OSTERØY KOMMUNE

Kommunedelplan for oppvekst – handlingsdel 2019

Delmål 1
Mangfold/
nkludering/toleranse
Born, ungdom og unge
vaksne skal utøva og
forstå verdien av
mangfald, inkludering og
toleranse. Osterøy
kommune skal ha
nulltoleranse for
utestenging og mobbing.

Strategi

Tiltak

Ansvarsområde

Tidsperspektiv

Økonomi

Evaluering/mål
ing

Ha fokus på at alle born og unge i
barnehage og skule har vener og
lærer seg sosiale ferdigheter .

Sikra implementering av programmet
«Vere saman» som har fokus på læring
av sosial kompetanse gjennom leik i
barnehagen

Barnehagestyrarar

Heile planperioden

Ordinær drift

Evaluerast årlig
gjennom
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom bhgleiinga og
sektorleiinga.

Rektorar i lag med sektorleiinga

2019

Utvikla, ferdigstilla og implementere
handlingsplan for sosial kompetanse

Ordinær drift

2021
Utjamne sosiale forskjeller blant
born, ungdom og unge vaksne i
Osterøy kommune.

Osterøy kommune skal ha eit
mobbefritt opplærings- og
fritidstilbod.

Gjere kultur- og fritidstilbod tilgjengeleg
for alle ved å:

oppretta utstyrssentral for gratis
utleige av forskjellig fritidsutstyr.

innføra friplass i kulturskulen og i
frivillig sektor/ idrettslag

oppretta eigne tilpassa fritidstilbod
for sårbare unge vaksne

Rådmann/politisk

Systematisk mobbeførebygging i skule og
barnehage ved:

Rektorar og barnehagastyrarar

Gode rutiner for handtering av mobbing i
skule og barnehage

Rektorar og barnehagastyrarar

Alle skulane skal ha eit evidensbasert
mobbeprogram som er i aktiv bruk i
skulen eller handlingsprogram for eit
trygt og godt skulemiljø.

Rektorar

Systematisk haldningsskapande arbeid
blant:

born og unge eksempelvis ved
samlingar som #Heng deg og
#Veke6

alle som arbeider med born og
unge

Sektorleiar for oppvekst, undervisning
og kultur

2021

Auka løyving

2020

Auka løyving

2020

Auka løyving

Heile planperioden

Ordinær drift

Heile planperioden

2020

Heile planperioden

Evaluerast årlig
gjennom
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom
bhg/skule-leiinga og
sektorleiinga

Delmål 2
Relasjonar
Born og ungdom i Osterøy
kommune skal oppleva å
ha gode relasjonar til
andre born og vaksne i
heimen, barnehagen, på
skule og på fritida. Med
oppleve meiner me frå
barnet sitt utgangspunkt.

Strategi

Tiltak

Ansvarsområde

Tidsperspektiv

Økonomi

Evaluering/mål
ing

Auka foreldre/føresette sin
kunnskap om tilknyting og samspel.

Tilby evidensbaserte kurs og rettleiing til
føresette som har barn frå spebarnsalder
til unge vaksne.

Familiens hus

Heile planperioden

Behov for auka
ramme då mange av
kursa må haldast på
kveldstid.

Evaluerast årlig
gjennom
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom
tenestene i Familiens
hus og sektorleiinga

Ordinær drift
Tilby kurs for tilsette i
relasjonskompetanse.

Auka den faglege kompetansen om
relasjonar hjå vaksne i arbeid med
born og unge.

Nytta evidensbaserte metoder/verktøy i
høve relasjonsbygging for born i skule og
barnehage.
Sikra tilstrekkeleg implementering av ny
kunnskap i organisasjonen, eksempelvis
av «Vere saman» og «læringsmiljøprosjektet».

Rektorar og barnehage-styrarar

Heile planperioden

Ordinær drift

Sektorleiar for oppvekst, undervisning
og kultur
Heile planperioden

Sektorleiar for oppvekst, undervisning
og kultur

Evaluerast årlig
gjennom
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom
skule/bhg og
sektorleiinga

Evaluerast årlig
gjennom
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom
sektorleiar og
rådmann

Utvikle verktøy for evaluering av arbeidet
med relasjonar.
2020

2022
Fokus på å auke born sin
samspelkompetanse.

Setja fokus på relasjonsskapende
aktiviteter i bhg, skule/ SFO og heim.

