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Livsmestring - Mestring hele livet 
 

 

«Livsmestring er 

 

- Å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere 

medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på 

en best mulig måte.  

- Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden.” 

Rapport Livsmestring i skolen (2017), Landsforeningen for barn og ungdom 
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Gode rollemodeller som 

tør å sette grenser er 

viktige. Dette gjelder 

alle voksne. 

Forebyggin.no, 

Helsedirektoratet 

1 Innledning 

1.1 Formålet med planen 
Kommunedelplan Oppvekst er en overordnet strategisk plan som skal gi mål og retning for at barn og 

unge skal få en god oppvekst i Lillehammer kommune.  Denne planen skal hjelpe kommunens 

tjenesteområder i Lillehammer til å utvikle tjenester som bidrar til gode oppvekstvillkår på alle 

arenaer der barn og unge ferdes.  Planen kan også være til hjelp og informasjon for alle som har 

ansvar for barn og unge gjennom familie- og vennerelasjoner, naboer, jobb, fritidsaktiviteter, lag- og 

foreninger mv. 

Kommunedelplanen for Oppvekst gjelder i hovedsak 

barn og unge i aldersgruppen 0- 18 år.  Planen 

omhandler også barn i svangerskapet. Det er ikke 

naturlig med en absolutt avgrensing ved 18 år. F.eks kan 

unge under barnevernets omsorg velge å være det frem 

til de fyller 23 år. Det er også naturlig å se helheten i 

overgangen fra videregående skole til arbeid og høyere 

utdanning. Helsestasjonen yter tjenester til studenter.  

  

«Barnet» skal ha fokuset i denne planen. I FN sin barnekonvensjon 

som Norge har forpliktet seg til å følge, sies det i artikkel 3: «Ved 

alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige 

eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative 

myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være 

et grunnleggende hensyn». Videre står det i punkt 2: «Partene 

påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er 

nødvendig for barnets trivsel…» 

Denne planen er skrevet for alle barn og unge i Lillehammer kommune. 

Barn og unge som trenger ekstra bistand til å oppleve mestring faglig og sosialt, er omtalt som barn 

og unge med særskilte behov.  

Oppvekstfeltet skal jobbe forebyggende gjennom mange gode universelle tiltak og tidlig innsats for å 

nå flest mulig og sørge for tidlig forebygging. Universelle tiltak er tiltak som retter seg mot alle. Tidlig 

innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig når en vanske oppstår, enten den oppstår i 

førskolealder eller senere i livet.  Samtidig med universelle tiltak må det også iverksette selekterte 

tiltak (tiltak for grupper) og indikerte tiltak (individuelle tiltak) for de barn og unge som har behov for 

det. Barn og unge med særskilte behov vil i perioder eller gjennom store deler av livet kunne ha 

behov for mer omfattende tjenester enn andre for å oppleve livsmestring. Dette stiller særlige krav til 

kommunen når det gjelder samarbeid og medvirkning for å utvikle gode tiltak og sørge for trygge 

overgangene mellom tiltakene. 

Alle barn og unge skal ha utbytte av 

skolegang – sosialt og faglig. Alle barn 

og unge skal ha muligheter for 

meningsfylte aktiviteter i fritiden. Alle 

skal gis likeverdige muligheter for å 

oppleve mestring.  

Kommuneplanens samfunnsdel 
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Oppvekst er først og fremst 

familiens ansvar. Det blir viktig 

å etablere gode 

samarbeidsarenaer med klare 

målsettinger kommunalt og på 

den enkelte enhet for 

involvering og medvirkning av 

barn, unge og foreldre.  Det 

må også samarbeides med 

andre voksne som har nær 

tilknytning til barn og unge. 

Mange i samfunnet har et 

medansvar: barnehage, skole, 

kultur og fritidsaktiviteter, 

nærmiljøet, frivillige 

organisasjoner mv.  

 

Denne planen skal danne grunnlag for kommunens arbeid med: 

• et godt oppvekstmiljø for alle barn og unge 

• utvikling og kvalitetsarbeid innen tjenesteområdene som omfattes av planen 

  

1.1.1 Visjon og verdier 

 

God samordnet innsats gir trygget, kompetanse og livsmestring! 

I 2017 sto «Familien hus» ferdig, og mange av tjenesteområdene som gir 

tjenester til barn og unge flyttet inn under samme tak. Eget hus og nærhet 

gjør det enklere å møtes og samarbeide. Samtidig er det viktig at 

tjenesteområder innen oppvekstfeltet som ikke er plassert i Familiens hus, 

blir inkludert. Det er derfor utarbeidet en felles visjon og verdier for sektor 

Oppvekst, utdanning og kultur.   

Gjennom verdiene profesjonalitet, ansvarlighet og respekt skal alle ansatte som jobber med barn og 

unge i Lillehammer kommune ha tro på at barn kan mestre egen læring og få personlige vekst 

individuelt og i samspill med andre. Dette oppnås ved at voksne legger til rette for barns rett til: 

• Medvirkning   

• God omsorg 

• God helse  

• God utdanning 

• Særskilt vern og støtte (Tørre å se, våge å handle) Vern mot overgrep 

• Fullverdige liv 

Jf. FN sin barnekonvensjon 

Verdier: 

• Profesjonalitet 

• Ansvarlighet  

• Respekt 
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Ingen 

beslutninger om 

meg,               

uten meg  

1.2  Livsmestring 
Begrepet livsmestring har en positiv valør. Det omhandler en positiv mulighet for å oppleve mestring, 

utforske det ukjente, håndtere endringer, overvinne frykt og få en følelse av å ha lykkes. Samtidig er 

begrepet sentralt i forhold til de erfaringer barn og unge får i møte med livets mer alvorlige 

utfordringer og betegner den livserfaring som bygges i mer sårbare faser i livet. Livsmestring som 

kompetanse består av de ferdigheter og kunnskap som gjør barn og unge i stand til å håndtere både 

de positive og negative aspektene ved livet på en best mulig måte. (Landsforeningen for barn og 

ungdom (2017), Livsmestring i skolen) 

Det å oppleve sosial tilhørighet er viktig for 

livsmestring. Opplevelsen av å være inkludert er 

noe mer enn bare rent fysisk å være innlemmet i 

et fellesskap. Det handler også om en subjektiv 

opplevelse av å høre til, og å ha mulighet til å være 

aktiv deltakende ut fra sine egne forutsetninger og 

behov. 

