlig førskolealder. 
 
Barnehage /  skole – I barnehagen skapes grunnlaget for danning, sosial 
kompetanse og faglig kompetanse i språk, regning og IKT for det videre 
utdanningsløp. 
 
Kompetent personale og kompetente ledere – Våre medarbeidere og ledere er 
profesjonelle og kompetente voksne som tar ansvar for barns læring og utvikling 
gjennom å reflektere over og evaluere sitt eget arbeid. 
 
Struktur – Planen gjelder for fire år og inkluderer alle medarbeidere i kommunale og 
private barnehager. Planen skal rulleres hvert år, slik at tiltak ligger klar for 
behandlingen av budsjett og økonomiplan i kommunene. Rulleringen gjør det også 
mulig å ta inn nye statlige føringer i planen. 
 
Vi har organisert kompetansetiltakene i to grupper. – Videreutdanning og kurs / 
etterutdanning. Tiltakene i den strategiske kompetanseplanen for barnehagen skal 
flettes inn og tilpasses kompetansetiltakene til Innertieren. 
 
Vi benytter KS sin mal for strategisk kompetanseplan. 
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Kompetanseplanens forankring  
 
Vi ønsker å lykkes med at kompetanseplanen blir et strategisk dokument for 
barnehagene våre. For å få det til må planen ha en god forankring i den enkelte 
barnehage og hos barnehageeieren, enten det er kommune eller privat eier. På den 
måten kan vi sikre at planen får legitimitet og nødvendige ressurser. 
 
Forankring av planen innebærer at ledelse støtter arbeidet med planen, at 
medarbeiderne får delta i utarbeidelsen av handlingsdelen av planen og at den blir 
politisk behandlet og vedtatt på lik linje med andre planer som politikerne får 
utarbeidet. Målet er at politikerne skal vite hva penger til kompetanseheving går til og 
at de ser at kompetanse hevingen i barnehagen er en planlagt prosess. 
 
For å få det til må vi benytte noe forskjellig fremgangsmåte. Arbeidet i 
personalgruppen er det aller viktigste for å få planen levende. Her må alle 
medarbeidere få anledning til å påvirke planen slik at alle får et eierforhold til planen. 
Fagorganisasjonene må trekkes med i dette arbeidet. De er en viktig partner for å få 
lagt et godt fundament for planen. De vil da bli en viktig støttespiller i det videre 
arbeidet. 
 
Forankring i kommunale ledelse forutsetter at det jevnlig rapporteres om arbeidet 
med den strategiske planen i ledermøtene, slik at ledergruppen har god informasjon 
om hvordan arbeidet går fremover og har mulighet til å komme med innspill på rette 
tidspunktene i prosessen. 
 


Kompetanseplanens ambisjon. 
 
Det er første gang vi utarbeider en strategisk kompetanseplan for barnehagen. Vi 
velger å gjøre det for å få en mer strukturert satsning på kompetanseoppbyggingen i 
barnehagen. Det er helt nødvendig å sikre at barnehagen til enhver tid har god 
kompetanse på en rekke områder.  Da gjelder det at vi benytter de midler vi rår over 
til kompetanse på best mulig måte og det får vi til ved å utarbeidet en 4 års plan for 
kompetanse i barnehagen.  Ambisjonen er med andre ord å gi ledere og 
medarbeidere i den enkelte barnehage et bedre grunnlag for å utføre det 
samfunnsmandat barnehagen er gitt gjennom lov og forskrift. 
 
 


Overordnede mål i kommuneplan 


for Marker kommune. 
Overordnede mål og visjoner 
Marker kommune skal tilby sine innbyggere trygge livsløpsbetingelser i et robust samfunn 
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som prioriterer sikkerhet, miljø og kultur. Marker kommune skal være en av Østlandets 


beste bokommuner. Det skal være lave skranker for næringsetablering og fremtidige 


arealer til næringsvirksomhet skal sikres. 


Et mål og en rettesnor for planlegging og styring av Markersamfunnet skal være en 


befolkningstilvekst på 1000 personer i 12-årsperiode 
 


Mål for barnehagen. 
 
Barnehagene i Marker skal ha så god kvalitet at foreldre på flyttefot foretrekker å bo 


i Marker fordi dette bidrar til en god oppvekst. Kapasiteten bør være så god at vi som 


hovedregel kan tilby alle plass ved hovedopptak og at vi bestreber oss på å gi tilbud innen to 


måneder til de som søker ellers i året. 


 


Videre i kommuneplanen står det om barnehagene: ” Barnehagens 


rammebetingelser må derfor være tilsvarende den samfunnsutviklingen det til en hver tid 


legges opp til.” 


 


I barnehageplanen for Marker kommune 2011 – 2014 Glad i alle barn, finner vi under kvalitet 


i barnehagen under punkt 7.3 kompetente voksne følgende sitat: ”Det vi trenger i barnehagen 


er voksne som er der for barnet, er lyttende, tydelige, ansvarsfulle, støttende, lekende og 


nysgjerrige. Marker kommune ønsker å ha kompetente voksne som er god rollemodeller, har 


et godt språk, er gode observatører og tilretteleggere som kan skape et spennende miljø for 


alle barn i barnehagen. ” Og videre: ” Foreldre er også blitt mer opptatt av kvalitet i 


barnehagen, og vi tenker at dersom vi har kompetente voksne, heves kvaliteten. 


Lokale føringer. 
Det politiske nivå i Marker kommune har vektlagt kompetanse og kvalitet i 
barnehagene. Derfor står den strategiske kompetanseplanen på god og sikker grunn. 
Vi er sikre på at utarbeidingen av planen støttes både administrativt og politisk. 
 


Sentrale føringer. 
De sentrale føringer for barnehagesektoren er under omfattende endring. Flere NOU 
– er har de siste årene bygget opp om de endringer som kommer, bl.a. ny 
barnehagelov. Vår strategiske kompetanseplan må ta opp i seg de sentrale føringer 
som kommer. Gjennom NOU 2012:1 Til barnas beste, er det lagt omfattende føringer 
som vil munne ut i Stortingsmeldinger i de kommende år. 
 
Fra NOU 2012:1 tar vi med følgende sitat frå kapittel 20 Kompetanseutvikling: ” 
Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs -, leke – og 
læringsmiljø som er til barnas beste. Rammeplanen peker også på at barnehagen 
skal ha de fysiske, sosiale og kulturelle kvalitetene som til enhver tid er i samsvar 
med eksisterende kunnskap og innsikt om barndom, barnas behov og interesser. Det 
krever at barnehagen som pedagogisk institusjon må være i endring og utvikling og 







          


7 


at barnehagen må være en lærende organisasjon, rustet til å møte nye krav og 
utfordringer. Det omfattende samfunnsmandatet stiller krav om stadig oppdatering av 
kunnskap og utvikling av kompetanse på alle nivåer.” 
 
Kompetansesatsingen beskrives videre i tre faser. Første fase 2013-2014 Her skal 
grunnlaget for satsingen frem til 2020 skisseres og finansiering avklares. I andre 
fase: 2014 – 2018, her skal personalet i barnehagen tilbys kompetansetiltak etter den 
nye strategien og til sist tredje fase: 2018 – 2020, hvor et forpliktende etter – og 
videreutdanningssystem er etablert. 
 
Melding til Stortinget, Meld.St.24 ( 2012-2013) Framtidens barnehage, behandles 
personalets kompetanse i et eget kapittel. Kapittelet tar for seg 6 forhold vedrørende 
kompetanse som regjeringen vil styrke. 
 
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver skal revideres og vil være klar 
til bruk 1. januar 2015. 


Interkommunale føringer – 


”Innertieren”. 
Kommunene i Indre Østfold har på barnehageområdet et godt utviklet samarbeide, 
bl.a. innenfor kompetanseheving for barnehage ansatte i de kommunale 
barnehagene og  i de private barnehagene.  På vegne av kommunene søker 
Innertieren på kompetansemidlene som tilbys den enkelte kommune hvert år fra 
Fylkesmannen. På den måten får vi utnyttet de nokså begrensede midlene i en felles 
pott, noe som gjør at vi får langt mer ut av pengene enn om hver kommune skulle stå 
for kompetanse - tiltakene i egen kommune.Denne kompetanseplanen omfatter også 
tiltakene som gjøres i regi av Innertieren. 


Kompetanse som begrep og 


ressurs. 
 
Vi har valgt å ta utgangspunkt i hvordan professor Linda Lai, ved Handelshøyskolen 
BI, har definert kompetanse som begrep og som ressurs. Hennes definisjoner gir god 
mening for oss. 
Hun setter kompetanse = potensial. Det innebærer to forhold. Å være kompetent: -
være i stand til å møte dagens og morgendagens krav, - ha kunnskaper, ferdigheter, 
evner og holdninger som passer til oppgaver og krav (situasjonsbetinget). 
 
 Det andre er å være inkompetent: - er å ha feil, dvs. uegnede, for lave eller for høye 
”kvalifikasjoner”, - være på feil plass og - overkvalifikasjon kan være like negativt som 
underkvalifikasjon. 
 
Lai velger å dele kildene til kompetanse inn i tre områder: - medfødte egenskaper, - 
utdanning, kurs og tiltak og  - erfaring fra arbeidsliv og alle andre arenaer. Hvor 
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utdanning, kurs og tiltak er formell kompetanse og erfaring uformell kompetanse. 
 
Hva består så kompetanse av? Hvilke byggesteiner eller komponenter kan vil dele 
kompetansebegrepet inn i? Linda Lai fremhever at det er fire likeverdige 
komponenter som hver for seg og sammen utgjør kompetansen. Kunnskaper, 
ferdigheter, evner og holdninger. Det er lett å forstå at disse 4 komponenten til 
sammen utgjør kompetanse på et fagområde. Kunnskaper er å vite at, ha innsikt og 
antakelser. Ferdigheter er å kunne gjøre det i praksis. Evner er personlige 
egenskaper og talent. Holdninger er meninger, tro, vilje og innstilling. 
 
Linda Lai påpeker videre at kunnskaper lett kan bli overfokusert og holdninger 
underfokusert i kompetansearbeid. I vårt arbeid med denne strategiske 
kompetanseplanen søker vi å legge til grunn for arbeidet: at kunnskaper er ikke nok, 
men må kombineres med evne og vilje til å gjøre en god jobb. Like avgjørende er 
holdninger man har: mestringstro, indre motivasjon, brukerorientering og 
samarbeidsvilje. Dette gjelder også ferdigheter som ofte først kommer til uttrykk 
gjennom reaksjoner og handlinger og de evner en har vises som tendenser, 
adferdsmønster og talenter. 
 


Våre kompetansekrav og vår 


kompetansebeholdning. 
I følge Lai ( Lai, 2004), består kompetanseanalyse av: - kompetansekrav til 
medarbeiderne i barnehagen - krav som gjør at barnehagen når sine mål og utfører 
sitt mandat på best mulig måte. 
 
Har barnehagen den kompetansen den trenger? Og blir viktig  kompetanse brukt på 
en god måte? Hvilken kompetanse forvalter vi som ledere gjennom våre 
medarbeidere? 
 


Vårt kompetansebehov. 
 
Hvilken kompetanse mangler vi eller blir ikke brukt? Vi må finne ut hvilken 
kompetanse som kan mobiliseres bedre hos våre medarbeidere.  Videre må vi 
kartlegge hvilken kompetanse som kan utvikles hos våre medarbeidere og til sist 
hvilken kompetanse vi bør anskaffe oss gjennom rekruttering og samarbeid med 
andre. 
 
Barnehagene i Marker har gjennomført kompetansekartlegging i egen barnehage og 
ut fra det gitt innspill til planen på tema – fagområder barnehagen ser at de behøver 
et kompetanseløft på. Ved anskaffelse av kompetanse, altså tilsetting av nye 
medarbeidere, vil det være viktig for barnehage å være bevisst på hvilken 
kompetanse nytilsatte bør ha.  Men hovedkilden til å utvikle kompetansen i 
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barnehagen må være å gi de ansatte muligheten til å utvikle sin kompetanse som 
enkelt ansatte og som system. 
 
Før hver handlingsplan, vil barnehagene evalueres forrige års handlingsplan og 
komme med innspill til ny plan. 


Strategi for å anskaffe, utvikle, 


mobilisere og avvikle kompetanse 
 
I Indre Østfold har de samarbeidende kommuner valgt å søke Fylkesmannen om å 
disponere de statlig kompetansemidlene felles gjennom Innertieren. Innertieren er 
den styringen kommunene i IØ i fellesskap har over de statlige kompetansemidlene.. 
Ut over det bør den enkelte barnehage og kommune ha en kompetanseplan som 
skal settes i sammenheng med Innertieren’s satsninger. 
 
For barnehagene i Marker vil det i første rekke være : 


- å mobilisere kompetanse 


- å utvikle kompetanse 


- å anskaffe kompetanse = ansettelser 
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Tiltaksplan 2014 – 2017 
 


Satsnings- 
område 


Når Tema/tiltak/beskrivelse Videreutdanning Etterutdanning. 


HMS – rutiner 
 


2014-
2017 


Gjennomgang av 
barnehagen med 
hensyn på fysisk og 
psykosos. arb.miljø for 
mearbeidere og for 
barn. 
Ny godkjenning av 
barnehagene 2014 


 Leder 
Verneombud 
Plasstillitsvalgt 
Personalmøte 


Språk i barnehagen 2014-
2017 


Veileder: Språk i 
barnehagen. 
Flerspråklige barn. 
Kartlegging 
Oppfølging 
Utarbeide plan for 
språk. 
 