Rektorar og barnehage-styrarar i
samarbeid med føresette

Oppretta møteplassar på dagtid for born
som ikkje går i barnehage, som til dømes
open barnehage, småbarnstreff, møte- og
leikeplassar.

Sektor for samfunnsutvikling og
kommunal-teknikk, sektor for
oppvekst, grendalag, lag og
organisasjonar

Oppstart 2020

Oppstart 2020

2022

Investeringsbudsjett - årleg
løyving. Open bhg
vil ha behov for
driftsmidlar

Delmål 3
Psykisk og fysisk helse
Osterøy kommune skal
leggja til rette for utvikling
av god psykisk og fysisk
helse for alle born og unge
i Osterøy kommune

Strategi
Fremja psykisk helse gjennom:

å forebyggje og handtere
mobbing

gode tiltak ved skulefråvær

å førebyggje lærevanskar

Sikra born og unge trygge
omsorgsrammer


sikra at born og unge sjølv har
kompetanse på kropp og
grenser



meistring av eige liv

Fremja fysisk helse gjennom:

fokus på kosthald og
livsstilsval.

Tiltak

Ansvarsområde

Tidsperspektiv

Økonomi

Evaluering/mål
ing

Sjå mangfald/inkludering/tolernse

Rektorar i samarbeid med Familiens
hus

Oppstart 2020

Ordinær drift

Sikra at tilsette i barnehage og skule har
kompetanse til å oppdage og bistå born
som lever i utrygge omsorgsrammer

Sektorleiinga i samarbeid med
Familiens hus

Planperioden

Evaluerast årlig
gjennom
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom
rektorane, tenestene
i Familiens hus og
sektorleiinga

Undervisning

Helsestasjon

Sjå læring
Sjå læring
Ordinær drift

Undervisning om livsmeistring i skulen;
t.d. psykisk helse og personleg økonomi.
Sikra kompetanse om tema hjå dei tilsette
gjennom utviklingsarbeid/kursing
Lære om kosthald og verknadene av fysisk
aktivitet i barnehage og skule

Rektorar og Barnehagetyrarar.

Planperioden

Etablera pilotprosjekt med servering av
skulemat på ein barneskulane

Sektorleiinga

2021

Sikra fysisk aktivitet med tilhøyrande
fasilitetar i skule/barnehage som legg til
rette for meistring for alle

Rektorarar og bhg-styrarar. + sjå
fysisk oppvekstmiljø

Ordinær drift
Prosjekt-midlar



tilretteleggje for ein aktiv
kvardag for alle born og unge.



sikra eit mangfaldig
fritidstilbod for born og unge,
utan betydelige økonomiske
tersklar for deltaking.

Sjå mangfald, inkludering og toleranse
Sjå kultur og fritid

fokus på born og unge si
seksuelle helse

Systematisk tilby undervisning og
rettleiing om seksuell helse på
helsestasjon, i barnehage og skule

Ordinær drift
Planperioden

Ordinær drift



Evaluerast årlig
gjennom
kvalitetsutviklingssamtaler mellom
rektorar/styrarar og
sektorleiinga

Helsestasjonen/skulehelsetenesta

Planperioden

Sektorleiar

Planperioden

førebyggje RUS-problematikk

Sjå over.
Kontroll av
uteopphaldsareala
ved
vaktmestertenesta

Ordinær
drift
Søke tilkskot

Fylgje nasjonal rettleiar om førebyggjing
av usunne rusvanar
Opprette SLT koordinator
(Samordning av lokale rus- og
kriminalitetsførebyggjande tiltak)

2020/21

Evaluerast årlig
gjennom
kvalitetsutviklingssamtaler mellom
helsestasjonen og
sektorleiinga
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Strategi

Tiltak

Ansvarleg

Tidsperspektiv

Økonomi

Redusera psykisk uhelse:




oppdaga og gje born og unge
tidleg og god hjelp ved
skeivutvikling

Vidareutvikle kommunale
helsetenester som er lett
tilgjengeleg, inkluderande og
fleksible i møte med brukaane
sine behov

Gje tilsette i bhg og skule kompetanse for å
oppdaga og handtera skeivutvikling hjå
born og unge

Familiens hus

Planperioden

Ordinær drift

Godt samarbeid mellom helsetenester, bhg
og skulane

Sektorleiinga

Planperioden

Ordinær drift

Gje ut god informasjon om kva hjelpetilbod
som finst, til tenesteapparatet og
foreldre/føresette