  

For å få til mestring kreves medvirkning. Oppvekstsektoren skal yte 

nødvendige tjenester og tjenestene skal være gode, men det er 

barnet/ungdommen som må settes i stand til å mestre livet. Som 

tjenesteytere er det viktig at vi involverer barnet/ungdommen/foreldrene 

slik at de kan medvirke til hvilke tjeneste som gis, og hvordan de gis.  

 

I denne planen er det valgt fem fokusområder som skal bygge opp under livsmestring: 

1. Forebygging  Hovedmål: Alle barn skal bli sett og ivaretatt 

2. Inkludering Hovedmål: Alle barn skal oppleve sosial tilhørighet 

3. Medvirkning  Hovedmål: Ingen beslutninger om meg uten meg 

4. Samarbeid  Hovedmål: Alle barn skal oppleve at voksne samarbeider og er samstemte  

5. Kompetanse Hovedmål: Alle barn skal oppleve voksne med kompetanse om hva som skal 

til for at barn og unge opplever livsmestring.  

  

Et inkluderende miljø er den beste vaksinen 

mot utenforskap og krenkelser 

Et inkluderende miljø gjør at barn opplever å 

være en verdifull deltaker av fellesskapet 

Ingrid Grimsmo Jørgensen, HINN 
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1.3  Avgrensning av planen 
Kommunedelplanen for oppvekstfeltet omfatter alle de tjenesteområder som yter tjenester til barn 

og unge. I tillegg til tjenesteområdene som ligger inn under sektor Oppvekst, Utdanning og Kultur, er 

Tilrettelagte tjenester omfattet av denne planen. Kommunedelplan Oppvekst skal følge opp 

føringene fra Kommuneplanens samfunnsdel på oppvekstfeltet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle tjenesteområder som er omfattet av planen skal utvikle egne handlingsplaner/strategiplaner 

med utgangspunkt i de satsningsområdene, føringene, mål (slik vil vi ha det) og tiltak (dette må vi 

gjøre) som gis i denne planen. Fagavdelingen skal lage en egen handlingsplan for tverrfaglig 

samhandling. Handlingsplanene/strategiplanene må rulleres årlig. De skal igjen danne 

utgangspunktet for leveransemålene i årsbudsjettet.   

1.4 Oppbyggingen av planen 
Planen består av et hoveddokument og et vedlegg med statistikk etc. Hoveddokumentet består av 

fem hovedkapitler. Innledningskapitlet tar for seg hovedinnretningen samt rammer og føringer for 

planen. Kapittel 2 omhandler muligheter og utfordringer i planperioden. Kapitel 3 handler om veien 

videre, synliggjort gjennom fokusområdene og en handlingsplan knyttet til hvert fokusområde.  

Handlingsplanene består av mål for videre utvikling av tjenestene og  av tiltak som skal bidra til 

måloppnåelse. Kapittel 4 omhandler oppfølgingen av kommunedelplanen og kapittel 5 inneholder 

noter med føringer og referanser. 

  

Kommunedelplan  Kommunedelplan  Kommunedelplan 

Oppvekst 

Kommuneplan 

Samfunnsdel 

omsorg 

Handling/strategiplan 

Grunnskole 

Handling/strategiplan 

Barnehage 

Handling/strategisplaner for 

Kultur, Lillehammer 

læringssenter, Barnevern,  , 

PPT, Helsestasjon, 

Tilrettelagte tjenester og Nav.  

Handlingsplan 

Samhandling 
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Slik vil vi ha det: 

• Barn og unge i Lillehammer trives, 

opplever sosial tilhørighet og 

mestring hjemme, i nærmiljøet, i 

barnehage og på skole. 

• Barn og unge har trygghet og 

mulighet til å ferdes fritt.  

• Skolegangen gir alle barn et godt 

kunnskapsgrunnlag.  

• Barn og unge utvikler sterk 

bevissthet om helse og miljø. 

Kommundelplanens samfunsdel 

1.5 Nasjonale utviklingstrender  
Oversikt over de viktigste nye føringene, høringer og kommende endringer for oppvekst: 

• Rammeplan for barnehager 

o Nulltoleranse for mobbing 

o Lek en mer sentral rolle 

o Mer systematisk arbeid med 

mangfold, språk og vennskap for 

inkludering 

o God start gjennom samarbeid 

med foreldrene 

• Norges offentlige utredninger 2016: 16, 

Ny barnevernslov  

o Barns og foreldres rettigheter 

styrkes. 

o Mer ansvar til kommunene for 

forebygging og samordning. 

Tydeliggjøringen av kommunens 

ansvar for å legge til rette for et trygt oppvekstmiljø for barn. 

• Stortingsmeldingen "Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen" 

o Regjeringen foreslår en lovfestet plikt for skolene til å gi intensiv opplæring til elever 

på 1. – 4. trinn som strever med lesing, skriving og regning. I tillegg vil regjeringen 

lovfeste skolenes plikt til å samarbeide med barnevernet, BUP og andre kommunale 

tjenester. 

• Stortingsmelding høsten 2019 Tidlig innsats og inkluderende felleskap i barnehage og skole 

o Økt satsning på lese- og regneferdigheter i tidlig skolealder. Økt tidlig innsats. 

o Behov for endring av spesialundervisning. Mange tiltak når ikke målet. 