 


 Alle medarb. 
Pedagoger 
hele veilederen 


Realfag i barnehagen 2015 WEDO 
Jr.LEGEO LEAGUE/ett 
sett WEDO med pc og 
programvare/ til 
opplærling av to 
ansatte. 


 Styrere 
Pedagoger 


Ledelse i 
barnehagen 


2016 Forholdet leder 
medarbeider. 


 Styrere 
Pedagogiske 
ledere 


IKT i barnehagen 2014-
2017 


Hva sier 
styringsdokumentene 
om IKT? Hvor står vi? 
Hva gjør vi fremover? 
Temahefte 


 Pedagogiske 
ledere 
 


Tidlig innsats 
prosjekt 


2013-
2015 


Egen 
prosjektbeskrivelse 


 Alle 
medarbeiderne 
i barnehagene 


Spesialpedagogikk 2014-
2017 


Veiledning av 
kommunal 
spesialpedagog. 


 Styrere 
Pedagoger 


Barns trivsel – 
voksnes ansvar 


2014-
2015 


Innertieren Pedagoger Alle 
medarbeidere 
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Tidsplan 2014 - 2017 
 


Satsningsomårder H13 V 
14 


H 14 V 15 H 15 V 16 H 16 V17 H 17 


HMS          


Språk          


IKT          


Realfag          


Ped. dokumentasjon          


Ledelse          


Tidlig innsats          


Spesialped.          


Barns trivsel          


 
 


 


Handlingsplan 2014  
 
 
 
Barne -
hage 


Tiltak Opp-
start 


Ansvarlig Evaluering 


Alle 
 
 


Barns trivsel -  voksnes 
ansvar 


Høst 
2014 


Innertieren 
Kommune 
Deltagnde 
barnmehager 


Høst 2015 


Alle IKT i barnehagen – 
oppstart. 


- Hvor står vi i dag i 
barnehagene? 


- Hva sier 
styringsdokumentene
? 


- Hva gjør vi fremover? 


Handlingsplan for IKT i 
barnehagene i Marker.  


Høst 
2014 


Kommune 
ved 
barnefaglig 
rådgiver 
Styrerne i 
barnehagene 


Årlig: vår 16 og 
vår 17. 
Sluttevaluering: 
høst17. 
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Barne -
hage 


Tiltak Opp-
start 


Ansvarlig Evaluering 


 


Barne -
hage 


Tiltak Opp-
start 


Ansvarlig Evaluering 


 


Barne -
hage 


Tiltak Opp-
start 


Ansvarlig Evaluering 


 


Barne -
hage 


Tiltak Opp-
start 


Ansvarlig Evaluering 


 


Barne -
hage 


Tiltak Opp-
start 


Ansvarlig Evaluering 


 


Alle Pedagogisk 
dokumentasjon. 


- Hva er pedagogisk 
dokumentasjon? 


- Hva velger vi å gjøre? 
- Felles system for 


barnehagene. 


Høst 
2014 


Kommune 
ved 
barnehagefag
lig rådgiver 
Barnehagene 
ved styrerne. 


Høst 16 


 Alle Veiledning av 
spesialpedagog 
Rutiner 
spesialpedagogisk hjelp 


Høst 
2013 


Kommune 
ved spesial -
pedagog 


 


Alle Prosjekt: tidlig innsats 
Innhold: prosjektplan 


Vår 
2013 


Prosjektleder Årlig 


Alle HMS – rutiner 
Felles rutiner 


Høst 
2014 


Styrerne i 
barnehagene 


 


 
 


Læringsarenaer 
I hovedsak skal kompetansehevingen skje i barnehagen. Det er det langt større 
sannsynlighet for at barnehagen oppnår endring  hos alle ansatte og dermed at vi får 
de endringer i praksisfeltet som kompetansehevingen hadde som mål. Noe 
videreutdanning må beregnes tatt via høgskolesystemet. Men også da er det viktig å 
implementere det blant  barnehagens ansatte, for lettere å delt kunnskapen og 
dermed få endringene. 


Økonomiske rammebetingelser 
 
Grunnlaget for å få gjennomført de tiltak kompetanseplanen legger opp til, er selvsagt 
at eierne - kommune og de private eierne – legger inn midler til kompetanseheving 
for hvert år. 
 
I denne strategiske planen skal det derfor utarbeides årlige kompetanseplaner – 
handlingsplaner- som skal kostnadsberegnes. Ut fra eierne så støtter opp planene 
med av midler, kan vi prioritere hva som kan gjennomføres kommende år. 
De årlige handlingsplanene skal tydelig prioritere tiltakene, slik at eierne vet hvilke 
tiltak som blir iverksatt. 
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I hovedsak vil det bety å omprioritere de midler barnehagene i dag har til kompetanse 
i forhold til prioriteringene i planen, men at det også legges opp til noe økt bevilgning 
hvert år til prioritert tiltak. 
 
Kostnader handlingsplan for 2014. 
 


Prioritet Tiltak Kostnad 


 Barns trivsel – voksnes ansvar 28.000.- * 


 Språk i barnehagen 15.000.- 


 Pedagogisk dokumentasjon 5.000.- 


 HMS – rutiner ansatte  5.000.- 


 HMS – rutiner barn  5.000.- 


 IKT i barnehagen -  oppstart / realfag 10.000.-*** 


 Tidlig innsats 250.000.-** 


 Spesialpedagogikk 0 


 Spesialpedagogikk / veiledning  
*Innertieren 5 legger inn flere midler, beløpet er for 14. 


**Prosejktmidler, interkommunale – ikke medregnet 


***Demo. Av LEGO WEDO Fortsetter påfølgende år . Total kostnad ca 70.000,.- 


Sum kostnad kompetansetiltak barnehagene 2014: kr.   ¨68000.-    
 
Fordeling: 


- Innertieren 5    kr. 28.000.- 


- Marker kommune   kr. 22.000.- 


- De fire barnehagene   kr. 18.000.- 


- Andre tilskudd   kr. 0  


Evaluering og oppfølging av den 


strategiske kompetanseplanen 
 
Den strategiske planen gjennomgås hvert år før handlingsplanen bestemmes. Det for 
å ta opp i seg føringer fra departement og Fylkesmann. Ved større endringer i løpet 
av året, tas den strategiske planen opp for eventuell endring. 
 


Evaluering og oppfølging av 


strategier og tiltak 
 
Før ny handlingsplan utarbeides gjennomgås eksisterende handlingsplan for å se om 
noen av tiltakene ikke er gjennomført og om de i så fall skal med i ny handlingsplan. 
I god tid før budsjettbehandlingen utarbeides ny handlingsplan for kommende år. 







          


14 


Vedlegg 
Oversikt over kartlegging og kompetansebehov i den enkelte barnehage. 


System for oversikt over 


kompetansetiltak 
Barnehagens navn:   Annen Etasje barnehage 


Barnehageåret 2014/2017 


 
Satsnings- 
område 


Dato/ 
varighet 


Tema/tiltak Deltakere Kort info. Annet 


 
”de minste 
barna” 


  Behov 


/tilrettelegging/ 


Innhold /evaluering       


Kurs/planleggingsda


g  


 
Hele 
personalgruppa 


 
 


 
Østlandsk 
lærerstevne 


 
 
Minoritets-
språklige 
barn i 
barnehage 


  
Oppfølging av 
barn og familie/ 
forventninger/ 
samarbeid 


 
Styrer/ped leder 


Hadde vært 
ønsket med 
en 
kommunal 
satsning 
her….. 


 


 
Språk-
utvikling 


  
Språklig 
bevissthet  og 
stimulering 
KURS/ 
personalmøter 


 
Hele 
personalgruppa 


  
Inspirasjon : 
Veileder 


”glede og 
læring 
gjennom 
sansing og 
lek” 


  Inngår 
i bhgs 
3års 
plan fra 
2013 


Lekens 
betydning . 
kreativ tenkning. 
personalmøter 


   


 
”fag-
områdene” 


 
Høst 
2013 


 
Integrering og 
progresjon . 
Internt 
Planleggingsdag 
 


 
Hele 
personalgruppa 


  


Premature 
barn 


Høst 
2013 


  Prematurt barn i 


barnehage 


”krever”  innsikt 


og felles 


forståelse  


 
 
forståelse 
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ØNSKER OM KOMPETANSE I TUSSILAGO BARNEHAGE 
 
 
 
 


 IKT i bhg 


 Tiltak – språkvansker 


 Observasjon 


 Småbarnsped. 


 Språk, språkstimulering 


 Barns medvirkning 


 Voksenrollen 


 Lek 


 Kommunikasjon 


 Spes.ped. 


 Barn i brudd 


 Veiledning 


 Pedagogisk dokumentasjon 


 Språktilrettelegging 


 Ledelse 
 
 
 
 
 
 
17.04.13 


Grete Klund Ørken 
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Tiltaksplan for Grimsby barnehage 


2014 – 2017 
 


Satsningsområ
de 


Når  Tema/tiltak/beskrivel
se 


Videreutdannin
g  


Etterutdannin
g 


Språk Kont
. 


Bruke snakkepakka,  
språkposer, 
lesegrupper, rim 
regler, tulle med 
språket, er bevisst på 
måltider, og av- og 
påkledning. 
Bevisstgjør personalet 
jevnlig 


 Høsten 2013 
 For 
Pedagogiske 
ledere 


Sos. Komp. Kont
. 


Fokus på venner i 
august og september, 
bruker steg for steg, 
samlinger om tema, 
leser bøker, deler i 
grupper, legger til rette 
for læring gjennom lek. 
Bevisstgjør personalet 
jevnlig 


  


Barns 
medvirkning 


Kont
. 


Lytte til barn, gripe tak 
i/se barns interesse, 
ikke låse planer. 
Bevisstgjør personalet 
jevnlig. Tema på 
fagmøter og 
personalmøter. 


  


Lek Kont
. 


Legge til rette for god 
lek, dele i mindre 
grupper, veilede, være 
i nærheten, gi næring 
til lek. 
Bevisstgjør personalet 
jevnlig 


  


Innertier’n Kont
. 


Vi ønsker å være med 
på det som er av tilbud 
fra Innretier’n 


Når det er mulig Når det er 
mulig 
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-Som arbeidsredskap i barnehagen og for rapportering til tilsynsmyndighet. 


 
Barnehagens navn………………………………………………………………… 


Barnehageåret 20…../20….. 


 
 


Satsnings- 
område 


Dato/ 
varighet 


Tema/tiltak Deltakere Kort info. Annet 
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 Egenvurdering av barnehagen ( idé fra 
Kristiansands ”Skup08") 
Hensikten med skjemaet er å kartlegge kompetansebehov og ressurser i barnehagen. Det er 


kun til internt bruk for barnehagen. Barnehagene skal hvert år rapportere til barnehage -


myndigheten hva som er gjort av arbeid med kompetanseheving i barnehagen. Dette vil legge 


grunnlaget for videre arbeid og mulighet for kompetanseutveksling mellom barnehagene. 


 
 1 


I 
svært 
liten 
grad 


2 3 4 5 
I 
svært 
stor 
grad 


Vet 
ikke 


Utvikling av en lærende organisasjon       


Barnehagen samarbeider med andre 
barnehager 


      


Personalet har en individuell opplæringsplan       


Barnehagens egen kompetanseplan er førende i 
forhold til de kompetansetiltak man tilbyr 


      


Personalet er delaktig i formulering av felles mål 
og planlegging. 


      


Pedagogisk ledelse       


Barnehagen har en tydelig fordeling av ansvar 
og arbeidsoppgaver. 


      


Barnehagen jobber systematisk med vurdering 
og refleksjon over egen praksis 


      


Alle pedagogiske ledere har tilgang til og bruker 
PC i arbeidet 


      


Foreldrene blir involvert i barnehagens arbeid 
med vurdering og planlegging 


      


Barnehagen som kulturskaper og kulturformidler       


Barna får rike erfaringer med kunst, kultur og 
estetikk  


      


Barna får mulighet til å utvikle sin evne til å 
bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi 
varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet 


      


Barnehagens arbeid med kultur har lokal 
forankring  


      


Barnehagen markerer religiøse, livssynsmessige 
og kulturelle tradisjoner som er representert i 
barnehagen 
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Barns medvirkning       
Alle barna har mulighet til innflytelse på 
barnehagens planer. 


      


I samtale med barn viser personalet interesse 
ved å undre, utforske og stille åpne spørsmål 


      


 1 
I 
svært 
liten 
grad 


2 3 4 5 
I 
svært 
stor 
grad 


Vet 
ikke 


Personalet tar ansvar for at barna får erfaringer 
med alle de 7 fagområdene, tilpasset alder og 
modenhet 


      


Alle barn uansett kjønn, alder og bakgrunn, har 
like muligheter til å bli sett og hørt og 
oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter 
i barnehage 


      


Overgang barnehage - skole       
Barnehagen fyller ut overgangsskjema i 
samarbeid med barnas foreldre 


      


Barnehagen følger opp punktene fra 
overgangsrutinene som skolen ønsker at barna 
skal trene på 


      


Personalet med ansvar for de største barna, har 
kjennskap til skolens læreplaner for 1. – 4. 
klasse 


      


Barnehagen har samarbeid med skole knyttet til 
faglig forståelse, f. eks. prosjekter eller felles 
kurs 


      


Språkmiljø og språkstimulering       
Personalet har gode kunnskaper om 
språkutvikling 


      


Personalet bruker IKT som verktøy i det 
pedagogiske arbeidet med henblikk på 
språkstimulering 


      


Personalet har en bevisst holdning til utvelgelse 
og formidling av barnelitteratur 


      


Personalet er gode språkmodeller og 
samtalepartnere for barna. 
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Meld. St. 24 Framtidens barnehage 
 
Strategisk kompetanseplan for barnehagene i Kristiansand 
 
Sørums kommunes strategiske kompetanseplan 
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Forord


Opplæringsloven § 13-10 og privatskoleloven § 5-2 pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system 
for å vurdere om og følge opp at skoleeier etterlever opplæringslovverket. Skoleeier står fritt til 
selv å utforme dette systemet under forutsetning av det fyller kravet til forsvarlighet.  