Sektorleiinga i samarbeid med
Familiens hus

Planperioden

Ordinær drift

Planperioden

Ordinær drift

2020

Ordinær drift

Planperioden

Auka løyving

Tilby opne og ikkje stigmatiserande
hjelpetenester nær der born og unge lever
sine liv. T.d. open dør/drop in

Familiens hus

Evaluering
Evaluerast årlig
gjennom
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom
Familiens hus og
sektorleiinga
Evaluerast årlig
gjennom
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom
Familiens hus,
rektorar/styrarar og
sektorleiinga
Sjå over

Ha system som sikrar tidleg kontakt med
hjelpetilbod.
Alle einingar i samarbeid med
sektorleiinga
Tilby kurs og rettleiing til foreldre/føresette
og tilsette på skular og barnehagar om
psykisk helse


styrka kompetansen på
psykisk helse for
omsorgspersonar i kvardagen
til born og unge

Familiens hus i samarbeid med skule
og bhg

Evaluerast årlig
gjennom
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom
Familiens hus og
sektorleiinga
Evaluerast årleg i lag
med alle einingar.

Evaluerast årlig
gjennom
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom
Familiens hus,
rektorar/styrarar og
sektorleiinga
Redusera fysisk uhelse gjennom:


å sikra tidleg oppdaging av
skeivutvikling

Faste kontrollar på helsestasjonen



rettleing, hjelp og
tilretteleggjing

Sjå mangfald, inkludering og toleranse
Sjå fysisk oppvekstmiljø
Sjå kultur og fritid

Helsestasjonen

Planperioden

Ordinær drift

Evaluerast årlig
gjennom
kvalitetsutviklingssamtaler mellom
helsestasjonen og
sektorleiinga

Delmål 4
Læring
Osterøy kommune skal
medverka til at born,
ungdom og unge vaksne i
kommunen utviklar
relevant kunnskap,
dugleik, haldningar og
evne til omstilling for å
leve eit godt liv som
individ og medborgar

Strategi

Tiltak

Ansvarleg

Tidsperspektiv

Økonomi

Evaluering

Alle born skal oppleva at barnehage
og skule er ein trygg og god stad å
vera.

Implementera og evaluere program for
relasjonsbygging i barnehage og skule

Bhg-styrarar og rektorar

Planperioden

Ordinær drift

Evaluerast årlig
gjennom
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom
rektorar/styrarar og
sektorleiinga

Planperioden

Ordinær drift

Evaluerast årlig
gjennom
kvalitetsutviklingssa
mtaler mellom
rektorar/styrarar og
sektorleiinga

Iverksetja, evaluering og utvikling av
utviklingsteam i barnehage og skule
Utvikla og evaluera tett samarbeid med
helsejukepleiar og PPT
Utvikla eit samarbeid om gode læringsvilkår
for elevane mellom barnehage/skule og
foreldre/føresette
Sektorleiing
Utvikla ulike handlingsstrategiar for å unngå
og handtera skulevegring

2020

Sjå og mangfald, inkludering og toleranse

Arbeide med å
førebyggje, avdekka og stoppa
mobbing.

Arbeida for gode overgangar
gjennom heile utdanningsløpet.

Elevane skal oppleva praktisk,
variert og relevant undervisning
(PVR).

Tilretteleggje for at elevene skal
tilegne seg 21ste århundre
ferdigheter som:
Kritisk sans
Kommunikasjon
Samarbeid
Kreativitet

Halda fram arbeidet med
trivselsleiarordninga

Rektorar

Alle off.skular må gjennomføre ikkjeanonym mobbeundersøking minimum årleg.
Setja inn tiltak etter behov

Rektorar

Vidareutvikla, evaluera og revidera felles
planar for gode overgangar.
Til dømes:
Heim – bhg
Bhg - bhg
Bhg – skule
Skule - skule
Skule - arbeidsliv
Nytte PVR – metoden (Praktisk-VariertRelevant undervisning) i alle fag

Rektorar og barnehagestyrarar

Rullering
annankvart år

Ordinær drift

2020

Rektorar

Planperioden

Ordinær drift

Evaluerast årlig
gjennom
kvalitetsutviklingssamtaler mellom
rektorar og
sektorleiinga

Felles kompetanseheving for alle tilsette i
Osterøy-skulen

Sektorleiar

2019 og ut
planperioden

Ordinær drift pluss
tilskotsmidler.

