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Hvorfor en kvalitetsmelding 
Kvalitetsmeldingen er utarbeidet for å belyse et 
av satsingsområdene i kommuneplanen for Nor-
dre Follo: Trygg oppvekst. En trygg oppvekst gir 
grunnlag for et godt liv, og da må barn og unge 
føle seg inkludert, delta aktivt og ha mulighet til 
å utfolde seg. I Nordre Follo skal vi bygge gode 
barnehager og skoler og gi foresatte og barn god, 
tverrfaglig hjelp som bidrar til trygghet, utvikling 
og mestring. Gjennom arbeidet med en trygg 
oppvekst skal vi bidra til å nå FN’s bærekrafts-
mål. Barnekonvensjonens prinsipper skal ligge til 
grunn for arbeidet vårt. 

FNS barnekonvensjon understreker barn og 
unges rolle som medborgere i samfunnet, og at 
vi må lytte til deres erfaringer og synspunkter. 
Barn har egne rettigheter blant annet til skole, 
helsehjelp, lek og fritid. Barnekonvensjonen skal 
legges til grunn for alt arbeidet for og med barn 
og ungdom. Barnets beste skal ligge til grunn for 
beslutninger som tas. 

Kvalitetsmeldingen er et felles kunnskapsgrunn-
lag hvor sentrale temaer for oppvekstsektoren 
i Nordre Follo blir belyst: Lek og læring, Digital 
hverdag, Foreldre som ressurs, En trygg og god 
oppvekst, Fysisk og psykisk helse samt Forebyg-
ging av vold og overgrep i nære relasjoner. 

Temaene er valgt ut fordi de reflekterer viktige 
prioriteringer for kommunen i perioden  
2020–20231. Kvalitetsmeldingen skal gi politikere 
og ansatte i kommunen en felles forståelse for 
styrker og utfordringer, og angi retning for videre 
arbeid de neste fire årene. Kvalitetsmeldingen 
er et styringsdokument som skal ligge til grunn 
for temaplaner, som skal beskrive hvordan an-
satte skal jobbe med temaene i denne perioden. 
Temaplanene skal forankres i kommunens årlige 
strategi- og handlingsplan og de enkelte  
virksomhetenes planer.  

De utvalgte temaene er presentert nettopp 
temavis, for å tydeliggjøre de ulike tjenesteom-
rådenes rolle, og for å understreke behovet for 
helhetlig tenking og samarbeid på tvers. Hvert 
tema har innspill fra brukere av helsestasjonen/ 
helsestasjon for ungdom, elevråd, ungdomsrådet, 
SU-representanter i barnehager og Nordre Follo 
Kommunale Foreldreutvalg (NFKFU). Hvert kapit-
tel har en oppsummering til slutt. 

Sammendraget innledningsvis i dokumentet gir 
et bilde av hva som er de viktigste områdene å 
jobbe med de neste årene. I tillegg inneholder det 
en oppsummering av innspill fra et samskapings-
møte som ble holdt med både ansatte, politikere 
og brukere i oppvekstsektoren.  

Nordre Follo kommune skal også utarbeide en 
kvalitetsmelding for helse og omsorg, som vil 
berøre enkelte barn og unges liv. Fokuset her vil 
imidlertid være knyttet til vedtak på pleie- og 
omsorgstjenester. Kvalitetsmelding for oppvekst 
vil omfatte det som er knyttet til oppvekst og 
læring generelt.  

Om prosessen 
I utarbeidelsen av kvalitetsmeldingen har vi 
lagt stor vekt på involvering og vi har hentet 
innspill fra mange hold. Internt i kommunen har 
bredt sammensatte grupper fra ulike fagmiljøer 
kommet med innspill til de ulike temaene i 
meldingen. Fra brukerne av tjenestene har vi 
fått innspill gjennom elevråd og ungdomsråd, 
Nordre Follo kommunale foreldreutvalg 
(NFKFU), representanter for samarbeidsutvalg 
i barnehager, brukere av helsestasjonen 
og helsestasjon for ungdom, Idrettsrådet, 
Kulturrådet og næringsrådet. Når det gjelder 
brukerne av helsestasjonen kom innspillene som 
svar på en brukerundersøkelse som lå ute i noen 
uker, og er derfor svar fra et lite antall brukere. 
Etter at alle innspill var innhentet, arrangerte vi 
et samskapingsmøte hvor representanter for 
de ulike gruppene kom sammen og diskuterte 
områder som pekte seg ut i det innhentede 
materialet: Mobbing og inkludering, Foreldre som 
ressurs og Kommunikasjon. 