For å bistå kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere i utarbeidelsen av et forsvarlig 
system som tilfredsstiller lovens krav, har Utdanningsdirektoratet og KS i fellesskap utarbeidet 
en veileder. 


Utdanningsdirektoratet og KS håper at veilederen vil være et nyttig hjelpemiddel og under-
streker at det er opptil den enkelte skoleeier å vurdere i hvilken grad den skal benyttes.


   
 Petter Skarheim Olav Ulleren
 Direktør i Utdanningsdirektoratet Administrerende direktør i KS
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Innledning


I henhold til opplæringsloven § 13-10 andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd skal 
skoleeier ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i lover og forskrifter overholdes.  
I tillegg til at systemet også skal sikre oppfølging av disse vurderingene, skal det dessuten sikre 
oppfølging av resultatene fra de nasjonale kvalitetsvurderingene som departementet gjennom-
fører med hjemmel i opplæringsloven § 14-1 fjerde ledd og privatskoleloven § 7-2 tredje ledd. 


Med skoleeier skal forstås kommunen, fylkeskommunen og styret for private skoler etter  
privatskoleloven og private grunnskoler etter opplæringsloven.


Tema for denne veilederen er begrenset til system for opplæringslova med forskrifter i henhold 
til opplæringsloven § 13-10 andre ledd og gjeldande lover og forskrifter i henhold til privat-
skoleloven § 5-2 tredje ledd. Med gjeldande lover(…) i sistnevnte bestemmelse skal forstås 
privatskoleloven og forskrifter til denne og evt. andre bestemmelser privatskolene må forholde 
seg til når det gjelder opplæringsvirksomheten.  


Henvisningen i begge bestemmelsene til nasjonale kvalitetsvurderinger innebærer at systemet 
også må legge til rette for nødvendig oppfølging dersom de nasjonale kvalitetsvurderingene 
indikerer manglende overholdelse av lover og forskrifter. Overordnet mål for det nasjonale 
systemet for kvalitetsvurdering er å bidra til kvalitetsutvikling på alle nivåer i grunnopplæringen 
og økt læringsutbytte for den enkelte elev.


Sentrale føringer i bestemmelsenes forarbeider er at skoleeier i utgangspunktet står fritt til å 
utforme sitt eget system, men at et forsvarlig system skal være egnet til å avdekke mangler i 
forhold til regelverket og at det skal sikre adekvate oppfølgingstiltak. Systemet skal etableres i 
den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av lokale forhold, risikovurderinger og 
organisering. Veilederen er derfor ikke ment å gi detaljerte beskrivelser, men et overblikk over 
sentrale elementer som bør inngå i skoleeiers system for at det skal være forsvarlig. 
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Elementer i et forsvarlig system


Følgende elementer bør inngå i et forsvarlig system for vurdering av om kravene i regelverket 
blir oppfylt: 


• Oversikt over lover, forskrifter og relevante styringsdokumenter i forhold til regel-
verkets gjennomføring. 


• Beskrivelse av hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling knyttet til 
opplæringsvirksomheten (eks: delegasjonsreglement). Ansvarslinjene og myndighets-
fordelingen mellom de ulike ansvarsnivåene må være klargjort.  


• Rutiner for å sikre kompetanse til å vurdere regelverket og til å ivareta oppgaver de 
er gitt i systemet som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket. 


• Rutiner for å sikre informasjonsflyt for rapporteringer og tilbakemeldinger. 


• Beskrivelse av rutiner eller andre tiltak som er egnet for å bekrefte god tilstand og/
eller avdekke og forebygge manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifter. 


• Beskrivelse av rutiner for å rette opp og forbedre forhold som er oppdaget, samt 
rutiner for oppfølging av ulike kvalitetsvurderinger. 


• Beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder i opplæringsvirksomheten. 


• Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet for 
å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring.


Systemet skal kunne dokumenteres skriftlig. 
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Nærmere om noen av elementene i et forsvarlig system


Oversikt over aktuelle lover, forskrifter og styringsdokumenter på opplæringsområdet
Skoleeier må forholde seg til ulike dokumenter som er styrende for opplæringsvirksomheten. Et 
forsvarlig system bør enten inkludere eller suppleres med en oversikt over aktuelle dokumenter 
som skoleeier benytter i systemet. Listen over dokumenter må tilpasses hver enkelt skoleeiers 
behov. Nedenfor følger eksempler på styringsdokumenter det vil være hensiktsmessig å inklu-
dere i en slik oversikt:


• Opplæringsloven med forskrifter 
• Privatskoleloven med forskrifter og vedtak om godkjenning 
• Forvaltningsloven  
• Kommuneloven  
• Læreplanverket for Kunnskapsløftet (forskrift) 
• Lokale læreplaner 
• Organisasjonskart 
• Delegasjonsreglement 
• Økonomiplan/budsjett 
• Skoleeiers lokale planer (også jf avtaleverket) 
• Skolenes planer 
• Veiledere om regelverk som er utarbeidet av sentrale myndigheter


Beskrivelse av hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling 
Denne delen av systemet bør inneholde et organisasjonskart for kommunen/fylkeskommunen/
privat skoleeiers organisasjon. I tillegg bør det finnes en beskrivelse av mål på opplærings-
området. Et sentralt element i et forsvarlig system er en beskrivelse av hvordan den myndigheten 
skoleeier er tillagt i opplæringslovverket er delegert og hvordan den er fordelt mellom de ulike 
nivåene i skoleeierens styringssystem. 


Det er viktig at det er klarhet med hensyn til hvem som har beslutningsmyndighet i forhold til 
hva. Ansvar og myndighet de ulike nivåene har til å ta stilling til om regelverket generelt sett 
blir etterlevd, må være klargjort. Videre må det klart fremkomme det ansvar de ulike nivåer har 
til å ta konkret stilling til om regelverket blir etterlevd i den enkelte situasjon. 


Rutiner for å sikre kompetanse til å vurdere regelverket og til å ivareta oppgaver de er gitt i 
systemet som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket
Skoleeier må sørge for at medarbeiderne har nødvendig kompetanse i forhold til det ansvar de 
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har og de oppgaver de skal utføre. Dette bør ses i sammenheng med bestemmelsen om kompe-
tanseutvikling i opplæringsloven § 10-8 og avtaleverket. Skoleeier bør kartlegge kompetanse-
behov og sørge for at alle medarbeidere får den opplæring og etterutdanning de trenger for å 
ivareta ansvar og oppgaver. 


Rutiner for å sikre informasjonsflyt for rapporteringer og tilbakemeldinger
Det er viktig at det er klarhet om hvilket ansvar de forskjellige ledd i den kommunale/fylkes-
kommunale/private organisasjonen har for rapporteringer og tilbakemeldinger når det avdekkes 
manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifter. Det er et ledelsesansvar å ha fokus på 
dette. Rutiner for rapporteringer og tilbakemeldinger bør inngå i skoleeiers ordinære plan- og 
rapporteringsarbeid. 


Beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder i opplæringsvirksomheten
Skoleeier bør gjennomføre en risikovurdering for å kartlegge og analysere kritiske områder som 
kan ha konsekvens for evnen til å oppfylle regelverket. Risikovurderingen danner grunnlaget 
for hvilke tiltak skoleeier velger å iverksette for å begrense risikoen. Eksempler på risikoområ-
der kan være ressurser, uriktige data rapportert i de nasjonale kvalitetsvurderingssystemene, 
personalets kunnskap om regelverket, personalets kompetanse, arbeidsmiljøet, endring av 
nasjonale regelverk, manglende informasjon osv. 


Skoleeierne bør også gjøre en vurdering i forhold til hvilke deler av regelverket hvor risikoen 
for svikt anses størst. Denne vurderingen bør innebære en kartlegging basert på blant annet 
erfaringer/rapportering fra ulike nivå hos skoleeier.  Risikoområder kan variere, også fra skole 
til skole innen samme kommune. 


Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet for å sikre  
at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring.
Et forsvarlig system ”lever” i organisasjonen. Det forutsetter en kontinuerlig prosess hos  
skoleeier. Det er viktig å forankre systemet i skoleeiers helhetlige ledelses- og styringssystem. 
Systemet bør ikke komme på siden av det vanlige plan- og utviklingsarbeidet, men inngå i 
skoleeiers ordinære styrings- og ledelsesdokumenter. 


Det forsvarlige systemet må følges opp for å sikre at det er effektivt over tid. Det må sikres 
informasjonsflyt slik at mangler og svakheter i systemet rapporteres til rette vedkommende. 


Skoleeiers organisasjonsstruktur gir rammeverket for å planlegge, gjennomføre og kontrollere 
aktivitetene på de ulike nivåene. Skoleeier må ta stilling til hvordan data og annen informasjon 
kan benyttes best mulig i organisasjonen for å oppnå utvikling og kvalitetsforbedring i opp-
læringen.  
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Systemkrav som virkemiddel for 
kvalitetsutvikling 


Ett av hovedformålene med kravene til forsvarlig system i opplæringsloven og privatskoleloven 
er å bidra til kvalitetsutvikling hos skoleeierne. Et forsvarlig system etter § 13-10 andre ledd er 
primært et kvalitetssikringssystem, men det vil også kunne være et hensiktsmessig verktøy for 
kvalitetsutvikling.


Når skoleeierne skal etablere et system som ivaretar kravene i opplæringsloven § 13-10 andre 
ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd, bør de samtidig være bevisste på egennytten av et 
slikt system. Systemet bør utarbeides slik at det tilfører skoleeier en merverdi, ikke bare i for-
hold til etterlevelse av lover og forskrifter, men også for å forbedre kvaliteten i skolen og sikre 
kontroll i egen opplæringsvirksomhet. Systemet skal spesifikt ta opp i seg systemarbeid rundt 
kvalitetsforbedring av opplæringen knyttet til det nasjonale kvalitetssystemet. Det er viktig at 
dette knyttes opp mot kravet om skolebasert vurdering i forskrift til opplæringsloven § 2-1 og 
forskrift til privatskoleloven § 2-1. 


Erfaring fra gjennomførte tilsyn i utdanningssektoren viser at det allerede er utviklet og tatt i 
bruk ulike arbeidsverktøy på skolenivå. Både på kommune- og fylkesnivå og blant de private 
skolene er gjort en del arbeid generelt innenfor system- og kvalitetsutvikling. Hensiktsmessige 
verktøy og systemer som allerede er etablert og fungerer bør tas inn som elementer i et helhetlig 
system. Det presiseres derfor at det er viktig at det arbeidet som er gjort lokalt på dette området 
videreføres.
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Lovtekst og lovforarbeider 
• Opplæringslova
• Privatskolelova 


Forsvarlig system i henhold til opplæringsloven (systemkravet uthevet)


§ 13-10. Ansvarsomfang 
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at 
krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon 
dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. 


Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 
forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova 
blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 
skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjo-
nale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde 
ledd. 


Forsvarlig system i henhold til privatskoleloven (systemkravet uthevet)


§ 5-2. Styret sine oppgåver 
Styret har den øvste leiinga av skolen og skal sjå til at skolen blir driven i samsvar med gjeldande 
lover og forskrifter. 


Styret skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i gjeldande lover og 
forskrifter, og føresetnadene for godkjenninga blir oppfylte. Styret skal ha eit forsvarleg 
system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar 
som departementet gjennomfører med heimel i § 7-2 femte led 


I andre saker enn dei som følgjer av andre og tredje ledd, kan styret med 2/3 fleirtal delegere 
avgjerdsretten


Lovforarbeider
Skoleeiers ansvar for å sørge for at lover og forskrifter følges fremgår av opplæringsloven  
§ 13-10 første ledd og av friskoleloven § 5-2 første og annet ledd. 


Bestemmelsene i opplæringsloven § 13-10 annet ledd og friskoleloven § 5-2 tredje ledd  
(nå videreført i privatskolelova) trådte i kraft 1. september 2004. Bestemmelsene er omtalt  
i Ot.prp. nr. 55 (2003-2004) om endringer i opplæringsloven og friskoleloven.  
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Vedlegg


Sjekklister
Som vedlegg til denne veilederen finnes 2 alternative forslag til sjekklister i forhold til opplæ-
ringsloven og privatskoleloven med forskrifter. Systemkravet i opplæringsloven § 13-10 andre 
ledd omfatter hele opplæringsloven med forskrifter. Tilsvarende omfatter systemkravet i privat-
skoleloven § 5-2 tredje ledd alle aktuelle lov- og forskriftsbestemmelser på opplæringsområdet. 
Sjekklistene er ment å være et verktøy for kontrollen med oppfyllelsen av regelverket.
 