Undervegsevaluering
i 2021.
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Strategi

Tiltak

Ansvarleg

Tidsperspektiv

Økonomi

Evaluering

Alle born og unge skal ha god
språkutvikling i barnehage og skule

Implementera strategisk plan for
språkarbeid i Osterøy kommune for mellom
anna for å avdekka og handtera lese- og
skrivevanskar tidleg.

Sektorleiar for oppvekst,
undervisning og kultur i samarbeid
med biblioteket, barnehagestyrarar
og rektorar

Oppstart 2019

Ordinær drift og
tilskotsmidler

Undervegsevaluering
i 2020

Undervegsevaluering
i 2020

Arbeida systematisk og målretta for å støtta
fleirspråklege born i barnehage og skule. I
tillegg fokus på morsmålundervisning og
bruk av tolk.
Arbeida med grunnleggande dugleik i lesing
Arbeida for systematisk og analytisk arbeid
med kartleggingsverktøy
Utarbeida ein plan for skulebiblioteka i eit
samarbeid mellom biblioteket og skulane
der bokbussen får ein viktig rolle.
Arbeida for at born skal tileigne
seg digitale dugleikar og digital
dømmekraft

Nytta digitale læremiddel på ein kreativ og
skapande måte

Rektorarar og barnehagestyrarar

Planperioden

Ordinær drift

Arbeida for profesjonelle
medarbeidarar på alle nivå.

Tilretteleggja for at oppvekstsektoren er ein
lærande organisasjon .

Oppvekstleiarane

Planperioden

Ordinær drift

Planperioden

Ordinær drift

Knytte saman funn i kommunen sin
medarbeidarundersøking (10-faktor) til
organisasjonsutviklingsarbeidet i einingane.

Sikra at flest mogleg av elevane
gjennomfører vidaregåande
opplæring

Utarbeida ein strategisk kompetanseplan for
sektoren
Gjennomføra tiltak som er med på å hindra
fråfall
Jobba for å sikra alle elevar læreplass –
vurdera å oppretta ein garantiordning

Sektorleiinga i lag med HR –
avdelinga
Sektorleiinga i samarbeid med dei
vidaregåande skulane og OTPPT

Undervegsvurdering i
2021

Delmål 5
Fysisk oppvekstmiljø.
Osterøy kommune skal ha
eit fysisk oppvekstmiljø
som er trygt for born,
ungdom og unge vaksne,
og som legger til rette for
betre fysisk helse,
aktivitet, sosial
interaksjon og inkludering.

Strategi

Tiltak

Ansvarlig

Tidsperspektiv

Økonomi

Evaluering

Ivareta tilgjengeleg natur.

Drive berekraftig arealforvaltning

Planavdeinga og politisk nivå

Planperioden

Ordinær drift

KOSTRArapportering

Gjera det enklare for alle grupper å
ferdast i naturen.

Opprette lågterskeltilbod, som til dømes
nærsti med tilkomst for rørslehemma born
og unge
Kartlegge behov og sikra gode
møteplassar/uteområder i alle
bustadområde

Sektor for samfunnsutvikling og
kommunalteknikk, samt frivillige lag
og organisasjonar
Sektor for samfunnsutvikling og
kommunalteknikk, samt frivillige lag
og organisasjonar

Planperioden

Ordinær drift og
tilskot

Planperioden

Ordinær drift

2019

Ordinær drift

Planperioden

Årleg løyving på
investeringsbudsjettet

Planperioden

Årleg løyving på
investeringsbudsjettet
Ordinær drift

Sikre tilgjengelege, innbydande,
vedlikehaldne og varierte møte- og
leikeplassar plassar med god
kvalitet.

Sektor for samfunnsutvikling og
kommunalteknikk

Etterstrebe universell utforming og
god bygningsmessig kvalitet på
eksisterande og nye offentlege
bygg

Utarbeida lokal rettleiar for leikeplassar og
uteområder

Sjå over

Etablera og vedlikehalde gode uteområde
for alle aldersgrupper i barnehagane og på
skulane

Sjå over

Sikra at det i tilknyting til kommunale bygg
finst interaksjonssone for fysisk aktivitet og
sosial interaksjon
Kartleggja tilstanden til
eksisterande bygg og gjere naudsynte
endringar