På vei til å bli Norges beste  
oppvekstkommune 
Nordre Follo har som mål å være landets beste 
oppvekstkommune. Vi skal levere tjenester med 
god faglig kvalitet. Som ny kommune skal Nordre 
Follo sørge for en organisering og ledelse som 
sikrer et godt tilbud og videreutvikling av tjenes-
tene våre.  

1 Strategi og handlingsplan 2020–2023 for Nordre Follo kommune 4



For å nå målet om å bli den beste oppvekstkom-
munen må vi ivareta viktige prinsipper.
 I bunn ligger kommunens verdier: ansvar, om-
sorg og respekt, sammen med vårt menneske- 
og læringssyn. I tillegg er brukermedvirkning, 
tverrfaglig samhandling og tidlig innsats grunn-
leggende for å kunne nå målet.  

Der vi omtaler tall for Nordre Follo fra før 2020, 
er dette basert på et gjennomsnitt av tall for 
Oppegård og Ski. Dette for å få en forståelse for 
hvordan Nordre Follo ligger an i forhold til resten 
av landet.

Kvalitet i tjenestene  

Organisering i ny kommune 
Nordre Follo oppsto som ny kommune 1. januar 
2020, men bærer med seg en lang praksis fra 
to tidligere kommuner, Oppegård og Ski. Begge 
kommunene har hatt solide fagmiljøer og mye 
god praksis. Det har vært ulikheter i hvordan de 
tidligere kommunene har løst oppgavene sine, 
noe som gjør at Nordre Follo nå har mange fag-
personer med variert og bred kompetanse. Dette 
er en styrke for kommunen. I de neste fire årene 
vil vi jobbe sammen for å utvikle ny praksis på 
noen områder, mens vi på andre områder vil be-
holde og videreutvikle den gode praksisen vi alt 
har. Å utvikle en felles praksis i en stor kommune 
med mange ansatte vil ta noe tid.  

Med opprettelsen av Oppvekst og læring2 har 
Nordre Follo kommune samlet helsetjenester, 
barnehager, skoler og støtteapparatet som jobber 
med barn og unge i ett kommunalområde, for 
best mulig å legge til rette for korte tjenesteveier 
og en god tverrfaglig samhandling.  

For å sikre det tverrfaglige best mulig, og legge 
til rette for samhandling mellom ulike faggrup-
per, har Nordre Follo samlet mange tjenester og 
fagområder i en egen virksomhet, Forebygging 
og tiltak. Virksomheten skal støtte barnehager og 
skoler spesielt på forebygging, tidlig innsats og 
tverrfaglige løsninger.  

En del tjenester som er rettet mot barn og unge 
er organisert under Kultur og samskaping.  
Dette omfatter kulturskole, fritidsklubber, 
bibliotek og SLT-koordinatorer. Disse tjenestene 
må ses i sammenheng med tjenester under 

Oppvekst og læring, og vi må legge til rette 
for god kommunikasjon og et godt tverrfaglig 
samarbeid på tvers av områdene.

Utvikling av oppvekstfeltet
Utvikling og endring skjer kontinuerlig. I noen 
tilfeller går endring raskt, mens andre ganger 
er det krevende å få til. Endring krever en 
kombinasjon av motivasjon for endring, klarhet i 
målet for endringen samt riktig kompetanse for å 
klare å jobbe på nye måter.   

    Endring = mål + motivasjon + kompetanse 

Hvis noen av leddene mangler, vil vi ikke få til 
den endringen vi ønsker. Ledere har ansvar for 
å tydeliggjøre hvorfor det er nødvendig med de 
ønskede endringene, skape motivasjon for disse, 
og ikke minst sørge for at ansatte har nødvendig 
kompetanse til å gjennomføre endringene. 

God ledelse 
Å lede oppvekstfeltet krever kunnskap og 
prioriteringsevne. Det er ulike regelverk som 
stiller strenge krav til hva kommunen skal levere. 
Det politiske nivået må stille krav og tilrettelegge, 
og det administrative nivået må sørge for 
å gi politikere styringsinformasjon, i tillegg 
til å ha kapasitet og kompetanse til å støtte 
virksomhetene.  