Sjekklistene er systematisert på følgende måte:


Variant nr 1: Inndeling i forhold til tema og gruppering av bestemmelser i forhold til innholdet 
i lovparagrafene som kommer under det enkelte tema.


Variant nr 2: Inndeling i forhold til tema og gruppering av bestemmelser i forhold til tittel på 
paragrafene som kommer under det enkelte tema.


Den enkelte skoleeier må selv vurdere hva som er det mest nyttige utgangspunktet for å sikre at 
systemet omfatter alle sider av opplæringsloven/privatskoleloven med forskrifter på en praktisk 
og nyttig måte.


Bruk av sjekklistene
Forslagene til sjekklister som er vedlagt denne veilederen er av overordnet karakter. 


Skoleeier må selv eventuelt operasjonalisere de enkelte punktene i sjekklistene og gjøre en 
vurdering i forhold til behovet for detaljeringsgrad på de ulike områdene. Videre må det gjøres 
et arbeid i forhold til hvilke funksjoner og nivåer hos skoleeier som skal ha myndighet og 
oppfølgingsansvar på de ulike områdene. Det kan for eksempel legges inn ekstra kolonner i 
skoleeiers operasjonaliserte sjekklister hvor det fremgår hvem som har ansvar for oppfyllelse  
av de enkelte bestemmelsene, videre kan det være aktuelt å synliggjøre i sjekklistene hvilke 
områder som den enkelte skoleeier og/eller skole har definert med spesiell risiko for ikke å nå 
målsettingen.


Sjekklistene er ment å være uttømmende i forhold til opplæringsloven med forskrifter og privat-
skoleloven med forskrifter. Skoleeier må selv påse at sjekklistene oppdateres etter hvert som det 
skjer endringer i lovverket.


Sjekklistene er publisert på www.utdanningsdirektoratet.no







UTDANNINGSDIREKTORATET
Kolstadgata 1
Postboks 2924 Tøyen
0608 Oslo
Tlf: 23 30 12 00
Faks: 23 30 12 99
www.utdanningsdirektoratet.no


KS
Haakon VII’s gate 9
Postboks 1378, Vika
0114 Oslo
Tlf: 24 13 26 00
Faks: 22 83 22 22
www.ks.no








VEDTATT AV MARKER KOMMUNESTYRE:  Side 1


 
 


  


Marker kommunes 
Kvalitetsvurderingssystem 


for grunnskolen. 
Oversikt, innsikt, kontroll og oppfølging. 


 
 


Hensikten med kvalitetsvurderingssystemet 


 Bidra til åpenhet, innsyn, og dialog om skolens virksomhet. 


 Gi utdanningssektoren informasjon som grunnlag for beslutninger, basert på dokumentert 


kunnskap om tilstanden lokalt og nasjonalt.  


 Danne grunnlag for lokalt vurderings- og utviklingsarbeid gjennom skoleeiers og skoleleders 


tilrettelegging for vurderinger og oppfølging av resultater. 


 
 


 


 
                                          


 


 
 


Versjon: Juli 2013  
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Kvalitetsvurderingssystemet 


Kvalitetsvurderingssystemet har 5 hoveddeler 


1. Systemets strategiske rolle 
2. Verktøy i arbeidet 
3. Aktivitetskalender 
4. Kvalitetssystemet og opplæringsloven 
5. Vedlegg 


Hensikt 


Det overordnede målet for det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering er å bidra til 


kvalitetsutvikling på alle nivåer i grunnopplæringen med henblikk på tilpasset opplæring og økt 


læringsutbytte for den enkelte elev. 


Kvalitetsvurderingssystemet skal i tillegg: 


 Bidra til åpenhet, innsyn, og dialog om skolens virksomhet. 


 Gi utdanningssektoren informasjon som grunnlag for beslutninger, basert på dokumentert 


kunnskap om tilstanden lokalt og nasjonalt.  


 Danne grunnlag for lokalt vurderings- og utviklingsarbeid gjennom skoleeiers og skoleleders 


tilrettelegging for vurderinger og oppfølging av resultater. 
 
 
 


 


Noen sammenhenger 
nasjonalt, kommunalt 
og skole. 


 


 
Nasjonalt nivå 


Vurdering som grunnlag for politikkutforming 
gjennom 
 Nasjonale prøver 
 Tilsyn 
 Forskning og evaluering 
 Internasjonale studier 
 Statistikk 
 Nasjonale satsingsområder 
 


 
Kommunalt nivå 
Vurdering som grunnlag for kvalitetsutvikling 
gjennom 
 Virksomhetsbasert vurdering 
 Tilsyn 
 Brukerundersøkelser 
 Karakterstatistikker 
 Nasjonale prøver og kartleggingsmateriell 
 Planer for særskilte satsingsområder 
 


 
Skolenivå 


Vurdering som grunnlag for kvalitetsutvikling 
gjennom: 
 Kompetanseplan for ansatte 
 Ståstedsanalyser 
 Brukerundersøkelser 
 Skolebasert vurdering 
 Lokale læreplaner 
 Virksomhetsplan for skole 


 


 


 


”KVALITETSSTYRING FOR SKOLEEIERE I INDRE ØSTFOLD. K-IØ” 
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1. Systemets strategiske rolle 


 


Begreper: 


 Kommunens kvalitetsvurderingssystem for grunnskolen med skolebaserte vurdering og 


vurderingssystem på kommunalt nivå, er å forstå som interne vurderingssystemer. Dette 


innebærer at det er skolen/ kommunen selv som står for vurderingsarbeidet, men at eksterne 


ressurser blir brukt som en del av grunnlaget for vurderingene. Denne begrepsforståelsen er i 


samsvar med Opplæringsloven. 


 Det skilles mellom den skolebaserte vurderingen og det system skoleeier skal ha i egen 


kommune. Disse to systemene må sees i sammenheng dersom det skal oppnås helhet og 


sammenheng i vurderingsarbeidet. 


 


 


Begrunnelser for et kvalitetsvurderingssystem: 


 Etter opplæringsloven har skoleeier ansvar for kvalitetsutviklingen. I § 2-1 i forskrift til 


opplæringsloven står det at skoler og lærebedrifter jevnlig skal vurdere hvordan organiseringen, 


tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen medvirker til å nå de målene som er 


fastsatt i den generelle delen av læreplanen og i de enkelte læreplanene for fag. 


 Vurderingsarbeidet skal være systematisk og være en integrert del av planstrukturen i 


kommunen og i skolen. På skolen vil både elever og foreldre, personale delta i 


vurderingsarbeidet. 


 Opplæringsloven og privatskoleloven pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere 


om og følge opp at skoleeier etterlever opplæringslovverket. For å bistå kommuner, 


fylkeskommuner og private skoleeiere i utarbeidelsen av et forsvarlig system har 


Utdanningsdirektoratet og KS utarbeidet en veileder. I tilknytning til denne er det utarbeidet 


sjekklister 


 


Vedlegg i kvalitetsvurderingssystemet: 


Gir en oversikt som viser status, utfordringer og tiltak på styringsdokumenter, 


kompetansekrav/informasjon, ledelse- og resultat oppfølging og risikovurderinger. 


Roller og utfordringer: 


Den gode kommune og skoleeier: 


 Har politisk engasjement og kompetanse på skole: politikere, administrasjon og den enkelte 


skole står samlet til ansvar for læringsresultatene i skolen 


  Følger opp nasjonal utdanningspolitikk og sikrer skolelederne og lærerne profesjonelt 


handlings rom. 


 Gjennomfører skolebasert vurdering og fastsetter utviklingsmål. 


 Legger til rette for planmessig kompetanseutvikling og sikrer godt lederskap. 


 Tar ansvar for å sikre skolene gode økonomiske rammevilkår. 


 Sørger for skolebygg, fysisk utemiljø, arbeidsmiljø og arbeidsplasser med god kvalitet for elever 


og ansatte. 


Utfordringer for kommunen som skoleeier og arbeidsgiver: 


• Vedta utviklingsmål for skolene og dokumentere kvalitet og elevresultater. 


• Skape skolen til en sentral arena for utvikling av gode lokalsamfunn 



http://lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#2-1

http://lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#2-1

http://lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004





VEDTATT AV MARKER KOMMUNESTYRE:  Side 4


 
 


• Utvikle godt lederskap som kan lede og utvikle en moderne kunnskapsorganisasjon  


• Systemet bør sees i sammenheng med det vanlige plan- og utviklingsarbeidet, og knyttes opp 


mot det ordinære politiske og administrative plan- og rapporteringsarbeidet 


Ansvarsomfang, § 13-10: 


 Kommunen har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt, 


under dette å stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige for at kravene skal kunne 


oppfylles.  


 Kommunen skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og 


forskriftene til loven blir oppfylt. Kommunen skal ha et forsvarlig system for å følge opp 


resultatene fra disse vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger som departementet 


gjennomfører med hjemmel i Kap. 2 i Forskriften. 


Styringsdokumenter og ansvarsfordeling 


Styringsdokument Ansvarlig for etablering 


av dokumentet 


Ansvar for 


oppfølging 


Nasjonalt nivå 


Opplæringslov med forskrifter KD Rådmann / Rektor 


Nasjonale læreplaner KD/UDIR Rådmann / Rektor 


Nasjonale satsninger: 


Motivasjon og mestring for bedre læring 
GNIST, NYGIV, UNGDOMSTRINN I UTVIKLING 


Realfag for framtida 


Innføring av valgfag 


 


KD/ UDIR 


 


Rådmann / Rektor 


   


Kommunenivå 


 Markers kommunes plan for skoleutvikling 


2010 til 2013 


 Prosjektet: Kvalitetsutvikling i grunnskolen 


i Indre Østfold. 


Rådmann/ Rektor 


/Oppvekst og 


omsorgsutvalget / 


Kommunestyret 


Rådmann / rektor 


 Tilstandsrapport 


 Lokale mål for tilstandsrapporten 


Rådmann/ Rektor 


/Oppvekst og 
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LÆRINGSRESULTATER 


NASJONALT 


VURDERINGSSYSTEM 


 


STYRING OG 


KVALITETSUTVIKLING 


I REGI AV SKOLEEIER 
SKOLEBASERT 


VURDERING 


 


HVOR GOD ER MARKER 


SKOLE? 


Kvalitetsvurderingssystemet som virkemiddel for utvikling: 


Helhet og sammenheng 


Det er viktig med en helhetlig tilnærming til hvordan man kan styre arbeidet med å utvikle god 


kvalitet i skolen. En viktig del av skoleeierrollen er å støtte opp om skolenes arbeid med å utvikle 


egen organisasjonskapasitet og interne kvalitetssikring.  


 


”En lærende organisasjon er en organisasjon som tilrettelegger for læring for alle sine 


medlemmer, og som kontinuerlig utvikler seg selv.”, er en definisjon av begrepet. Det innebærer at 


skoleeier må medvirke aktivt til at skolen gis rom til å bli en lærende organisasjon. Systematisk 


kompetanseheving over tid er et tiltak fra skoleeier som gir dette rommet. 


 


Modellen viser at de nasjonale målingene måler vesentlige, men kun deler av skolens omfattende 


virksomhet. Videre viser modellen at skolebasert vurdering må ses i relasjon til elevenes skår mht. 


læringsresultater i fag og læringsmiljøindikatorer, for å skape større helhetsforståelse av egen 


virksomhet. Dette omhandler skolenes organisasjonskapasitet, og i dette viktige arbeidet trenger 


skolene at det er skoleeiere og et administrativt nivå som kan fungere som både pådrivere, veiledere 


og støttende premissgivere for skolens virksomhet. I sluttrapport fra FOU – prosjektet fra KS ” 


Hvordan lykkes som skoleeier?”, er sluttkonklusjonen slik: 


” Forventningsbasert ansvarsstyring; politikere, administrasjon og den enkelte skole står samlet til 


ansvar for læringsresultatene i skolen. Hver enkelt aktør er opptatt av å bli bedre skoleutøver på 


sitt nivå og vil samhandle med de andre aktørene for å gjøre de andre bedre til å utøve sin rolle i 


den kommunale skoleforvalting.” 
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2. Verktøy i arbeidet  


 


 Kvalitetsarbeidet baserer seg på 5 hovedaktiviteter: 


1. Skolebasert vurdering. 


2. Elevundersøkelser – vurdering av læringsmiljøet. 


3. Nasjonale prøver/ kartlegginger – vurdering av læringsutbyttet. 


4. Ståstedsanalyser – å innhente og strukturere informasjon. 


5. Sjekkliste for opplæringsloven. 


 


 


1. Skolebasert vurdering – Hvor god er Marker skole? 


 Skolebasert vurdering gjennomføres årlig. Det velges ut et vurderingsområde for hvert skoleår. 


Området den skolebaserte vurderingen skal skje på, fastsettes etter innspill fra skolens ansatte av 


rektor. Resultatene fra den skolebaserte vurderingen drøftes internt på skolene og i møte med 


elever og foresatte. 


 ”Hvor god er Marker skole” – er utarbeidet for å hjelpe med å evaluere kvaliteten på 


undervisningen i skolen, og er det verktøyet skolen i Marker kan bruke i den skolebaserte 


vurderingen.  


 


Tre grunnleggende spørsmål ligger ved kjernen av evalueringsprosessen: 


 Hvor god er vi egentlig? Hvordan vet vi det? Hva gjør vi nå? 