Stortingsmeldingen tar opp utfordringer ved spesialundervisningen gjennom at 

kompetansen sitter for langt unna barnet. 

o Stortingsmeldingen peker på behovet for et bedre lag rundt barnet, som bl.a. 

omhandler bedre overganger for barn og ungdom, men også plikten til tverrfaglig 

samarbeid. 

o Det må være en skole hvor jenter og gutter har like muligheter for å lykkes. Guttene 

er nå overprestert ved enkeltvedtak om spesialundervisning, frafall og prestasjoner 

på de laveste ferdighetsnivåene. 

2 Utfordringer og mulighet i planperioden 
 

2.1 Endringer i utfordringsbildet 
En framskrivning av Lillehammer kommunes befolkning frem mot 2028 basert på SSBs beregninger 

for middels vekst ser slik ut: 

 

2018 2020 2022 2024 2026 2028 

Sum 0-5 år 1 694 1 807 1 885 1 944 1 984 2 001 

Sum 6-15 år 3 064 3 049 3 085 3 131 3 177 3 274 

Sum 16-19 år 1 421 1 377 1 357 1 369 1 403 1 407 

file://///ik-srv-ofi-0002.common.gammaroot.local/felles_lh$/Felles%20Lillehammer%20Kommune/2017%20KDP%20Oppvekst/Under%20arbeid%20KDO/Ny%20rammeplan%20for%20barnehage
https://www.regjeringen.no/contentassets/53164b1e70954231b2a09d3fdec1888b/no/pdfs/nou201620160016000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
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Sum Lillehammer 28 012 28 521 28 980 29 461 29 944 30 432 

 

I planperioden er antagelsen at barnetallene vil være stigende, men pga. lavere fødselstall de 

foregående 20 årene, vil veksten først komme blant de minste barna. Gruppen av grunnskolebarn er 

økende mot slutten av planperioden, mens gruppen av ungdom i videregående opplæring vil være 

mer eller mindre konstant i planperioden. Det vil trolig bli behov for en til to nye barnehager i løpet 

av perioden. Utviklingen viser også at det kan bli behov for utvidelse av eksisterende skoler og en ny 

skole mot slutten av perioden/starten av neste planperiode. Det er også behov for ny 

avlastningsbolig i første del av planperioden. Kommuneplanens arealdel vil ta hensyn til de ulike 

behovene. 

Folkehelseoversikten 2018 og Ungdataundersøkelsen 2018 viser at Lillehammer er preget av gode 

nærmiljøer, høyt utdanningsnivå og gode kommunale tjenester. Kommunen har full 

barnehagedekning og grunnskolene leverer gode resultater. Sammen med gode hjelpetjenester og 

frivillig arbeid i lag og foreninger, kan oppvekstmiljøet beskrives som generelt godt. Men som 

kommuneplanen påpeker: «Også i Lillehammer har vi barnefattigdom, ungdom som ikke fullfører 

videregående skole og økt antall unge på sosialhjelp.»  Mobbing, kroppspress, uthenging på sosiale 

medier, rasisme, vold og misbruk foregår også her. Disse utfordringene er en del av en generell 

samfunnsutvikling.  

Psykiske helseplager 

Ungdataundersøkelsen for Lillehammer kommune viser at psykiske helseplager øker i 

ungdomsskolen og det er kjønnsforskjeller i ungdomshelsen. Guttene er gjennomgående mer 

fornøyd med helsa si enn jentene, og de opplever færre helseplager i hverdagen. Utviklingen av 

depressive plager over tid har også vært ulik for gutter og jenter, med en økning for jenter og 

nedgang for gutter. Nær 25 prosent av jentene fra 15–16-årsalderen sliter med depressive 

symptomer, rundt 20 prosent sliter daglig med fysiske plager og hver tredje jente er lite fornøyd med 

seg selv. Ungdommer med ulike helseutfordringer rapporterer om hodepine, magevondt og smerter i 

nakke skulder, ledd og muskulatur. Andre sliter med dårlig selvbilde eller symptomer på stress. I 

ungdataundersøkelsen svarer 28 % at de er ofte skuffet over seg selv, og 35 % svarer at de bekymrer 

seg for mye om ting. 

Folkehelse 

Barn og unge i Lillehammer kommune er mer aktive enn landsgjennomsnittet i følge 

ungdataundersøkelsen, men også her er det barn og unge som er lite aktive.  Mindre aktivitet og økt 

overvekt blant barn og unge er et samfunnsproblem. Overvekt, lite mosjon og usunne levevaner øker 

risikoen for livsstilssykdommer seinere i livet. Fokus på folkehelse er derfor viktig på alle arenaer. Det 

samme er tilrettelegging og universell utforming slik at alle kan delta i aktiviteter og fellesskapet.  

Utenforskap  

Utenforskap er et økende problem. Ungdataundersøkelsen viser at Lillehammer har en økende andel 

hjemmekjær ungdom som er sjeldnere sammen med venner på fritiden. Ungdataundersøkelsen viser 

også at barn og unge i Lillehammer bruker mer tid ved skjerm (spill/sosiale medier) enn 

landsgjennomsnittet. Fravær av sosial omgang med venner utgjør en risikofaktor for utvikling av 
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psykiske vansker. Barn med få venner, ujevn kontakt og lite intime relasjoner har økt risiko for å 

utvikle både depresjon og avvikende atferd. (Rapport IS-2696, Helsedirektoratet).  

Noen barn og unge er mer sårbare for å falle utenfor. Det kan være knyttet til funksjonsnedsettelse, 

religion, etnisitet, legning, økonomi osv. Det bør være en særlig oppmerksomhet på å inkludere disse 

barna.  

I en studie gjennomført blant 2000 elever i Norge ble utenforskap og manglende lærerstøtte trukket 

frem som hovedgrunner for frafall fra videregående utdanning. Lave karakterer fra ungdomsskolen 

og lavt utdanningsnivå hos foreldrene trekkes også frem ved frafall fra videregående utdanning.  Det 

er noe mindre frafall fra videregående opplærling i Lillehammer enn i Oppland og i hele landet sett 

under ett, men frafall er et stort samfunnsproblem som det fortsatt må være fokus på. 