Alle kommuner skal etter den nye kommuneloven 
ha internkontroll med virksomhetene for å 
sikre at de følger lover og forskrifter. Oppvekst 
og læring utarbeider et felles rammeverk for 
kvalitet. Rammeverket beskriver hovedoppgaver 
og ansvarsfordeling i oppvekstfeltet, samt felles 
møteplasser og kompetanseheving. Det er 
egne kapitler som detaljerer de ulike områdenes 
ansvar. 

Virksomheter som er underlagt lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, skal 
sørge for systematisk kvalitetsforbedring og 
pasient- og brukersikkerhet3. Avvik fra faglig 
forsvarlighet og avvik fra andre krav som 
tjenesten setter til seg selv skal virksomhetene 
registrere og håndtere. Virksomhetene skal settes 
i gang tiltak for å rette opp feil og svakheter. 
Nordre Follo har et eget kvalitetssystem der 
prosedyrer og retningslinjer står beskrevet og der 
virksomheter melder uønskede hendelser. 

2 Se vedlegg 1 for organinsasjonskart
3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
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Kompetanseheving 
Det er etablert et eget kompetansesenter i 
Oppvekst og læring. Kompetansesenteret 
skal være et sentrum for kompetanseutvikling 
innenfor oppvekstområdet, bidra til å løfte den 
interne kompetansen i organisasjonen, og ha et 
tett samarbeid med praksisfeltet, universitets- og 
høyskolesektoren samt forskningsmiljøer.  

Det er etablert nettverk for å sikre kompetanse-
deling og utvikling. Kommunen deltar i ulike 
studier for å bidra til kunnskapsutvikling og 
samarbeider med lærerutdanningsinstitusjoner 
for å utdanne nye barnehagelærere og lærere i 
barnehager og skoler. Det er til enhver tid mange 
ansatte som tar etter- og videreutdanning.  

Skoler og barnehager må utvikles 
som profesjonsfaglige fellesskap, hvor 
barnehagelærere, lærere, ledere og andre 
ansatte reflekterer over verdier og vurderer og 
videreutvikler sin praksis i fellesskap. 
Vivian Robinson4 har gjennom sin forskning 
funnet at den mest effektive måten skoleledere 
kan gjøre en forskjell for elevenes læring på, 
er ved å fremme og delta i den profesjonelle 
læringen og utviklingen til lærerne sine. 
Denne forskningen er gjort på skole, men vil 
være høyst relevant for ledelse av barnehager, og 
for barnehagelærere som skal bidra til trygge og 
gode leke og læringsmiljø i barnehagene. 

4 Robinson. V (2014) Elevsentrert skoleledelse
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Verdier og prinsipper 

Menneske- og læringssyn  
Tanken vi har om barna former omsorgen vi 
gir. De holdningene vi møter barn og unge 
med påvirker relasjonen, deres trivsel og deres 
mulighet for vekst og utvikling. 

I Nordre Follo har vi et menneske- og læringssyn 
som legger til grunn at mennesker kan mestre 
eget liv, egen læring og personlig vekst, både 
individuelt og i samspill med andre. Alle ansatte 
skal være gode, positive og trygge rollemodeller 
som kommuniserer aktivt med barn, unge og 
foresatte.  

Dette kjennetegnes gjennom følgende 
holdninger:  

• Alle barn og unge er verdifulle og unike. 
• Vi har respekt for ulikhet. 
• Alle barn og unge har sterke sider, evner og 

talenter som skal utvikles. 
• Alle barn og unge trenger klare grenser og å 

bli møtt med vennlighet og forståelse. 
• Alle barn og unge skal involveres aktivt. 

Brukermedvirkning og samskaping 
For å bli Norges beste oppvekstkommune må 
vi ta brukermedvirkning på alvor. Den enkeltes 
behov, ønsker og forståelse for egen situasjon 
bør legges til grunn for utforming av tjenester. 
Brukerne trenger i tillegg kjennskap til innholdet 
i tjenestene og sine rettigheter for at retten 
til medvirkning skal bli reell. Involvering av og 
samarbeid med barn, unge og foresatte er viktig 
for å skape gode tjenester som møter deres 
behov. 