Tre deler: 


 Del 1 ser på selvevaluering steg for steg ved å bruke de tre grunnleggende spørsmålene, drøfter 


hvordan skolens selvevaluering og ekstern evaluering utfyller hverandre og beskriver hvordan 


kvalitetsindikatorer blir brukt innenfor skoleevaluering og i planlegging. 


 Del 2 er praktisk veiledning og case- studier omkring bruk av kvalitetsindikatorer i 


selvevaluering. 


 Del 3 inneholder kvalitetsindikatorene. 


 


2. Elevundersøkelser – vurdering av læringsmiljøet 


 Skolen med aktuelle trinn gjennomfører Elevundersøkelsen 


 Resultat fra Elevundersøkelsen skal drøftes internt på skolen, i møte med elever og føresatte, i 


møter mellom skolen og rådmann og i politisk utvalg. 


 


3. Nasjonale prøver/ kartlegginger/eksamen – vurdering av læringsutbyttet 


 Skolen med aktuelle trinn gjennomfører følgende vurdering av elevenes læringsutbytte: 


 Nasjonale prøver. 


 Kartleggingsprøver, karakter- og læringsstøttende prøver og andre målinger av læringsutbytte 


etter behov. 


 Karakterer for eksamen og standpunkt 10. års trinn. 


 Resultat fra nasjonale prøver/ kartlegginger/eksamen skal drøftes internt på skolene, i møte med 


elever og føresatte, i møter mellom skolen og rådmann og i politisk utvalg. Oppsummert i 


grunnskolens tilstandsrapport. 
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4. Ståstedsanalyse/organisasjonsanalyse – å innhente og strukturere informasjon 


 Ståstedsanalyse/organisasjonsanalyse av skolen foretas hvert tredje år. Ståstedsanalysen skal 


først og fremst brukes til å gi fart og retning til skolens utviklingsarbeid, ved at valg av 


hovedutfordringer er underbygd og forankret internt og mot skoleeier. Erfaringsmessig er det 


vanskelig og tidkrevende for et kollegium å bli enige om en beskrivelse av nå situasjonen uten 


noen form for hjelpemidler eller verktøy. Ståstedsanalysen kan brukes til å støtte felles 


diskusjoner, samt til å innhente og strukturere informasjon.  


 


5. Sjekkliste for opplæringsloven 


 Være et funksjonelt verktøy som skal sikre at opplæringsloven følges. 


 Inneholde en konkret opplisting av lovkrav med henvisning til forskrift. 


 Beskrive konkrete arbeidsoppgaver for sjekking av lovkravet med ansvarsbeskrivelser og 


tidsangivelser. 


 Beskrive av oppfølgingsplan i forhold til forbedring av praksis, med tidsangivelser og 


beskrivelse av ansvar. 
 


Utdanningsdirektoratet har utarbeidet ”tegn på god praksis” og i forbindelse med skolenes 


utviklingsarbeid er skolevurdering en slik viktig faktor. 
” I de store nasjonale skoleutviklingsprogrammene etter 2006 har direktoratet lagt vekt på at skoleutvikling for å 


forbedre læring og læringsmiljø for elever og lærlinger også innebærer å endre skolens virkemåte. En slik endret 


virkemåte vil si at hele skolen endrer undervisningspraksis og hvordan de jobber sammen. Dersom bare en og en av 


skolens ildsjeler endrer praksis, vil ikke skolens virkemåte endre seg. Og hvis ikke skolens organisering og bruk av 


felles arenaer for erfarings deling og tilbakemelding understøtter den nye praksisen, vil praksis ofte skli umerkelig 


tilbake til de samme formene som tidligere. For å få til dette, må hele skolen gå sammen inn i endringsprosessen. 


Ved starten av en endringsprosess er det erfaringsmessig lurt å bruke tid slik at personalet blir enige om 


 hvordan skolens praksis og resultater kan beskrives 


 hvorfor endring er nødvendig 


 hvordan en ønsket situasjon er forskjellig fra nå - situasjonen 


Ståstedsanalysen gir skolen et utgangspunkt for å bli enige om nettopp ståsted. Gjennom arbeidet med 


Ståstedsanalysen blir faktaopplysninger om skolen sammenstilt med resultater fra brukerundersøkelser og 


elevresultater. Dette danner grunnlaget for en diskusjon, før lærerne vurderer skolens praksis i lys av tegn på god 


praksis. Arbeidet med Ståstedsanalysen kan også brukes til å skape en felles erkjennelse av at det er behov for å endre 


praksis ved skolen. ” 


  


NÅ-


SITUASJONEN 


ERKJENNE BEHOV FOR 


ENDRING 


ØNSKET 


SITUASJON 


REFLEKSJON TILTAK 
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3. Aktivitetskalender for arbeidet  


 
Hva 


 Innsamling og oppfølging av resultat skjer på skoleeiernivå Drøfting av resultatet på 
skolene skjer straks resultatet og presentasjoner er tilgjengelig. 


 Drøfting i skolen av resultatet fra alle prøver og undersøkelser skjer flere gang pr. år i 
ledermøte. 


 Drøfting på politisk nivå av resultat skjer en gang pr. år. 
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Sjekkliste for Opplæringsloven 


Gå gjennom sjekklista for lovgivning R/RE    X 


Følgje opp ”avvik” frå sjekklista for lovgivning R/RE    X 


Ståstedsanalyse/organisasjonanalyse 


Valg av vurderingsområde R/RE/L    X 


Gjennomføre ståstedsanalysen/organisasjonasanalysen RE    X 


Analyse/ refleksjon RE/L    X 


Melding til skoleeier RE    X 


Drøfting på rektormøte R/ RE    X 


Skolebasert vurdering 


      Plan for arbeid med valgt vurderingsområde RE X       X 


     Egenanalyse og refleksjon  L X       X 


     Presentasjon av resultatet av analyse Re X       X 


    Utarbeidelse av tiltak for å forbedre vurderingsområdet RE/L  X      X 


    Iverksettelse av tiltakene  R/RE/L  X X     X 


    Evaluering av tiltak og vurderingsområde Re/L    X    X 


Elevundersøkelser 


Gjennomføre elevundersøkelsen RE/L X    


Samle inn og analysere resultat fra elevundersøkelsen R/RE X    


Drøfte resultatene fra Elevundersøkelsen på skolen (lærer/ elever/ foresatte) RE/L  X   


Tilbakemeld. til rådmann om gjennomf. kvalitetsvurd. etter oppl.lova § 13-10,  R/RE  X   


Drøfte res. av vurd., læringsmiljø og læringsutb. i rektormøte, teammøte og 
medarb.samt. 


R/RE/L  X   


Nasjonale prøver 


Gjennomføre NP i henhold til vedtatte retningslinjer RE X    


Analysere resultatet av NP RE/L X    


Drøfte resultat fra NP med elev/foreldre L X    


Sette inn tiltak på elev og klassenivå RE/L  X   


Rapportering av resultatene til rådmann RE  X   


Kartleggingsprøver og læringsstøttende  prøver 


Samle/ analysere res. kartleggingsprøver og læringsst. prøver RE/L   X X 


Drøfte resultat  med elev/foreldre RE/L    X 


Sette inn tiltak på elev og klassenivå R/RE    X 


Rapportering av resultatene til rådmann RE/L    X 


Eksamen 


Forberedelser til skriftlig og muntlig eksamen RE/L   X X 


Gjennomføre skriftlig eksamen RE/L    X 


Gjennomføre muntlig eksamen. RE/L    X 


Drøfte resultatene fra eksamen (lærere/ elever/ foresatte). RE/L    X 


Rapportering av resultater fra eksamen til rådmann O/R/RE    X 
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4. Kvalitetssystemet og opplæringsloven  


 
 
 


Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Rutiner og 
dokumenter 


     


Rett og plikt til 
opplæring 


Sikre at alle barn i 
kommunen i 
opplæringspliktig alder, 
får 
grunnskoleopplæring 


Kommunen har personale med 
skolefaglig kompetanse tilsatt i 
kommuneadministrasjonen. 
Kommunen har rutiner for å sikre at 
alle som bor i kommunen får innfridd 
retten til grunnskoleopplæring og 
spesialpedagogisk hjelp. 
Kommunen har rutiner for å 
registrere alle barn i skolepliktig 
alder og for oppfølging av barn som 
event. Ikke møter til undervisning. 


Oppl. § 2-1, Oppl. § 13-
1, Oppl §2-13 og Oppl § 
14-2.  
Fvl kap III, Fvl kap VI, 
Forskr kap 18 


Skolefaglig 
rådgiver i 50 % 
stilling. 
 
 
Innmelding av 
nybegynnere ved 
grunnskolen. 
 
Rutiner for 
registrering og 
oppfølging av 
elevfravær i 
grunnskolen. 
 
Informasjonsfolder 
om skolevegring. 


Rett til gratis offentlig 
opplæring 


Ingen egenbetaling av foresatte for 
aktiviteter i skolens regi. 


Oppl. § 2-15 Ingen 
egenbetaling. 


Omfanget av 
opplæringen i tid 


Opplæringen er i samsvar med fag- 
og timefordelig. Jfr. Nasjonal 
forskrift. 
Vedtatt  fag- og timefordelingsplan 
på skolen. 
Skoleruta samordnes og 
offentliggjøres. 


Oppl § 2-2, Forskr §§ 1-4 
til 1-7, Læreplanverket 


Fag – og 
timefordelingsplan. 
 
Skolerute. 
 
Kommunens / 
skolens 
hjemmeside 


Nærskoleprinsippet Marker kommune har en grunnskole, 
1 – 10 skole 


Oppl. § 8-1  


Rett til skyss og 
innlosjering  


Elever som oppfyller kommunalt 
vedtak om gratis skyss, får dette. 
Funksjonshemmede og midlertidig 
skadde elever får gratis skyss og 
reisefølge/ tilsyn ved ventetid 
uavhengig av lengden på 
skoleveien. 
Barn under opplæringspliktig alder 
som har rett til spesialpedagogisk 
hjelp får gratis skyss etter særskilt 
vurdering. 


Oppl § 7-1, §§ 7-3 til §7-
6, §13-4.  
Fvl kap III til VI 


Marker kommune 
følger reglene om 
skyss. 
Lokal vedtatte 
regler for 
Mosebyneset og 
Lihammeren. 


Permisjon Kommune har rutiner for vurdering 
av søknader om permisjon fra 
undervisningen. 


Oppl § 2-11 Skolen har 
skriftlige rutiner 


Forsøksvirksomhet Skolen er gjort kjent med muligheten 
for tidsavgrenset pedagogiske og 
organisatoriske forsøk. 


Oppl § 1-4  
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Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Rutiner og 
dokumenter 


     


Innholdet i 
opplæringen og 
tilpasset 
opplæring mv 


Innhold i opplæringen Kommunen har føringer for skolens 
virksomhet.. 
Lokale læreplaner. Årsplaner for alle 
trinn. 
Rutiner for elevsamtaler. 
Gjennomfører elevundersøkelsen. 


Oppl § 2-3, Oppl § 2-3a  
Forskr § 1-1, Forskr §§ 
1-8 og Forskr 1-9, Forskr 
§ 24-1. Læreplanverket 


Marker kommunes 
plan for 
skoleutvikling 2010 
– 2013. 
Skolen har lokale 
læreplaner. 
Årsplaner for alle 
fag og trinn. 


Tilpasset opplæring for 
alle 


Kommunal handlingsplan med 
uttrykt elev- og læringssyn.  
Skolen har fagplaner og konkrete 
arbeidsplaner for elevene.. 


Oppl § 1-2, Oppl §§ 2-3 
til 2-8, Oppl § 2-14 
Læreplanverket 


Marker kommunes 
plan for 
skoleutvikling 2010 
– 2013. 
Skolen har 
fagplaner og 
arbeidsplaner for 
elevene 


Retten til 
spesialundervisning 
 


Elever med rett til spesialunderv. får 
innvilget denne. 
PPT har rutiner for sakkyndig 
vurdering som er kjent. 
Årsrapporter gjennomgås hvert 
halvår. 
Skolen har kartleggingsrutiner for å 
avdekke behov. 
Skriv som beskriver saksgangen. 
IOP i samarbeid med foreldrene. 


Oppl kap 5 Elever med rett til 
spesialundervisnin
g, får retten. PPT. 
har kjente rutiner –
eget skjema. 
Årsrapporter 
utarbeides. 
Marker skole har 
beskrevne rutiner 
for spesial – 
undervisning. 
2 lærere er 
LOGOS 
sertifiserte. 
Marker skole har 
IOP - rutine 


Samiskopplæring og 
finskopplæring 


Ingen opplæring per tiden Oppl § 6-2, Oppl § 6-4 
Forskr kap 7 


 


Målformer Kommunen har forskrifter om hvilken 
målform som skal være hovedmålet 
på skolen. 


Oppl § 2-5 Forskr kap 9, 
Forskr kap 17 


Ikke aktuelt for 
Marker kommune 


Språk Rutiner for vurdering av behovet for 
morsmålsopplæring. 
PPT følger opp i samarbeid med 
skolen. 
Skolen vurderer om eleven har rett 
etter loven. 


Oppl § 2-7, Oppl § 2-8 Praksis i henhold til 
Oppl. 


Tegnspråk  Døve blir informert om og får oppfylt 
sine særskilte rettigheter.  


Oppl § 2-6 Ikke aktuelt 


Punktskrift Blinde og svaksynte blir informert 
om, og får oppfylt sine særskilte 
rettigheter. 