Sektor for samfunnsutvikling og
kommunalteknikk

Planperioden

Sikra trygg tilkomst til barnehage
og skule for alle

Arbeida for fortau/gang og sykkelvegar i
kommunen

Politisk nivå/
Sektor for samfunnsutvikling og
kommunalteknikk

Planperioden

Investeringsbudsjett
Regionalt tilskot

Leggja til rette for tilstrekkelege og
varierte idrettsanlegg i kommunen

Revidera kommunedelplan for idrett,
frilftsliv og fysisk aktivitet

Rådmannen

Planperioden

Ordinær drift

Neste planperiode

Neste planperiode

Delmål 6
Kultur og fritid
Born, ungdom og unge
vaksne i kommunen skal
ha eit variert, tilpassa og
tilgjengeleg kultur- og
fritidstilbod

Strategi

Tiltak

Ansvarsområde

Tidsperspektiv

Økonomi

Evaluering

Bevare og utvikla tilboda me har i
dag



Kulturskulerektor og bibliotekleiar

Planperioden

Ordinær drift

Auka kunnskap og
informasjonsflyt om dei ulike
tilboda



Vidareutvikla kulturskulen og
biblioteket sine tilbod for barn, unge
og unge vaksne.
Oppretta kultur- og fritidskontor med
ungdomskoordinator
Kommunen skal ha ansvar for dialogen
med frivillig sektor
Oppretta kulturråd
Oppretta portal/nettside med
informasjonsdeling/ oversikt over
tilboda og organisering/utvikling av
desse
Laga kulturplan
Oppretta samarbeid mellom kultur- og
fritidslaga og barnehage og skule

2020

Auka løyving

Årlege
kvalitetsutviklingssamtalar frå 2019.
2022

Planperioden

Ordinær drift

Neste planperiode

2020

Som over

2021

2020

Som over

Neste planperiode

2020

Som over

2022

2020

Som over

Oppretta kulturhus/fleirbrukshus
Oppretta open hall (FYSAK)
Ta i bruk eksisterande
bygg/ungdomshus til uformelle
møteplassar og ungdomsstyrte
aktivitetar
Etablera samarbeid mellom
kulturskulen og NAV om kulturtilbod til
sårbare unge vaksne
Sikra god breidde i idrettstilboda
Sjå og delmål 2 Relasjonar

Rådmannen
Rådmannen

2021 – 23
2021 - 23

Investeringsbudsjett
Som over

Lag og organisasjonar

Planperioden

Tilskotsmidlar

Sektorleiar OUK og sektorleiar HOS

2020

Ordinær drift

2022

Planperioden

Tilskotsmidlar

2022

Skape dialog og samarbeid mellom
tenestene i kommunen og frivillig
sektor
Tydeleggjere kultur som eit eige
tenesteområde

Sikra arenaer for
aktivitet/møteplass
















Rådmannen
Frivilligkoordinator
Politisk nivå
Frivilligkoordinator

Rådmannen
Sektorleiinga i lag med
frivillikoordinator

Neste periode

Idrettsrådet

Delmål 7
Samfunnsengasjemnt og
påverknad
Osterøy kommune skal
leggja til rette for at alle
born, ungdom og unge
vaksne kan medverka til å
utvikla lokalsamfunnet, og
kommunen skal ta born si
involvering, medverknad
og engasjement på alvor,
og gje dei reel påverknad i
avgjerdsprosessar.

Strategi

Tiltak

Ansvarsområde

Tidsperspektiv

Økonomi

Evaluering

Utvikla gode strukturer og arenaer
for medverknad.

Tilretteleggja for medverknad på digitale
plattformer som born og unge brukar

Frivilligkoordinator

2020

Auka løyving 2020

2022

Auka deltaking i råd og utval.

Sikra gode rammer for
elevrådet/ungdomsrådet og sikra samarbeid
mellom elevrådet og ungdomsrådet

Rektorar i samarbeid med
frivilligkoordinator

2020

Barnehagestyrarar, rektorar i
samarbeid frivilligkoordinator

2021

Ordinær drift

Tilretteleggja for fleire «øvingsarenaer» for
styre- og organisasjonsarbeid i barnehage,
skule og frivillige lag og organisasjonar
------------Leggja til rette for at saker som
vedkjem born og unge vert
formidla til dei og at deira stemme
vert høyrd.

2022

Ordinær drift

Lage rutiner for samarbeid og medverknad
mellom kommunen, skulane og
ungdomsrådet/elevrådet

Sektorleiinga

Oppretta ungdomskontakt/
ungdomskoordinator og
styrka rolla til barnerepresentanten

Rådmannen

2023

Som over
2021

Som over

Auka løyving 2020
2020

2022