Bekymringsfullt fravær starter allerede i barneskolen, dette er en problemstilling som må ha høy 

prioritet.  

Mobbing 

Folkehelseinstituttets rapport, Bedre føre var, viser at det å oppleve skolemiljøet som belastende 

eller stressende er blant de mest alvorlige risikofaktorene for ungdoms psykiske helse. Det er klare 

sammenhenger mellom psykiske og kroppslige plager og sosial utstøting, lite sosial støtte og 

mobbing. Barn og unge som blir mobbet plages med redsel og ensomhet. I tillegg føler mange seg 

sviktet av voksne. (Erling Roland , Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet 

i Stavanger). Ingrid Lund (Pedagogisk utviklingssenter, Universitet i Agder) fant i sine undersøkelser i 

barnehager at de voksne ikke la merke til at barn ble systematisk utestengt.  

Ungdataundersøkelsen viser at 8 % av ungdomsskoleelevene i Lillehammer kommune opplever å bli 

mobbet minst hver 14. dag. Lillehammer kommune ligger på gjennomsnittet for landet. Det må 

jobbes systematisk mot mobbing.  

Rus og vold i familien 

Flere barn lever med foreldre med et alkoholmisbruk man antar går utover daglig fungering. Det er 

ca. 6 % av barn og unge i Norge i alderen 0-18 som har vært utsatt for grov vold fra foreldrene sine. 

Nasjonalt har nær en av fire barn og unge foreldre som har psykiske vansker som går utover daglig 

fungering og ca. 10 % har foreldre med alvorlig psykisk lidelse. Det er viktig å oppdage barn som 

vokser opp under slike forhold tidlig.   

Overganger 

Overganger er sårbart for barn og unge. Det må derfor være særlig fokus på overganger, det være 

seg fra barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole.  

 

Til tross for svært lav arbeidsledighet i Lillehammer kommune, opplever NAV at er det en del ungdom 

som faller ut av arbeidsmarkedet.  Dette er fortrinnsvis knyttet til helse gjennom psykiske og sosiale 

utfordringer. Det er viktig å få til gode opplæringsordninger i samarbeid med fylkeskommunen for å 

få ungdom gjennom opplæringen. For ungdom med helseutfordringer blir samarbeid med fastlege og 

spesialhelsetjenesten viktig.  

Det er en utfordring at et økende antall unge trenger tett oppfølging i form av struktur, veiledning og 

oppfølging for å mestre hverdagen. Utfordringene kommer ofte ikke til syne før barnet blir eldre. Det 

er derfor viktig med tidlige, gode forebyggende tiltak. 
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Riktig tiltak til barn og unge trenger god kunnskap om den enkelte og dens omgivelser. For å få til 

dette på en god måte må barnet/ungdommen/foreldrene og aktuelle faggrupper involveres. 

2.2  Hva barn og unge selv sier 
Medvirkning og «barns stemme» er et av fokusområdene i denne planen. Barn og unge selv har vært 

involvert for å se på utfordringer og muligheter i planperioden. I involveringen med barn og unge har 

det vært størst fokus på å se mulighetene.  

 

Det barn og unge vektlegger, er i tråd med intensjonen med planen. De snakker om foreldre, og de 

ansvarliggjør foreldrene i de mulighetene de ser. De har fokus på forebygging, de har fokus på 

psykisk helse og rus og de ser at det er behov for  aktivitetstilbud som når alle. 

2.3  Mulighetsbildet 
Det er først og fremst familien som legger til rette for god omsorg. Samarbeid og gode relasjoner 

mellom kommunens tilbud og familiene er et viktig redskap for å skape trygge miljøer. Ved å hjelpe 

foreldrene til å bli gode omsorgspersoner og rollemodeller øker muligheten for livsmestring for 

barna.  

Det offentlige har et ansvar for at barn og unge skal kunne ferdes rundt i Lillehammer uten å bli 

utsatt for farer og ubehageligheter; verken fra andre mennesker eller som følge av at de ferdes i 

trafikken. Det må være mulig for alle å delta på  arenaer der barn og unge ferdes. 

Barnehagen og grunnskolen er viktig arenaer for språkutvikling, inkludering, sosialisering, og gode 

grunnleggende ferdigheter. Kommunen må derfor ha fokus på å skape godt inkluderende 

læringsmiljø og styrke opplæringen i basisfagene i de tidligste årene. Samarbeid og godt 

foreldresamarbeid rundt barn og unge er viktig for å gi gode tiltak til barn og unge.  For barn med 

særskilte behov er god tilrettelegging og gode individuelle tiltak viktig. Det er viktig at tiltak i størst 

mulig grad gis innenfor fellesskapet. Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for barnehageplass 

Vi ønsker mer lek i skolen, mindre prestasjonskultur, mer synlig helsesøster og 

sosiallærer, rus som tema på foreldremøter, idrettstilbud også for de som ikke 

satser aktivt, mer forebygging av fravær og bedre individuell oppfølging. 
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er viktige virkemidler.  Et åpent tilbud om barnehageplass når foreldrene ønsker det (løpende 

opptak) er et annet virkemiddel. 

Generelle helse- og sosiale utfordringer må være i fokus på alle samfunnsarenaer.  Et godt utbygd 

helsetilbud for barn og unge er avgjørende for å fremme god helse. Familie, barnehagepersonell, 

lærere, fritidsledere og naboer må alle være bevisste på sitt medansvar, sammen med ansatte i 

øvrige kommunale tjenester.  Helsetjenesten for barn og unge er en viktig samarbeidspartner. 