Oppl § 2-14 Ikke aktuelt 


Læremidler og utstyr Skolen har tilgang til nødvendig 
utstyr, inventar og læremidler. 
Inventarlister ajourføres. 
Skolen har læremidler som er i 
samsvar med læreplanverket. 


Oppl § 9-3, Oppl § 9-4. 
Forskr kap 17 


Marker skole har 
tilstrekkelig med 
utstyr, inventar og 
læremidler. 


Organisering i grupper 
og krav om 
kontaktlærer 


Elevene er organisert i pedagogisk, 
trygge og forsvarlige grupper og hver 
elev er knyttet til en kontaktlærer. 


Oppl § 8-2 Opplæringsloven 
er oppfylt på dette 
punktet i Marker. 
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VEDTATT AV MARKER KOMMUNESTYRE:  Side 11


 
 


Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Rutiner og 
dokumenter 


     


Vurdering i 
skolen 


Elevvurdering Skolen har faste rutiner for 
elevvurdering, elevsamtaler og 
foreldresamtaler. 


Oppl § 2-3. Forskr § 2-3 
og Forskr § 2-4, Forskr 
kap 3 


Skolen har 
skriftlige 
retningslinjer 


Skolebasert vurdering Skolen vurderer årlig i hvilken grad 
organiseringen, tilretteleggingen og 
gjennomføringen av opplæringen 
medverker til å nå målene i 
læreplanen. 


Oppl § 2-3. Forskr §§ 2-1 
til 2-3 


Skolen iverksetter 
systematisk 
skolebasert 
vurdering – hvor 
god er Marker 
skole? 


Kvalitetsutvikling Kommunen har system for å 
innhente opplysninger om tilstanden 
og utviklingen innenfor opplæringen. 
Kommunen har system for 
gjennomføring av nasjonale 
undersøkelser om motivasjon, 
trivsel, mobbing, elevmedvirkning, 
elevdemokrati og det fysiske miljøet 
blir gjennomført og fulgt opp. 


Forskr §§ 2-1 til 2-3 Tilstandsrapport for 
hvert skoleår. 
Behandles i 
kommunestyret. 


Elevenes 
skolemiljø 


Det fysiske miljøet Kommunen har rutiner for å vurdere 
elevenes fysiske miljø, behandle 
klager og iverksetting av tiltak. 
 
Skolen har hensiktsmessige anlegg. 
Kommunen har en forebyggende 
plan for rusarbeid. 
Alkohol er ikke tillatt ved skolen i 
kommunen. 


Oppl § 9-5. Oppl §§ 9a-
1. Oppl 9a-2, Oppl 9a-4 
til 9a-7.  
Fvl kap III – VI. Forskr 
kap 12 


Nytt 
ordensreglement 
fra august 2013 
 
Kommunal rusplan. 
 
MOT 


Det psykososiale 
miljøet 


Kommunen har rutiner for å vurdere 
elevenes psykososiale miljø, 
behandle eventuelle klager og sette i 
gang nødvendige tiltak. 
Utarbeidet anti-mobbeplan som 
rulleres.. 
Gjennomfører elevundersøkelsene. 


Oppl § 9a-3, Oppl 9a-4 til 
9a-7 


Nytt 
ordensreglement 
fra 2013. 
Rutiner for dok. Av 
henvendelser. 
Sos.læreplan. 


Ordensreglement Skolen har et godkjent 
ordensreglement som er drøftet i 
rådsorganene, vedtatt i 
kommunestyrett og som det er 
informert om. 
Plan for sosial kompetanse. 
Skriftlige rutiner ved brudd på regler. 


Oppl § 2-9. Forskr kap 
12 


Nytt 
ordensreglement 
fra august 2013. 
 
Sos.læreplan. 


Bortvisning Skolen har skriftliggjort 
begrunnelsene for bortvisning for 
kortere eller lengre perioder.  
Det er laget rutiner for rådføring med 
eleven og orientering til foreldre. 


Oppl § 2-10 Ordensreglementet 
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VEDTATT AV MARKER KOMMUNESTYRE:  Side 12


 
 


Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Rutiner og 
dokumenter 


     


Personale i 
skolen 


Ledelse Skolens leder skal ha pedagogisk 
kompetanse og nødvendige 
lederegenskaper og utdanning. 


Oppl § 9-1  


Kompetansekrav Undervisningspersonalet har 
relevant faglig og pedagogisk 
kompetanse.  


Oppl § 10-1, Oppl § 2-4. 
Forskr kap 14 


 


Ansettelse  Den som tilsettes i skolen skal legge 
fram politiattest. 


Oppl §§ 10-3 til 10-7,  
Oppl § 10-9. Oppl § 10-
10 Forskr kap 15 


 


Kompetanseutvikling Kommunen tar ansvar for å ha rett 
og nødvendig kompetanse, og 
sørger for kompetanseutvikling i 
samsvar med sentrale føringer. 
Kommunen og skolen har 
kompetanseplaner. 


Oppl § 10-8 4 årig 
kompetanseplan 
for pedagogisk 
personale 
 
Skolebasert 
kompetanseheving 


Opplysningsplikt til 
barnevern- og sosialtj. 


Personalet på skolen er kjent med at 
de på eget initiativ kan gi 
opplysninger til barnevernstjenesten 
og sosialtjenesten når det er grunn til 
å tro at barn blir mishandlet eller at 
det er andre former for alvorlig 
omsorgssvikt. 


Oppl. §§ 15-3. Oppl §15-
4 


Årlig gjennomgang 
av regelene 


Taushetsplikt Taushetsplikten er gjort kjent for alle 
ansatte i skolen. 


Oppl § 15-1. Fvl §§ 13-
13e 


Ved ansettelse. 
Ved skolestart. 


Bruker-
medvirkning, 
råd og utvalg i 
skolen 


Elever  Skolen har felles og skriftlig 
beskrivelse av hvordan elever skal få 
tilbakemelding og veiledning. 


Oppl §§ 1-2, Oppl § 2-3, 
Oppl § 5-4, Oppl § 9a-5 
Forskr kap. 3, 
Læreplanverket 


Skolen har 
skriftlige rutiner 


Foreldre  Rutiner som sikrer godt samarbeid. 
Årlige møter mellom skoleeier og 
foreldreutvalg. 


Oppl § 1-2, Oppl § 5-4. 
Forskr kap. 3, særlig § 3-
2, Læreplanverket 


Skolen har 
skriftlige rutiner 


Samarbeidsutvalg  Skolen har samarbeidsutvalg 
sammensatt etter gjeldende lov og 
forskrift. 


Oppl § 11-1. Oppl §11-7, 
Oppl § 2-3, Oppl § 9a-6 


Etter regelene 


Skolemiljøutvalg  Skolen har skolemiljøutvalg 
sammensatt etter gjeldende lov og 
forskrift. 


Oppl § 11-1a , Oppl § 
11.7, Oppl § 9a-6 


Etter reglene 


Elevråd  Skolen har elevråd. 
Det er utarbeidet rutiner for 
opplæring av elevrådene. 
Elevråd deltar i drøfting av 
strategiplan. 


Oppl § 11-2, Oppl §11-7, 
Oppl § 9a-5 og 9a-6 


Barnetrinn og 
ungdomstrinn 


Foreldreråd Skolen har foreldreråd med valgt 
arbeidsutvalg. 
Oppæring skjer hver høst. 
FAU deltar i skolens 
evalueringsarbeid, revisjon av 
strategidokument, 
brukerundersøkelser og 
læringsresultat. 


Oppl §§ 11-4. Oppl §11-
7. Oppl § 9a-6 


Etter reglene 


 


Rådgivning og 
skolebibliotek 


Elevene har tilgang til nødvendig 
rådgiving om utdanning, yrkestilbud 
og yrkesvalg og om sosiale 
spørsmål. 
Det finnes en samarbeidsavtale med 
folkebibliotektjenesten. 


Oppl § 9-2, Oppl § 4A-8. 
Forskr kap 21, Forskr 
kap 22 


Etter reglene 
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VEDTATT AV MARKER KOMMUNESTYRE:  Side 13


 
 


 
Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Rutiner og 


dokumenter 


     


Organer og 
tilleggstjenester 
knyttet til 
grunnskolen 


PPT Samarbeidsavtale om PPT. 
PPT har egen strategi- og 
virksomhetsplan. 


Oppl § 5-6 Samarbeidsavtale 
av januar 2012 


SFO Kommunen har tilbud om SFO for 
barn på 1.-4. trinn, og for barn med 
spesielle behov på 1.-7. trinn. 
Ordningen krever at minst 5 elever 
deltar.. 


Oppl § 13-7, Oppl kap 
9a. Forskr kap 12 


SFO er på Marker 
skole 


Musikk- og 
kulturskoletilbud 


Kommunen har kulturskoletilbud 
 


Oppl § 13-6 Organisert under 
kultur 


Leirskole Kommunen benytter seg av leirskole Oppl § 10-3 Avtale med 
leirskole 


Rett til 
grunnskoleopplæring 


Voksne med rett til opplæring får et 
tilrettelagt tilbud. 


Oppl § 4A-1, Oppl § 4A-
4, Oppl § 4A-11. Fvl kap 
III - VI 


 


Rett til tilpasset 
gratis 
grunnskole-
opplæring for 
voksne 


Rett til 
spesialundervisning 


Voksne som ikke får tilfredsstillende 
utbytte av det ordinære tilbudet får 
spesialundervisning. 


Oppl § 4A-2. Fvl kap III - 
VI 


 


Kompetansekrav til 
personalet 


De ansatte har relevant faglig og 
pedagogisk kompetanse. 


Oppl § 4A-5, Oppl § 10-1  


Innhold i opplæringen  Oppl § 4A-6, Oppl § 1-3, 
Oppl § 2-3 og Oppl § 6-
4. Forskr § 1-2, 
Læreplanene 


 


Rådgivning  Oppl § 4A-8  


Skyss  Oppl § 4A-7  


Vurdering  Forskr § 3-28, Forskr § 
3-34 


 


Bortvisning  Oppl § 2-10, Oppl § 15-
1, Oppl §15-2, Oppl § 
4A-9 Forskr § 3-21 


 


 


 


 


  


Skoleeier 
Gjennom aktivt skoleeierskap kan 
politikere få innsikt i og ta medansvar 
for skolenes virksomhet. 
Utdanningspolitisk plattform 
System for kvalitetsvurdering etter 
opplæringsloven 
FoU: Tidlig innsats - for livslang læring 
Hvordan lykkes som skoleeier 
 



http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html#5-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-015.html#13-7

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-040.html

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-015.html#13-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-012.html#10-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-1

http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#map003

http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#map003

http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#map004

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-1

http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#map003

http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#map004

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-012.html#10-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-001.html#1-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-007.html#6-4

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-007.html#6-4

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-001.html#1-2

http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_UtdProgrFag.aspx?id=2103

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-007.html#3-28

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-007.html#3-34

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-007.html#3-34

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-10

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-9

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-9

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-005.html#3-21

http://www.ks.no/tema/Skole-og-oppvekst/Skoleeier/Utdanningspolitisk-plattform/

http://www.ks.no/tema/Skole-og-oppvekst/Skoleeier/System-for-kvalitetsvurdering-etter-opplaringsloven/

http://www.ks.no/tema/Skole-og-oppvekst/Skoleeier/System-for-kvalitetsvurdering-etter-opplaringsloven/

http://www.ks.no/tema/Skole-og-oppvekst/Videregaende-opplaring/Tidlig-innsats---for-livslang-laring/

http://www.ks.no/tema/Skole-og-oppvekst/Skoleeier/Hvordan-lykkes-som-skoleeier/





VEDTATT AV MARKER KOMMUNESTYRE:  Side 14


 
 


Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Rutiner og 
dokumenter 


Enkeltvedtak iht 
opplærings-
loven og 
forvaltnings-
loven 


Spesialundervinsing Elever med rett til spesialunderv. får 
innvilget denne. 
PPT har rutiner for sakkyndig 
vurdering som er kjent. 
Årsrapporter gjennomgås hvert 
halvår. 
Skolen har kartleggingsrutiner for å 
avdekke behov. 
Skriv som beskriver saksgangen. 
IOP i samarbeid med foreldrene. 


Oppl § 5-1, jf § 5-3, Oppl 
§ 15-1, Oppl §15-2. Psl § 
3-6 


Skolen har de 
nødvendige rutiner 
på plass. 


Senere skolestart Kommunen har rutiner for senere 
skolestart 


Oppl § 2-1 tredje ledd  


Tidligere skolestart Kommunen har rutiner for tidligere 
skolestart 


Oppl § 2-1 tredje ledd  


Nærskoleprinsippet Ikke aktuelt i Marker Oppl § 8-1 Kun en skole 


Fritak for 
opplæringsplikt og 
aktiviteter m v 


Kommunale retningslinjer Oppl § 2-1 fjerde ledd, 
Oppl § 2-3a 


 


Permisjon Kommunale retningslinjer Oppl § 2-11  


Punktskiftsopplæring  Oppl § 2-14, Oppl § 15-
1, Oppl §15-2 


Ikke aktuelt 


Tegnspråkopplæring  Oppl § 2-6, Oppl § 15-1, 
Oppl § 15-2 


Ikke aktuelt 


Elevenes fysiske miljø Kommunale retningslinjer Oppl § 9a-2, Oppl § 15-
1, Oppl § 15-2 


Kommunalt 
ordensreglement 


Elevenes psykososiale 
miljø 


Kommunale retningslinjer Oppl § 9a-3, Oppl § 15-
1, Oppl § 15-2 


Kommunalt 
ordensreglement 


Standpunktskarakter Skolen har retningslinjer Oppl § 15-1, Oppl §15-2. 
Forskr kap 5 


 


Avgangsprøva/ 
eksamen 


Kommunale retningslinjer Oppl § 15-1, Oppl §15-2. 
Forskr 3-22, Forskr kap 5 


Felles retningslinjer 
i IØ 


Skyss Vedtak som sier hvem retten gjelder. 
Elever med særlig farlig skolevei får 
gratis skyss etter kommunalt vedtak, 
Skolen lager skysslister. 