Nordre Follo skal bli en 3.0 kommune, hvor 
kommunen og innbyggerne skaper tjenestene 
sammen. Det betyr at vi må finne måter å 
samhandle på, som utnytter ressursene og det 
store engasjementet som finnes i lokalmiljøet. 
Nordre Follo kommune skal legge til rette for 
involvering og samskaping for å lage gode 
oppvekstmiljø.

Tverrfaglig samhandling 
Det må være en rød tråd i den hjelpen og de 
tiltakene kommunen utfører. De ulike aktørene 
som jobber med barn og unge har et felles 
ansvar for barna i kommunen. Gjennom dialog og 
samarbeid mellom ulike fagfelt kan kommunen 
best støtte opp om de barn og familier som har 
behov for det.  

Tidlig innsats 
Tidlig innsats innebærer å gi et godt tilbud fra 
tidlig småbarnsalder. En del av tidlig innsats 
innebærer at helsestasjoner, barnehager og 
skoler arbeider for å forebygge utfordringer. En 
annen del er knyttet til at vi skal sette i gang 
tiltak umiddelbart når vi avdekker utfordringer. 
Vi skal i størst mulig grad gi tiltak innenfor det 
ordinære tilbudet. 



Oppvekstsektoren i tall 

Innbyggere i Nordre Follo

Antall innbyggere 59 075 (SSB 1.1.2020)

Antall innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre

11 385 (SSB 1.1.2020)

Antall fødsler 547 (I 2019. Medisinsk fødselsregister, 2019)

Barnehagebarn 3 249 (Udir statistikk barnehage per 15.12.19

Skolebarn 8 138 (GSI 1.10.2019)

Helse

Helsestasjoner 3 avdelinger

Helsestasjon for ungdom 2 avdelinger

Barnehager 

Kommunale barnehager 42

Private barnehager 12

Åpne barnehager 3

Familiebarnehage 1

Skoler

Barneskoler 12 Spesialtilbud ved skolene:
• en autismeavdeling
• to avdelinger for elever med store 

funksjonsnedsettelser og multi-
handikap

Ungdomsskoler 6 Spesialtilbud ved skolene:
• To alternative opplæringsarenaer

1–10 skoler 3 En av skolene er en spesialskole for alle 
Follokommunene.

Kommunale fritidstilbud

Fritidssentre/ungdomskaféer 9 

Kulturskolen 3 baser 14 undervisningssteder

Bibliotek 2 avdelinger
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Pandemi og beredskap 
Våren 2020 utløste et verdensomspennende 
utbrudd av koronaviruset SARS-CoV-2 flere 
strenge tiltak for å begrense smitten av 
viruset. Blant annet ble barnehager og skoler 
stengt fra midten av mars. Smitteverntiltak ble 
innført i tjenester til barn og unge og tilbudene 
ble redusert. Regjeringen startet en gradvis 
gjenåpning av barnehager og skoler fra 20. april. 

Ulike karlegginger og statusrapportene fra Bufdir 
viser at pandemien og smitteverntiltakene i stor 
grad har påvirket hverdagen til barn og unge, og 
at tjenestetilbudet har blitt betydelig redusert. 
Mange barn og unge har ikke fått det tilbudet 
de har rett på under pandemien. Rapportene 
viser til at årsakene til endringer i tjenestene 
er omdisponering av personalressurser, 
smittevernrestriksjoner og redusert etterspørsel. 

Folkehelseinstituttet har utført hurtig-
oppsummering av studier og forsknings-
resultater som så langt viser at SARS-CoV-2 
infiserer barn. Barn blir imidlertid smittet i mindre 
grad enn voksne. Rapporteringer fra Kina og 
Korea dokumenterer at barn som smittes kan 
bli syke, men at de får mildere symptomer enn 
voksne. Det er til nå få dokumenterte eksempler 
på smitte fra barn, men det er svært begrenset 
dokumentasjon på dette ennå5. 

Covid-19 pandemien og de innførte 
smitteverntiltakene har potensielt omfattende 
konsekvenser for sårbare barn og unge og 
deres familier. Koordineringsgruppen som er 
nedsatt av regjeringen anslår utsatte barn 
og unge til å utgjøre om lag 20 % av barn og 
unge i landet. Det uttrykkes bekymring om 
effektene både på kort og lang sikt. Sårbare 
barn skal også i krisetid fanges opp, få hjelp og 
ivaretas6. Problemene er tverrsektorielle og det 
er avgjørende at det sikres en god koordinering 
mellom relevante sektorer7. Organiseringen av 
oppvekstfeltet med samling av virksomhetene 
som jobber rundt barn og unge viste seg 
effektiv da tilbudet rundt sårbare barn og 
familier skulle rigges. Oppvekst og læring hadde 
tidlig egne beredskapsmøter og etablerte raskt 
tilbud til barn og unge med ekstra behov da 
barnehager og skoler ble stengt. 