Tett samarbeid mellom tjenesten og familiene i utviklingen av individuelle tiltak er viktig for å nå 

barnets og familiens behov. Aktiv jobbing for å skape tillit til tjenesten vil gi grunnlag for godt 

samarbeid.  

Økt grad av digitalisering vil gi muligheter vi ennå ikke kjenner omfanget av. Digitalisering gir 

muligheter til å effektivisere og forbedre arbeidsprosessene våre. Det gir oss muligheten til å 

kommunisere og samhandle med familiene og barna på en helt annen måte.  I tillegg er det flere 

digitale kartlegging-, informasjons- og undervisningsverktøy som kan støtte, forbedre og variere 

tjenestetilbudet vårt. Digitale hjelpemidler kan forenkle familier og barns hverdag.  Det blir viktig at 

oppvekstfeltet er oppdatert på utviklingen og aktivt tar i bruk de verktøy og hjelpemidler som er 

relevante og vil hjelpe familiene og barna.   

Frivillige organisasjoner er viktige støttespillere i 

inkluderingsarbeidet, og kan skape felles arenaer og 

møteplasser for ulike deler av befolkningen. Alle skal ha 

mulighet til å delta, uavhengig av økonomisk og sosial status, 

religion eller etnisitet. Mange barn og unge i Lillehammer 

deltar svært aktivt, men det et behov for og ønske om bedre 

tilrettelegging for uorganiserte aktiviteter.  

Lillehammer har flere fritidsplasser og møteplasser for familier og barn, bla. Strandpromenaden, 

Sportsplassen og Sigrid Undsets plass hvor barn kan møtes og leke. Her kan familier og barn treffes 

uavhengig av interesser, ressurser og kultur. Det er viktig å skape fysiske steder hvor barn og familier 

kan møtes.  

Universell forebygging betegner strategier og tiltak 

som retter seg mot alle, uten å skille mellom 

grupper og individer. Selektiv forebygging er tiltak 

rettet mot grupper med kjent og/eller forhøyet 

risiko for å utvikle problemer. Indikert forebygging 

er tiltak rettet mot individer med høy risiko eller 

klare tegn på problemer. Tiltak rettet mot ungdom 

med begynnende rusproblemer eller tiltak rettet 

mot barn og unge med symptomer på psykiske 

vansker er eksempler på indikert forebygging. 

Folkehelseinstituttet påpeker at universelle tiltak 

gir en langt større effekt enn selektive tiltak. Gode 

inkluderende tilbud til alle på helsestasjonen, i 

At alle barn og ungdom skal ha 

mulighet til å delta i 

fritidsaktiviteter og til å delta i lek 

som passer for barnets alder. 

Fritidserklæringen 
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barnehagen, på skolen og i fritiden er viktige, universelle tiltak.    

Lillehammer kommune ønsker i planperioden å møte hovedutfordringene ved å ha fokus på de 

universelle tiltakene og tidlig innsats. Selv om fokuset er på universelle tiltak må det være en 

fornuftig balanse mellom universelt forebyggende tiltak og spesiell ivaretakelse av barn og unge med 

særskilte behov.  

Oppsummert betyr det at arbeidet med barn og unge skal kjennetegnes ved: 

• Gode universelle tjenester til alle 

• Tidlig innsats 

• Tiltak  på selektert og indiktert nivå skal være samordnet 

3 Fokusområder med handlingsplan 
For å understøtte en mestringskultur, er det valgt fem fokusområder 

som skal prege kommunens tjenester ovenfor befolkningen både 

innen oppvekstfeltet og innen helse og omsorg. For å kunne bidra til 

økt mestring, kreves bred innsats. Forebygging, inkludering, 

medvirkning og samarbeid er fire begrep som alle bygger opp om 

livsmestring, og som kan gi ulike perspektiver på den kommunale 

innsatsen.  I tillegg kreves kompetanse hos dem som arbeider med 

alle aktører som møter og ser barn og unge, slik at de kan bidra til at 

barn og unge opplever mestring og lærer seg å mestre livet generelt.  

Disse fem fokusområdene skal svare opp utfordringene nevnt i kapittel 2: 

1. Forebygging  Hovedmål: Alle barn og unge skal bli sett og ivaretatt 

2. Inkludering  Hovedmål: Alle barn og unge skal oppleve sosial tilhørighet 

3. Medvirkning  Hovedmål: Ingen beslutninger om meg uten meg 

4. Samarbeid   Hovedmål:  Alle barn og unge skal oppleve at voksne samarbeider og                                    

er samordnet                                 

5. Kompetanse Hovedmål: Alle barn skal oppleve voksne med kompetanse om hva 

som skal til for at barn og unge opplever livsmestring  

3.1 Forebygging 
Universell forebygging omfatter alle barn 

og unge  og omfatter dermed alle tiltak 

som fremmer utvikling av livsmestring 

gjennom:  

• god helse  

• sosialt fellesskap 

• gode verdier 

• trygghet 

• glede 

• gode grunnleggende ferdigheter 

• god selvfølelse.  

Barn og unge i Lillehammer 

trives, opplever sosial 

tilhørighet og mestring 

hjemme, i nærmiljøet, i 

barnehage og på skole. 

Kommuneplanens 

samfunnsdel 
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Ved økt satsning på universelle tiltak og tidlig innsats blir det mulig å avdekke og hindre 

bekymringsfull utvikling og fungering så tidlig som mulig uavhengig av alder.  

  

3.1.1  Handlingsplan forebygging 

Forebygging  

Hovedmål: Alle barn skal bli sett og ivaretatt 

Slik vil vi ha det Dette må gjøres 

Alle arenaer for barn er helsefremmende 
 

• Oppvekstsektoren skal jobbe 
forebyggende for god folkehelse 
gjennom aktivitet og læring 

• Oppvekstsektoren skal ha klare rutiner 
for hvordan utfordringer i barns 
oppvekst skal oppdages og deretter 
igangsette tiltak så tidlig som mulig. 