Oppl § 7-1, Oppl § 15-1, 
Oppl §15-2. Psl § 3-7 


 


Annet  Oppl § 15-1  


 


Spesialped. hjelp før 
opplæringspliktig alder 


Barn under opplæringspliktig alder 
som har særlige behov får 
nødvendig hjelp. 
Barnehagemyndigheten gjør 
enkeltvedtak for barn som får 
opplæring i og utenfor barnehagen i 
kommunen. 


Oppl § 5-7 Kommunale rutiner 
er  innført 


Annet Forsøksvirksomhet Skolen er gjort kjent med reglene. Oppl § 1-4  


Hjemmeundervisning / 
elever i frittstående 
skoler 


Kommunale retningslinjer Oppl § 2-13, Oppl § 14-
2, Oppl § 3-5, Oppl § 3-
6. Psl § 3-6, jf Oppl § 5-
6. Psl § 3-7, jf Oppl kap 
7. 


Mangler skrevne 
retningslinjer 
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http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html#5-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-084-003.html#3-6

http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-084-003.html#3-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-009.html#8-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-3a

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-11

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-14

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html#9a-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-010.html#9-3

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-015.html

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-005.html#3-22

http://lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-015.html

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-008.html#7-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-2

http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-084-003.html#3-7

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html#5-7

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-001.html#1-4

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-13

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-016.html#14-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-016.html#14-2

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-003.html#3-5

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-003.html#3-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-003.html#3-6

http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-084-003.html#3-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html#5-6

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html#5-6

http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-084-003.html#3-7

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-008.html

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-008.html
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5. Vedlegg i kvalitetsvurderingssystemet. 


 


 
Oversikt styringsdokumenter. Organisering og myndighetsfordeling. 


• Opplæringsloven med forskrifter 


• Forvaltningsloven, kommuneloven  


• Nasjonale læreplaner (forskrift) 


• Lokale læreplaner 


• Organisasjonskart 


• Delegasjonsreglement 


• Økonomiplan/budsjett 


• Kommunens lokale planer (også jf avtaleverket) 


• Skolenes planer 


 


Status 


Mangler  skriftlig dokumentasjon på deler av opplæringsloven. Revisjon av lokale lærerplaner 


er påbegynt. Samordning av styringshjul /aktivitetskalender er utarbeidet, men ikke utprøvd i 


praksis. Utprøvingen skjer fortløpende gjennom høst 2013 vår 2014. 


Nytt ordensreglement er vedtatt og innført i skolen fra skolestart 2013. 


Arbeid med utviklingsplan for skolen er igangsatt og vil komme til politisk behandling i løpet 


av inneværende skoleår. 


Delegasjonsreglementet skal revideres i løpet av 2013/14. 


 


Utfordringer 


Få oversikt på skriftlige rutiner på kommune – og skolenivå 


Få oversikt på muntlige rutiner på kommune – og skolenivå ( praksis) 


Forståelse for nødvendigheten av formelle skriftlige rutiner 


 


Tiltak 


Systematisere de skriftlige rutinene. 


Omforme, endre og systematisere muntlige rutiner (praksis) til skriftlige rutiner i henhold til 


loven. 


Informasjonsarbeid. 


 


 


Kompetansekrav. Informasjonskanaler. Rapporteringsrutiner. 


• Kartlegge kompetanse 


• Opplæringsbehov 


• Klarhet i delegering 


• Ansvar for rapportering 


• Ledelsesansvar 


• Informasjonsflyt 


 


Status 


Arbeid med kompetanseplanen er påbegynt  januar 2013. 


Noe uklarhet i ansvar og delegering 


Manglende system for informasjonsflyt innad skole, mellom skole, kommune og innad 


kommune. 
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Utfordringer 


Involvering av det pedagogiske personalet og fagforening er tidkrevende men helt nødvendig 


for at planen skal bli levende i organisasjonen. 


Endring av rutiner for informasjon og rapporteringer og medbestemmelse. 


Involvering av kommunal ledelse og politisk nivå 


 


Tiltak 


Kompetanseplan må være ferdig politisk behandlet i god tid før budsjett 2014.  


Presentasjon av kompetanseplanen – kartleggingen - vise skolens behov for typer av 


kompetanse fremover – skolens kompetansebehov og personlig kompetansebehov. 


Presentasjon for ledelsesnivå kommune og politisk nivå. 


Dette tiltaket er utsatt, da arbeidet med kompetanseplan for marker skole ikke er ferdig 


utarbeidet. 


 


Ledelse og resultatoppfølgingssystem. 


• Årshjul/ styringshjul 


• Politisk/administrativt 


• Sjekkliste for opplæringsloven oppfølging og bearbeiding av nasjonalt kvalitetssystem 


• Del av kommunenes helhetlig styringssystem 


 


 


Status 


Samkjøring av styringshjul utprøves høst 2013 og vår 2014. 


 


Utfordringer 


Krever nøye oppfølging for å påse at tidsfristene er korrekte og kan overholdes i praksis. 


 


Tiltak 


Tas opp med skoleledelse. 


Tas opp med kommuneledelse. 


Kvalitetsvurderingssystemet med være godt kjent av lederne på forskjellige nivå, det gjøres 


best gjennom ofte informasjon. 


 


 


Risikovurdering og avvikskontroll.  


• Risikovurderinger 


• Rutiner for risikoområder 


• Gjennomgående lederkrav/ forventninger 


• Virksomhetsbasert vurdering kultur for forbedring 


 


Status 


Innføres høst 2013 – vår 2014. 


Legges inn i skolens og kommunens rutiner. 


Årlig evaluering med endring/ forbedring. 


 


Utfordringer 


I innføringsfasen er prosessen tidkrevende. 


Skape forståelse for viktigheten av at skoleeier (både administrativt og politisk) tar ansvar for 


skolens innhold, resultater og utvikling. 
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Tiltak 


Tas opp på ledermøter på skole og kommunenivå jevnlig. 


Informasjon om grunnskole på kommunalt nivå økes både administrativt og politisk. 
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Litteratur. 


 


Veileder til kravet om skoleeiers ”forsvarlige system” utgitt av UDIR og KS. 


 


Kvalitetssystem fra Re kommune 


 


Kvalitetssystem fra Sarpsborg kommune. 


 


Kvalitetssystem fra Indre Salten regionen 


 


Skolebasert vurdering, hvor god er vår skole? 


 


…Om å sette læring i system, Roald Jensen, Opplandske bokforlag , 2012. 


 


Sluttrapport FOU – prosjektet fra KS ” Hvordan lykkes som skoleeier?” 


 


UDIR: Tegn på god praksis. 


 


Artikkel i Bedre skole nr. 2 3 2010- Skoler som lærer  








PLAN FOR 
FOLKEHELSE- 


ARBEIDET  


MARKER 
KOMMUNE 


2013-2017 
 
 


Vedtatt:  







 
 
 


2


Innhold	
Innledning ............................................................................................... 3 
1.  Formål med folkehelsearbeid.......................................................... 3 


1.1.  Folkehelse ............................................................................................................................... 4 


1.2.  Lover, forskrifter og andre aktuelle plandokumenter ....................................................... 4 
1.2.1.  Folkehelseloven ............................................................................................................................... 5 
1.2.2.  Folkehelseforskriften ....................................................................................................................... 5 


2.  Planprosessen .................................................................................. 6 
3.  Definisjoner ...................................................................................... 6 


4.  Mål ..................................................................................................... 7 
4.1.  Hovedmål ............................................................................................................................... 7 


4.2.  Delmål ..................................................................................................................................... 7 


5.  Status for helsetilstanden i Marker kommune ............................... 7 


5.1.  Datagrunnlaget ...................................................................................................................... 7 


5.2.  Fokusområder ........................................................................................................................ 8 


6.  Folkehelsearbeidet i Marker ............................................................ 8 
7.  Tilrettelegging for økt fysisk aktivitet ............................................. 9 


7.1.  Barn og unge .......................................................................................................................... 9 


7.2.  Hele befolkningen ................................................................................................................ 10 


8.  Tilrettelegging av egenomsorg og forebygging av sykdom og 
skader .................................................................................................... 11 
9.  Virkemidler i Marker kommunes folkehelsearbeid ...................... 11 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 


3


 
 
 


Plan for Folkehelsearbeidet i Marker 
2013 - 2017 


 


Innledning 
Folkehelsearbeid foregår i mange situasjoner og sammenhenger i alle avdelinger innen 
kommunen. Det utføres både gjennom daglig arbeid i kommunen og av frivillige lag og 
foreninger. Dette arbeidet kan både systematiseres og koordineres.  
Ved et formalisert samarbeid innad i kommunen, mellom kommunen og frivillige lag og 
foreninger og mellom kommuner kan man dra enda større nytte av felles erfaringer og 
kompetanse. 
Det vil også gi muligheter for å utnytte tilskudds- og finansieringsmuligheter som folkehelse 
programmet gir både direkte og indirekte. 


 


 


1. Formål med folkehelsearbeid 
Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 
utjevner helseforskjeller. Folkehelseloven er sammen med helse- og omsorgstjenestelovens 
forebyggingsbestemmelser de rettslige virkemidlene for å nå samhandlingsreformens mål om 
å fremme folkehelse, forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. Det er fortsatt et 
stort samfunnsansvar å bidra til god helse i helse befolkningen. 
Folkehelseloven løfter frem 5 grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet: 


1. Prinsippet om å utjevne sosiale helseforskjeller 
2. Helse i alt vi gjør 
3. Bærekraftig utvikling 
4. Føre – var 
5. Medvirkning. 
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Figuren illustrerer det systematiske folkehelsearbeidet. Gjennom å få en oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal man identifisere sine folkehelseutfordringer. Disse 
skal inngå som grunnlag for planlegging etter plan- og bygningsloven og som grunnlag for 
tiltak. 
 
Folkehelsearbeidet i Marker kommune skal bidra til at befolkningen får muligheter til å 
opprettholde og bedre egen helse. 
Folkehelsemålet i fylkesplanen er å redusere den totale risikobelastningen vi utsettes for og 
vise at forebyggende og helsefremmende arbeid gir positive resultater for den enkelte og 
samfunnet. 
I dette arbeidet ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og 
grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og 
situasjon. 
 


1.1. Folkehelse 
Marker kommune har i kommunestyresak 30.04.2013 – K.sak. 26/13 vedtatt ny 
partnerskapsavtale med Østfold Fylkeskommune. 
 
I henhold til Plan- og bygningsloven skal nasjonale og regionale rammer og retningslinjer 
legges til grunn ved kommunal planlegging. 
 
Folkehelseloven gir de viktigste formelle rammene for folkehelsearbeidet, hvor den pålegger 
kommunen som helhet ansvaret for folkehelsearbeidet.  
 


1.2. Lover, forskrifter og andre aktuelle plandokumenter 
 Helse- og omsorgsloven 2011 
 Folkehelseloven 2011 
 Plan- og bygningsloven 2008  
 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og 


departementets merknader til bestemmelsene 
 Folkehelseforskriften 2012 
 Folkehelsemeldingen 2013 God helse- felles ansvar 
 Samhandlingsreformen, st.meld. 47 (2008/2009) 
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 Regional plan for folkehelse 
 Kommuneplan 2005-17 
 Kommunedelplan Kulturbygg og fysisk aktivitet 2010-22 
 Handlingsplan for psykisk helse Marker kommune 
 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Marker kommune  
 Plan for helsestasjon og skolehelsetjeneste i Marker kommune 
 Oppvekstplan for barn og unge Marker kommune 
 Barnehageplan for Marker kommune 2011 – 2014 


 


1.2.1. Folkehelseloven 
 Kommunen skal bruke hele sin organisasjon i folkehelsearbeidet 
 Legge til rette for samarbeid med frivillig sektor 
 Ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og over faktorer som 


påvirker denne, basert på  
o Opplysninger fra stat og fylkeskommune 
o Kunnskap fra kommunale helse-og omsorgstjenester 
o Kunnskap fra lokalsamfunn 


 Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeid med kommunens planstrategi 
 Fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet (med utgangspunkt i 


oversikten) i kommuneplaner etter plan- og bygningsloven 
 Iverksette nødvendige tiltak 
 Gi informasjon om hva den enkelte og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og 


forebygge sykdom 
 Bestemmelser om miljørettet helsevern er flyttet uendret over til folkehelseloven 
 Kommunen skal ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse for å ivareta oppgaver 


etter loven her, herunder epidemiologiske analyser. 
 