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk 
ved Høgskolen i Innlandet har gjennomført en 
undersøkelse8 som viser at for de aller fleste 
elevene har hjemmeskole som en følge av 
pandemien medført et dårligere skoletilbud 
enn den vanlige skolen. Elevene har tapt både 
faglig og sosialt på hjemmeskole. Flertallet har 
konsentrert seg dårligere om skolearbeidet, 
fått mindre hjelp og veiledning fra lærere, og 
de har ikke deltatt like aktivt i undervisning 
og skolearbeid som de gjør til vanlig. En 
tilbakemelding fra skolene i Nordre Follo er at 
smitteverntiltakene har gått på bekostning av 
planleggingen av neste barnehage- og skoleår9. 

Foreløpige prognoser for pandemiutbruddet 
kan tyde på at smitten kan komme i bølger, og 
fremdeles er det lite immunitet i befolkningen. 
Forskere internasjonalt samarbeider om å 
utvikle en vaksine. Verdens helseorganisasjon 
antar at en vaksine for utstrakt bruk først 
kan begynne høsten 2021. Når den er klar 
og markedsføringstillatelse er gitt, vil det bli 
nødvendig å prioritere enkelte grupper fremfor 
andre, fordi etterspørselen vil være større enn 
tilbudet. Det vil bety at beredskap og smittevern 
vil fortsette å prege arbeidet vårt fremover. 

5 https://www.fhi.no/publ/2020/barns-rolle-i-spredning-av-sars-cov-2-covid-19-1.-oppdatering/
6 https://www.regjeringen.no/contentassets/3f92f45f0b384e0da0b2d89a9f55b7b6/ 
2020-04-20-statusrapport-nr-1-fra-koordineringsgruppe-til-bfd-revidert.pdf
7 Statusrapport 6- Bufdir

8 https://www.nrk.no/norge/professor-thomas-nordahl 
_-_-hjemmeskole-har-vaert-et-darlig-tilbud-for-de-fleste- 
elevene-1.15032330
9 Statusrapport 6- Bufdir
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Nordre Follo har gode barnehager, skoler og 
helsetjenester, samt støttetjenester med god 
kvalitet. Kommunen har mange ansatte med 
høy kompetanse og stort engasjement. Vi jobber 
kontinuerlig med kompetanseheving, og for å 
øke kvaliteten på tilbudet til barn, unge og deres 
foresatte. Hensikten med kvalitetsmeldingen er å 
gi et kunnskapsgrunnlag på utvalgte områder og 
å angi retning for videre arbeid de neste årene. 
I sammendraget er det satt fokus på hva det er 
viktig å jobbe med videre, for å nå målet om å bli 
Norges beste oppvekstkommune. 

Kommunen jobber med å få på plass 
gode rammer for oppfølging, støtte og 
kompetanseutvikling, og har gjennom sin 
organisering lagt til rette for å sikre god 
tverrfaglig jobbing. Å få realisert potensialet 
i organiseringen blir en viktig oppgave for 
kommunen fremover.

Utvikling og læring
Barnehagene og skolene skal sikre at alle 
barn opplever tilhørighet, utvikling og 
læring. Det er en kontinuerlig jobb å utvikle 
profesjonsfellesskapet i hver enkelt virksomhet, 
slik at ansatte har nødvendig kompetanse. Det 
er forskjeller i de ulike barnehagene og skolenes 
praksis, og det er ulike utviklingsbehov. 

Barnehagene har i ulik grad jobbet systematisk 
med kvalitetsutvikling. De må ta i bruk 
kvalitetskjennetegn for god praksis for å sikre 
barn et godt miljø og gode rammer for lek og 
læring, og sikre at alle ansatte har tilstrekkelig 
kompetanse. 

Skolene skal realisere intensjonen i de nye 
læreplanene som tas i bruk fra høsten 2020. 
De nye læreplanene krever en endring i både 
lærer og elevrollen. Dette er en stor endring 
som vil kreve tid og innsats for å lykkes. Den 
praksisendringen som er ønskelig, vil ta tid.