• Ulike temaer som omhandler barn og 
unges fysisk- og psykisk helse skal ha 
fokus gjennom informasjon, 
undervisning og samtaler med barn og 
unge. 

• Barn og unge med særskilte behov skal 
gis særlig fokus slik at de opplever 
mestring og utvikler god helse. 

• Det skal utvikles en kultur og et system 
som gjør det enkelt for barnet å be om 
hjelp av en voksen, fortrinnsvis der de 
oppholder seg 

Aktivitet og læring bygger på barns motivasjon, 
kreativitet og styrker 
 

• Lek og kreativitet skal ligge til grunn for 
utvikling av sosialt fellesskap og læring 
blant yngre barn 

• Barn og unge skal få konstruktiv 
tilbakemelding og oppmuntring i alle 
aktiviteter og alle læringssituasjoner 
med fokus på å gi mestringsopplevelser 

Flere elever og lærlinger gjennomfører 
videregående opplæring og kommer over i 
arbeid eller høyere utdanning 

• Resultater fra grunnskolen skal 
analysere med tanke på å forbedre 
kvaliteten på opplæringen 

• Det skal utvikles gode rutiner for 
oppfølging av bekymringsfullt fravær alt 
fra barnehagealder 

• Det skal etableres et samarbeid med 
fylkeskommunen om det 13-årige 
skoleløpet 

Barn har gode grunnleggende basisferdigheter  • Nivå og metode skal tilpasses ut i fra 
barn og unges motivasjon, modning og 
styrker 

• Barn med særskilte behov skal ha 
læringsmål med fokus på livsmestring 
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3.2  Inkludering 
Vennskap og tilhørighet blant jevnaldrende har en beskyttende 

effekt i forhold til psykisk helse, selvtillit og trygghet for alle barn 

og unge. (Folkehelseinstituttet). Barnehage og skole har plikt til å 

gi barn og ung et godt læringsmiljø. 

Ifølge forskning skjer mobbing i barnehagen ofte i frilek. Særlig 

sårbart er det når barna leker ute. Ansatte må følge med, få øye 

på relasjonene og hvordan mobbing arter seg. 

Å være inkluderende betyr å ha respekt for mangfold, ulikheter 

og variasjon. Dette er verdier barn og unge må lære for å inkludere hverandre.  

Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe 

inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at 

en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt 

til å undersøke og sette inn egnede tiltak (aktivitetsplan) 

som sørger for at eleven får et trygt skolemiljø. 

(Opplæringsloven kapitel 9a)   

 

3.2.1 Handlingsplan Inkludering 

Inkludering 

Hovedmål: Alle barn skal oppleve sosial tilhørighet 

Slik vil vi ha det Dette må gjøres 

Barn opplever å være en del av et sosialt 
fellesskap 

• Barnehage og skole skal systematisk 
hjelpe barn i å utvikle god sosial 
kompetanse sammen med andre barn 
og unge. Dette omfatter blant annet 
gode verdier og empati. 

• Tjenestene skal bevisstgjøre voksne i 
det å være gode rollemodeller for barn 
og unge. 

• Det skal etableres flere uformelle 
møteplasser tilrettelagt for barn og 
unge der innbyggerne ferdes 

• Kommunens kulturtilbud skal aktivt 
jobbe for å inkludere barn og unge 

• Inkludering skal være tema på møter 
med lag og foreninger.  

• Kommunen skal hjelpe lag og 
foreninger med å utvikle tiltak som øker 
rekrutteringen og hindrer frafall  

• Det skal etableres et helhetlig system 
for oppfølging av lavinntekstsfamilier 

• Det skal lages en lokal versjon av 
Fritidserklæringen  

Inkludering og likeverd ligger som grunnlag i alt • Tjenestene skal legge til rette for at 

Sosial inkludering innebærer 

at barn og unge er sosialt 

aktive, har venner og er i 

positivt samspill med sine 

jevnaldrende 

Terje Overland, for 

Utdanningsdirektoratet 

Alle barn skal delta aktivt og 

oppleve et omsorgs- og læringsmiljø 

i et inkluderende fellesskap i 

barnehagen.   

Anne Kostøl, HINN 

https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringen.pdf
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arbeid i med barn og unge, og gjennom det 
motvirkes all form for diskriminering.  

barn og unge opplever læring og 
deltagelse i et inkluderende fellesskap 

• Tiltak skal så langt mulig gis innenfor 
fellesskapet 

 

3.3  Medvirkning  
Barns rett til medvirkning slås fast i FNs barnekonvensjon artikkel 12, 
noe som gjenspeiles bl.a. i barnehagelovens § 3: «Barn i barnehagen 
har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og 
vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal 
tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet»  
 
I Meld. St. 26 (2014-2015)– nærhet og helhet fastslås det at 
pasientenes behov skal settes i sentrum for utvikling og endring av helse- og omsorgstjenesten.: 
«Ingen beslutninger om meg – uten meg.»  
 
Opplevelse av mestring forutsetter aktiv deltakelse i beslutningsprosesser. Ved myndiggjøring 

(empowerment) av barn og unge øker sannsynligheten for positive varige endringer. Empowerment 

retter seg mot å gi barn og unge en tro på at de kan kontrollere sin egen verden gjennom å øke 

deltakelsen i beslutningsprosesser, øke deltagelsen i aktiviteter i lokalsamfunnet og styrke følelsen av 

sosial tilhørighet (Forebygging.no, 2018). 