1.2.2. Folkehelseforskriften  
 Krav til oversiktens innhold og at det gjøres vurderinger og analyser. Temaene er: 


o Befolkningssammensetning 
o Oppvekst- og levekårsforhold 
o Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
o Skader og ulykker 
o Helserelatert adferd 
o Helsetilstand 


 Oversikten skal være løpende 
 Krav til dokumentasjon 


o Den løpende oversikten skal dokumentere hensiktsmessig og som en del av 
ordinære virksomhet 


o Hvert fjerde år skal det utarbeides en samlet oversikt som grunnlag for det 
langsiktige folkehelsearbeidet og kommunens planstrategiarbeid 


 Kommunen skal tilrettelegge for medvirkning. 
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2. Planprosessen 
Folkehelseplan blir revidert og videreført av lokal folkehelsegruppe: 
 
Medvirkende; 
Liv Buer    Ledende helsesøster 
Camilla Bjørby   Kommunefysioterapeut 
Bjørg Olsson    Virksomhetsleder familie og helse 
Else Marit Svendsen   Virksomhetsleder kultur og fritid 
Tove Skubberud Wang  Virksomhetsleder Grimsby barnehage 
Janne Johansen    Virksomhetsleder pleie og omsorg 
Ann Kristin Halvorsrud  Miljøvernkonsulent 
Barbro Kvaal    Kommuneoverlege 
 
Revideringsarbeid: 
Påbegynt:  april 2013 – 
Avsluttet:  august 2013 
 
Planen skal revideres hvert 4. år. 
Revidert plan legges fram for politisk behandling. 
 
 


3. Definisjoner 
Folkehelse er et felles begrep for befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i 
befolkningen 
 
Folkehelsearbeidet er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller 
lidelse, eller beskytter mot helsetrusler samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som 
direkte eller indirekte påvirker helsen. 
 
Helsefremmende arbeid er definert som den prosess som gjør folk i stand til å styrke og 
bevare sin helse. Sentralt i det helsefremmende arbeidet er den enkeltes og/eller 
lokalsamfunnets mulighet for å ha aktiv innflytelse over egen situasjon. Helsefremmende 
arbeid omfatter i tillegg en styrkning av faktorer som fremmer helse fremfor å ha 
oppmerksomheten rettet mot sykdomsfremkallende faktorer. 
 
Forebyggende arbeid innebærer å opprettholde befolkningens helse ved å forhindre at 
sykdom oppstår; sykdomsforebyggende arbeid. I det praktiske arbeidet vil innsats innenfor 
tilnærmingene utfylle og overlappe hverandre. De fleste helsefremmende tiltak vil også ha en 
forebyggende effekt, og det meste av det som gjøres av sykdomsforebygging har også 
potensial for å styrke og fremme helse. 
Forebyggende arbeid deles inn: 


 Primærforebyggende – forhindre utvikling av sykdom (f.eks vaksinasjon) 
 Sekundærforebyggende arbeid – det som gjøres for å avdekke sykdom og redusere 


følgende av sykdom som har oppstått. 
 Tertiærforebyggende arbeid – det som gjøres for å hindre at konsekvensene av kronisk 


sykdom og funksjonshemminger medfører ytterligere plager for den enkelte 
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4. Mål 


4.1. Hovedmål 
Fremme en helhetstenkning der forebyggende og helsefremmende strategier og aktiviteter er 
med i planleggingen 
Mobilisere nærmiljøet til innsats 
Bygge opp kunnskap om folkehelsearbeid 
Utarbeide metoder for å måle og dokumentere effekten av innsatsen 
 


4.2. Delmål 
Arbeide for tilrettelegging av fysisk aktivitet i hele kommunen  
Arbeide for å utjevne sosiale forskjeller 
Arbeide for at folkehelseperspektivet blir ivaretatt ved all kommunal planlegging 
 


5. Status for helsetilstanden i Marker kommune 


5.1. Datagrunnlaget 
Folkehelseprofilen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og skal hjelpe lokale myndigheter til 
å skaffe seg en oversikt over folkehelsetilstanden i kommunen. Profilen gir en oversikt over 
de store linjene gjennom grafer og tall. I små kommuner som Marker vil feilmarginer og 
unøyaktigheter lett bli fremtredene i tabellen. 
 
Det finnes også en statistikkbank – www.kommunehelsa.no  som henter data fratilgjengelige 
offentlige sentrale helseregistere, SSB, NAV og Utdanningsdirektoratet. Også på fylkesplan 
vil det kunne være tilgjengelig informasjonsverktøy. 
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Modellen illustrerer på mange måter prinsippet om ”helse i alt vi gjør” og at det er komplisert 
samspill av faktorer om hva som påvirker god helse. 
 


5.2. Fokusområder 
 Livsstil – individuelle påvirkningsfaktorer 
 Sosial – og økonomiske påvirkningsfaktorer – mht sosiale helseforskjeller 
 Fysiske miljøbetingede påvirkningsfaktorer 
 Økonomiske helsetjenesteutfordringer 
 Boligforhold 


 
 
 
 


 
 
 
 


6. Folkehelsearbeidet i Marker 
Det er viktig at folkehelsearbeidet blir en naturlig del av det arbeidet som allerede utføres i 
dag. For at ikke arbeidet skal bli for omfattende er det viktig å prioritere enkelte grupper. 
Noen tiltak vil likevel bli rettet mot hele befolkningen generelt. 
Sentralt er også deltagelse og medvirkning, lokalsamfunnsutvikling, frivillig arbeid og 
bærekraftig utvikling. 
Det helsefremmende og forebyggende arbeidet er tverrsektorielt, hvor forhold som økonomi, 
miljø, sosiale vilkår, demografi og helseforhold inngår. 
I kommuneplanen for Marker 2005-2017 er det et mål å få til en befolkningstilvekst på 1000 
personer. Det legges vekt på at folkehelse må tas hensyn til i samfunnsplanleggingen. Det 
anses viktig for den enkelte innbyggers velferd, men også fordi tiltak som reduserer og 
forebygger dårlig helse og trivsel vil være bedre økonomi enn å måtte sette inn tiltak etter at 
behov oppstår. 
Innen område kultur og fritid er et mål å bidra til å fremme livskvalitet slik at Marker blir en 
god og attraktiv bo- og oppvekstkommune. 
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Forebyggende arbeid blant barn og unge skjer i stor grad via barnehager, skole, SFO, UKH 
og andre fritidsarenaer med bl.a.: 


o Fokus på egen helse – (tilpasset aldersnivå) 
o Kosthold 
o Fysisk aktivitet 
o Motorisk vurdering av barn ved forskjellige alder; fysioterapeut i samarbeid 


med helsesøster, barnehager og skole 
o Gjennom en god skole trygge gode vilkår for utdanning og arbeid 
o Trygg skolevei 


o Oppmuntre og tilrettelegge for en aktiv skolevei 
o Gode forebyggende helsetilbud 


o God vaksinasjonsdekning iht nasjonale retningslinjer 
o Fullverdig skolehelsetjeneste 


o Rus- og røykfrie miljøer 
 
 
Forebyggende arbeid for Marker kommunes befolkning generelt: 


o Gode muligheter for fysisk aktivitet 
o Røykfrie soner i forbindelse med arbeid og fritid 
o Kommunen må kunne gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og 


befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom 
o Styrke befolkningens muligheter for opplevelse av menneskeverd og respekt 
o Forebygge hjemmeulykker 
o Trygg arbeidsvei 
o Påvirke utvikling av sunne arbeidsplasser   
o Kommunen må legge til rette for flere arbeidsplasser 
o Legge til rette for at lag og foreninger kan opprettholde aktivitet 


 
 
Forebyggende tiltak spesielt for eldre eller andre med nedsatt funksjonsnivå   


o Styrke hverdagsrehabilitering (jmf. rehab.plan) 
o Opprettholde treningsgrupper for å bevare funksjonsnivå 
o Sikre rutiner for riktig og god ernæring innen virksomhet pleie og omsorg 
o Opprettholde sosiale møteplasser 
o Bevisstgjøre lag og foreninger i å ivareta medlemmer med redusert funksjonsnivå 


 


7. Tilrettelegging for økt fysisk aktivitet 


7.1. Barn og unge 
Helsedirektoratet anbefaler: 
De norske (og nordiske) retningslinjene for barn og unge er i tråd med WHOs anbefalinger 
når det gjelder fysisk aktivitet: 


- Minst 60 min fysisk aktivitet hver dag. 
o Både moderat og hard fysisk aktivitet bør være med. 
o Aktiviteten kan sannsynligvis deles opp i flere kortere økter i løpet av dagen. 
o Aktivitetene bør være så allsidige som mulig for å gi kondisjon, muskelstyrke, 


bevegelighet, hurtighet, kortere reaksjonstid og koordinasjon. 
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I Marker kommune er alle utearealer i skole og barnehager tilpasset kravet om økt fysisk 
aktivitet. 
 
Vi har: 


 Aktivitetsløype 
 Idrettslagene med forskjellige aktiviteter 
 Frivillig innsats for tilrettelegging av andre typer aktiviteter 
 Skatebane 
 Lekeplass Ørje sentrum 2013  
 Sandvolleyballbane 
 Lekeområder tilknyttet boligfelt 


 
Forslag for å øke fysiske aktivitet er:  


 Tilrettelagt, trygg skolevei – bruk av skolepatruljer 
 Tilrettelagte lekeplasser 
 Bruk av aktivitetselever i friminutt/ storefri 
 ”Petter Puls”/Hopp for hjertet 
 Samarbeid med idrettslag/foreninger til aktivitetsdager. 
 Fysisk aktivitet som omfatter hele familien 
 “ Utvikling av klatrevegg og andre fysiske aktiviteter ved UKH. 


Klatreveggen vil være en aktivitet som alle som deltar på UKH vil ha nytte av. I 
tillegg vil det som et samarbeidsprosjekt mellom helse og kultur, være et  tiltak 
spesielt tilrettelagt for overvektige barn og unge. Klatrevegg, innebandy og andre 
fysiske aktiviteter vil bli et tilbud for denne gruppen. Utover dette vil UKH satse på en 
generell sunnere livsstil som f.eks. vanndispensere framfor brus, sunn mat og turer i 
skog og fjell. “ 
 
 


. 


7.2. Hele befolkningen 
Anbefalingene for fysisk aktivitet hele befolkningen kan oppsummeres på denne måten:  
«Alle mennesker bør, helst hver dag, være fysisk aktive i til sammen minst 30 minutter. 
Intensiteten bør være minst middels, for eksempel en rask spasertur. Ytterligere helseeffekt 
kan oppnås ved å øke den daglige mengden eller intensiteten utover dette.» 
 
Vi har: 


 Turstier, lysløyper  
 Turgruppe 
 ”Over kjølen” 
 Sykkelgrupper 
 Aerobicgrupper 
 ”Old boys” fotballtrening. 
 Trimgrupper i Markerhallen 
 Trimgrupper ved MBSS 
 Aktiv på dagtid 
 Family sport 
 Diverse kart over turløyper 
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 Store arealer med skog og vann som kan stimulere til fysisk aktivitet 
  
Forslag for å øke fysiske aktivitet for hele befolkningen er:  


 Rehabiliteringsplan for folkebadet 
 Stimulere til utarbeiding av forskjellig typer turkart. 
 Ferdigstille planlagte gang- og sykkelstier 
 Stimulere til lokal turdag med løyper på forskjellige antall km. 
 Informasjonshefter om daglig trening og styrketrening i hverdagslige gjøremål. 


 
 


8. Tilrettelegging av egenomsorg og forebygging av 
sykdom og skader 


For all fysisk aktivitet – se kap 7 
 


 Kostholdsveiledning  
 Fokus på mat og livsstil under svangerskapet og tidlige barneår 
 Røykfri/rusfri – røykfrie offentlige soner, særlig rundt skoler/barnehager/idrettsanlegg. 


Se også rusplan 
 Psykisk helse se egen plan 
 Rehabilitering etter sykdom – se rehabiliteringsplan 
 Svømmeopplæring –forhindre drukningsulykker 
 Følgende sykdommer kan til en viss grad forebygges 


o Kols 
o Diabetes 
o Høyt blodtrykk 
o Hjerte/karsykdom 
o Overvekt 


 Trygg Trafikk – trafikksikkerhet 
 Bilfrie soner rundt skoler/barnehager/idrettsanlegg 
 Trygge skoleveier 
 Sykkelveier 
 Sikre universell utforming 


 


9. Virkemidler i Marker kommunes folkehelsearbeid 
 SLT –gruppe for barn og unge (SLT- samordning av lokale 


kriminalitetsforebyggendetiltak) 
 Helsestasjon og skolehelsetjenesten – inkl. forebyggende fysioterapi 
 Fokus på ernæring i barnehage-, skole og arbeidshverdag 
 Fokus på ernæring hos eldre 
 MUST – Marker Ungdom under samme tak 
 Aktiviteter gjennom lag og foreninger 
 Mulighet for fysisk aktivitet gjennom idrettslagene 
 Frivillighetssentralen 
  Tiltak 


o Ferdigstille Tursti m/asfalt 
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o Tursti via lekeplass m/benker 
o Merkede løyper/stier 
o Universell utforming 
o Svømmehallen 
o Trygge skoleveier 
o Utvide dagtilbud for lettere demente 
o Inneklima i skoler og barnehager 


 
 


Avslutning 
Alt arbeid i kommunen må preges av folkehelsetenkning. Det skal kunne bidra til å gi 
kommunens befolkning bedre helse, livsvilkår og muligheter for et godt liv. 
Kommunen skal gjennom sitt arbeid legge til rette og så er det opp til den enkelte å gripe 
mulighetene. 























