Digitalisering
Vår digitale verden påvirker barn og unges liv, 
fra spedbarnsalder til voksenliv. Foresatte har en 
viktig rolle i å forme et godt oppvekstmiljø, og 
helsestasjon, barnehager og skoler må i samspill 
med foresatte og støtteapparatet samarbeide om 
utfordringer som det digitale samfunnet skaper, 
som blant annet for mye stillesitting og lite 
sosial interaksjon. Barn og unge må rustes slik at 
mobbing og overgrep ikke skjer.

Digitaliseringen av samfunnet har medført 
at rammeplanen og læreplaner stiller krav 
til at barnehager og skoler gir barn og unge 
digital kompetanse på den enkeltes nivå. For 
å ivareta dette og å sørge for at de digitale 
verktøyene støtter opp om barn og unges 
læringsprosesser på en hensiktsmessig måte, 
må kommunen utarbeide felles føringer og en 
strategi for sitt arbeid, og gi ansatte nødvendig 
kompetanseheving. Praksis slik den er nå, 
varierer i stor grad. Barnehagene er svært ulike 
utstyrt med digitale verktøy.  

Foreldre som ressurs
Foreldre er de viktigste for barns trivsel og 
læring. Det er behov for mer veiledning og 
samarbeid knyttet til barn og unges utvikling, 
læring og sosiale liv. Kommunen må i større 
grad sikre brukermedvirkning, og barnehager 
og skoler må involvere foreldrerepresentanter 
i forkant av foreldremøter. Det er behov for 
felles føringer for foreldresamarbeidet, og økt 
kompetanse om hvordan ansatte kan legge til 
rette for et godt foreldresamarbeid. 

Det er behov for en økt innsats knyttet til 
forebyggende arbeidet. For de familiene som 
har behov for ekstra oppfølging er det behov for 
økt tverrfaglig samarbeid rundt foreldrestøtten. 
Kommunen må bli gode på å styrke foreldre og 
jobbe forebyggende, slik at flest mulig klarer seg 
uten inngripen av barnevernet.

Det er behov for å fokusere på 
innvandrerforeldre, da språklige barrierer og 
kulturelle forskjeller utgjør en barriere for 
samarbeidet. 



Kommunen må legge til rette for et godt 
samarbeid som sikrer god kommunikasjon 
og kunnskapsoverføring mellom familiene og 
barnehage/skole.

Trygg oppvekst 
Trygge, gode relasjoner er viktig for barns 
utvikling. Barn begynner i hovedsak i barnehage 
i 1-2 års alder, og det er viktig å tilpasse 
oppstarten til barnas behov for å gi dem 
trygghet. Barnehager og helsestasjonene må 
utvikle et tett samarbeid for å kunne støtte 
barn og familier med behov for det. De må 
også utvikle samarbeidsrutiner for hvordan 
barnehager og helsestasjon kan samarbeide når 
barn begynner i barnehage. Kommunen har laget 
overgangsrutiner fra barnehage til skole, og disse 
må iverksettes. Overgangsrutinene må utvides 
til å dekke hele det 13-åringe løpet, slik at også 
overgang fra ungdomsskole til videregående 
skole er dekket. 

Det er en styrke at kommunen har samlet 
tjenester som skal støtte skoler og barnehager 
under en virksomhet, men det må også lages 
en plan for hvordan kommunen skal jobbe med 
tidlig innsats. Barnehager og skoler må fortsette 
det gode arbeidet de gjør for å skape gode 
miljøer med inkludering, og forhindre mobbing og 
annen krenkende atferd. 

Nordre Follo må styrke samarbeidet på tvers 
av tjenestene og koordinere tiltak rundt elever 
som mottar hjelp flere instanser. Det er behov 
for økt kompetanse knyttet til det forebyggende 
arbeidet, og å øke støtten til skolene. Skolene 
har ikke tilstrekkelig ressurser til å jobbe nok 
forebyggende eller med tidlig innsats, og det er 
vanskelig å få til den nødvendige kontinuiteten. 
Fagfornyelsen gir nye muligheter for å inkludere 
alle i den ordinære undervisningen, med færre 
temaer og mer dybdelæring. 