3.3.1 Handlingsplan Medvirkning 

Medvirkning 

Hovedmål: Ingen beslutninger om meg uten meg 

Slik vil vi ha det Dette må gjøres 

Barn og unge skal oppleve å bli hørt og føle 
reel medvirkning 

• Alle tjenester skal gi barn, unge og foreldre 
god informasjon om deres rettigheter til 
medvirkning 

• Alle tjenester skal ha rutiner for at barn og 
unge skal være involvert i beslutninger som 
angår dem 

Barn og unge skal møtes på sine premisser • Tjenesten som gir en tjeneste eller som 
bistår skal ta hensyn til barnets perspektiv, 
alder, forutsetninger og utvikling ved valg 
av verktøy og metode i samhandlingen 

Barnefamilier skal oppleve å få den tjenesten 
de trenger og til rett tid 

• Barn, unge og foreldre skal være delaktige i 
alle fasene i en sak; kartlegge, vurdere, 
utforme og igangsette tiltak, samt 
evaluering og oppfølging. 

• Familier skal involveres på en slik måte at 
de føler at de blir ivaretatt 

• Tjenesten skal invitere foreldrene til 
tverrfaglige team 

 

Barnet har rett til å si 
sin mening i alt som 
vedrører det og 
barnets meninger skal 
tillegges vekt 
(Barnekonvensjonen)  
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3.4  Samarbeid  
Gjennom døgnets 24 timer er barn og unge i hjemmet, i barnehage/skole/SFO, i fritidsaktiviteter, 

uorganiserte aktiviteter, hos nabo/venner mv. Noen barn og unge er også i fosterhjem eller 

avlastningshjem. Det er avgjørende at alle som møter barna samarbeider tverrfaglig og samordner 

innsatsen.  

Kommunen er ansvarlig å ivareta helheten rundt barn og unge. Felles rutiner og prosedyrer må være 

godt kjent for alle aktuelle tjenesteområder.  

Alle tjenesteområder som er i kontakt med barn og unge har et likeverdig ansvar for å hjelpe barn, 

unge og familier. Hver enkelt ansatt må ta ansvar utover eget tjenesteområde i det å tenke helhetlig 

rundt barn og unge.   

3.4.1  Handlingsplan samarbeid 

Samarbeid 

Hovedmål: Samarbeid skal føre til det beste for barnet 

Slik vil vi ha det Dette må gjøres 

Lillehammers innbyggere skal oppleve 
helhetlige og godt koordinerte tjenester  
 

• Det skal det utvikles modeller og 
arenaer for samordning og 
koordinering av tjenester 

• Tverrfaglige saker i skolen skal 
drøftes i tverrfaglig team 

Det er et likeverdig og godt samarbeid mellom 
tjenestene i kommunen 

• Det skal utvikles en kultur for å 
utveksle og benytte de ulike 
profesjonenes kompetanse til felles 
løsninger 

Barn og unge opplever trygge og gode 
overganger i oppvekstløpet 

• Det skal være konkrete planer for 
overganger hjem, barnehage, 
barneskole, ungdomsskole, 
videregående skole.  

• For barn med særskilte behov må 
det være et spesielt fokus på alle 
overganger helt til voksenlivet 

• Rutiner for tidlig identifisering og 
overføring av informasjon mellom 
helsestasjon og barnehage. skal 
utarbeides 

• Det skal utvikles, implementeres og 
vedlikeholdes en digital 
handlingsveileder. Veilederen skal 
inneholde rutiner, verktøy mm 

 

3.5  Kompetanse, rekruttering, kvalitet og ledelse 
Som tjenesteyter møter Lillehammer kommune barn og unge ofte gjennom enkeltansatte. For å nå 

målene i denne planen er det viktig at ansatte har den kunnskapen som behøves og er gitt tillit og 

nødvendig ansvar slik at de får brukt sin kompetanse, kan gi rett tjeneste og samhandle med andre 

når det er nødvendig. Det er viktig at alle ansatte ser hele barnet og ungdommen, og ikke bare den 

delen som er knyttet til sitt tjenesteområde. 
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Familien og nettverket rundt er de 

viktigeste personene i barnets liv og 

for at barnet skal oppnå 

livsmestring. Det er derfor viktig å 

jobbe for å øke kompetansen hos 

alle som møter barn gjennom 

familie/ vennerelasjoner, idrettslag, 

organisasjoner mv., samtidig med at 

fagpersoner styrker sin kompetanse.  

 

Lillehammer kommune ønsker en heltidskultur. Mye deltid påvirker kvaliteten på tjenestene for barn 

og unge og gir lite forutsigbarhet for de ansatte. .  

En heltidskultur vil bedre grunnlaget for rekruttering. Virksomheter med heltidskultur trekker lettere 

til seg kompetent arbeidskraft og beholde den. Heltid gir bedre forutsetning for å utvikle gode 

fagmiljøer innen oppvekstfeltet, som igjen gir bedre grunnlag for tjenester av god kvalitet.  

Lillehammer kommune har mestringsorientert ledelse som lederplattform. Målet med 

mestringsorienter ledelse er at medarbeiderne skal utvikle seg og mestre sine roller best mulig ut ifra 

egne forutsetninger. Hovedpunktene innen mestringsorientert ledelse er: 

• Retning 

• Mening 

• Individuell oppmerksomhet 

 

Mestringsorientert ledelse henger tett sammen med forutsetningen for tillitsbasert ledelse og 

styring. Omfattende forskning viser at jobbautonomi (selvstendighet innen for rammene) er den 

viktigste enkeltfaktoren for forklaring av indre motivasjon, ansvarlighet, arbeidsprestasjoner og god 

mental helse. Forskningen er entydig: Tillit er mer effektivt enn styring og kontroll. Ledere som gir 

tillit får mer motiverte medarbeidere. De blir mindre stresset, mer produktive og har et lavere 

sykefravær enn andre. Mye handler om å bli involvert i oppgaver og utfordringer i jobben (Kuvaas, 

Bård. Handelsskolen BI) 

 

For å møte endringer og aktivt jobbe for kvalitetsforbedringer må oppvekstfeltet ha god 

innovasjonsevne. Innovasjonsevnen forutsetter også at leder aktivt bruker medarbeiderens egne 

ideer, kunnskap og erfaringer, impulser og spesifikke kompetanser fra omgivelsene: brukere, 

samarbeidspartnere, leverandører og andre. 

3.5.2  Handlingsplan kompetanse 

Kompetanse 

Hovedmål: Alle barn skal oppleve voksne med kompetanse om hva som skal til for at barn og unge 
opplever livsmestring 

Slik vil vi ha det Dette må gjøres 

Innbyggerne skal oppleve å bli møtt av 
kompetente ansatte som har 
kunnskaper, ferdigheter, holdninger 
og verdier i tråd med visjonen 

• Det skal utvikles felles kompetanseplan for 
Oppvekst med fokus på blant annet: 
o samtaler med barn og unge 
o hvordan voksne kan øke barns sosiale 

• Lære barn å lære 

• Kreativitet inn i alle fag 

• Dybdelæring 

• Styrket opplæring i psykisk helse 

 

Ludvigsen-utvalget (NOU 2015:8, Fremtidens skole 

– Fornyelse av fag og kompetanser) 
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kompetanse 
o forebygging av krenkelser 
o systematisk, felles refleksjon og læring 

• Oppvekst skal ha system for erfaringsutveksling 
mellom ansatte og mellom profesjoner.   

Oppvekst skal ha en aktiv tilnærming 
til innovasjon av tjenestene 

• Det skal arbeides systematisk med digital 
idéutvikling 

• Ledere skal motivere og legge til rette for 
medarbeiderdrevet innovasjon  

• Det skal arbeides med å utvikle og bruke 
digitale kommunikasjonsverktøy og 
hjelpemidler 

Oppvekstfeltet har en heltidskultur • Det skal jobbes for å redusere deltid. Det kan 
gjennomføres utprøving av alternative 
arbeidstidsordninger 

Oppvekst jobber aktivt for å rekruttere 
«rett person til rett plass» 

• Gode rekrutteringsprosesser gjennom bruk av  
o Analyse av kompetansebehov 
o Informasjon/omdømmebygging 
o Jobbanalyse 
o Kompetanseoverføring 
o Oppfølgingssamtaler 

Oppvekst kjennetegnes av ledelse 
basert på mestring og tillit 
 

• Ledere skal vise sine ansatte tillit gjennom å gi 
de mulighet for selvstendighet i arbeidet  

• Ledere skal vise sine ansatte retning og mening 
i arbeidet, og gi dem individuell 
oppmerksomhet gjennom mestringsorientert 
ledelse og skape et godt mestringsklima. 

Oppvekst skal utvikle tjenestene med 
brukerne (samskape) 
 

• Tjenestene skal prøve ut og ta i bruk ulike 
former for medvirkning og samskapning 

• Tjenestene skal utvikle og bruke dialog som 
metode  

Innbyggerne opplever Familiens hus 
som «en enhet» 

• Det skal være nok å henvende seg til ett 
tjenesteområde, for å få den hjelpen barn, unge 
og/eller familien trenger.  

 

4  Oppfølging og evaluering 
Evaluering av om vi lykkes skal gjøres ved å bruke både målbare og ikke-målbare resultater.  Målbare 

resultater vil være informasjon fra bl.a. Ungdataundersøkelsen, gjennomføringsprosenten i 

videregående skole, grunnskolepoeng, nasjonale prøver, statistikk fra barnevernet, statistikk fra 

barnehage og statistikk fra helsestasjon. Ikke-målbare resultater innebærer å innhente informasjon 

fra brukere og ansatte.  

Tillitsbasert ledelse innebærer at ledere og medarbeidere må gis rom for frihet, uavhengighet og 

utøvelse av skjønn når de jobber for å oppnå planens formål. For at mål skal være nyttige for 

utvikling, må det sikres et eierforhold til målene fra de ansatte. Det er derfor ikke tallfestede mål på 

kommunenivå. 
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Oppfølgingen av kommunedelplan skjer gjennom arbeidet med handlingsplaner/strategiplaner på 

tjenesteområdene og i fagavdelingen. Her defineres mål i ut fra føringene i kommunedelplanen og de 

analysene som gjøres i tjenestene. Leveransemål i årsbudsjettet hentes herfra. Dette vil være både 

tallfestede mål og ikke målbare mål. 

Kommunedelplanen skal rulleres etter 4 år.  

5   Noter  
Informasjon om tjenesteområdene innen Oppvekst kan leses på Internettsiden til Lillehammer 

kommune: www.lillehammer.kommune.not 
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å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom  (2014–2017) 
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• Lov om opplæring 

• Lov om barnehager 

• Lov om barnevern 

• Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester 

• Lov om helsepersonell 

• Barnekonvensjonen 

• Kompetansestrategi for det 

kommunale barnevernet 2018-2024 

 

De viktigste regionale og lokale føringene er: 

• 3:1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 

• Bolighandlingsplan 2017-2020 

• Byutvikling 2044 – strategi for areal- og 

transportutviklingen med handlingsprogram: 

Lillehammer - 10-minuttersbyen  

• Handlingsplan mot barnefattigdom 2016-2020 

• Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 
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• Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2027 

• Kulturstrategi 2014-2027 

• Rapport helhetlig gjennomgang av tjenestene til 
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• Skolebruksplan 
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• Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje for det 
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• Helsedirektoratet, Kunnskapsgrunnlag - metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og 
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• Helsedirektoratet. Svangerskapsomsorgen. Nasjonal faglig retningslinje for 

svangerskapsomsorgen 

• Jørgensen, Ingrid Grimsmo (2018), Inkluderende miljø, Barn- og ungekonferansen 2018, 

Høgskolen i Innlandet 

• Kermit, Patrick (2018), «Hørselshemmede barn og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i 
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BI 
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• Lai, Linda (2004), Strategisk kompetansestyring, Fagbokforlaget 
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• Regjeringen.no. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014–2017 

• Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet, Forebyggende innsatser i skolen 

 

 

 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
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https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen
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https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2017/03/tillitsbasert-ledelse-virker/
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