Nordre Follo må styrke arbeidet med 
minoritetsspråklige barn og unge, for å øke 
inkluderingen. Det er behov for økt kompetanse 
knyttet til arbeid med flerspråklighet, både i 
barnehage og skole. Barn med minoritetsspråklig 
bakgrunn går i mindre grad i barnehage enn 
andre, og kommunen ønsker å øke denne 
andelen. 

Lokalmiljøet er svært viktig for barn og unges 
mulighet for utfoldelse. Barn og unge i Nordre 
Follo er i er mindre grad fornøyd med lokalmiljøet 
enn tidligere, og rapporterer om mindre trygghet 

og mer vold. Politiet rapporterer om økt volds- 
og narkotikabruk i ungdomsmiljøene. Idretten 
ser også problemer med mobbing, vold og annen 
uønsket adferd, og ønsker i større grad å bidra til 
inkludering og forhindring av utenforskap. Det er 
behov for å styrke samarbeidet mellom aktørene 
som jobber med barn og unge. Kommunen må 
også legge til rette for at alle aktører i barns liv i 
større grad kan medvirke i å lage gode og trygge 
oppvekstmiljø. 

Helse
Barn og unge i Nordre Follo har generelt god 
helse, men angst og depresjon blant ungdom og 
unge vokste har økt. Det er behov for målrettede 
tiltak for å legge til rette for god psykisk helse. 

Barnehager, skoler og hjelpeapparatet må ha 
økt kompetanse for å forebygge og avdekke 
overgrep, vold og omsorgssvikt. Det er viktig å 
styrke bevisstheten om hva som skal meldes til 
barnevernet og hva det øvrige hjelpeapparatet 
skal håndtere. 

11



Samskapingsmøte – innbyggere, 
frivillighet og kommunen
Rundt 40 representanter fra elevråd, 
ungdomsråd, samarbeidsutvalg i barnehagene, 
Nordre Follo kommunale foreldreutvalg (NFKFU), 
idrett, frivillige og politikere deltok i februar 
2020 på et samskapingsmøte sammen med 
ansatte i kommunen. I møtet ble temaene 
Mobbing og inkludering, Foreldre som ressurs 
og Kommunikasjon diskutert. Disse områdene 
ble av de ulike gruppene i tidligere møter pekt ut 
som viktig å belyse. 

Deltakerne ga uttrykk for at de syntes det 
var spennende å høre de andre gruppenes 
perspektiver. De syntes det kom frem gode ideer, 
og de opplevde å være ganske samstemte på 
en del områder.  Det var nyttig å sitte sammen 
i homogene grupper først (ungdom sammen, 
foresatte sammen etc.) og deretter i nye grupper 
på tvers for å diskutere de ulike temaene. Det ble 
uttrykt ønske om at kommunen skal fortsette å 
invitere til dialog og samskaping. 

Et sammendrag av det som kom frem på møtet 
blir presentert på de neste sidene.
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Mobbing og inkludering
Elever fra noen av skolene mener at mange 
ikke forteller om mobbing, og at mobbetallene 
som kommer frem i elevundersøkelsen er feil. 
Ikke alle tør å si ifra, da man ikke skal snitche 
(sladre). Det er også barn som ikke blir tatt på 
alvor når de melder om mobbing. Mange elever 
slenger kommentarer uten å tenke, og det er 
mye slåssing – særlig på 7. trinn. De sier at det er 
veldig få voksne ute i friminuttene. Dette gjelder 
særlig blant de eldste elevene.

Det er mye bra med sosiale medier, men 
mange jenter krangler på nett. Stygg ordbruk, 
mobbing og utestenging foregår på ulike digitale 
plattformer. Elevene mener at et godt miljø i 
hverdagen gir et godt miljø på sosiale medier. 

Noen elever mener det er lite mobbing på skolen, 
og viser til at elevene lærer at man ikke skal 
mobbe. De tror forskjellene skyldes miljøet og 
skolen de tilhører. Noen skoler har trivselsledere 
(TL), «bli-med»-ambassadører, «bli med»-benk, 
strikkeklubb, sjakklubb ¬i friminuttene og 
bakekurs som man melder seg på. Hver klasse 
har noe utstyr som bordtennisutstyr, hoppetau, 
fotballer. TL har god oversikt og god kontakt 
med de voksne på skolen. Dette bidrar til et godt 
miljø. 

Elevene synes det er mange gode ting som 
gjøres og gir eksempler som framsnakke-
kampanje for å gi hverandre vekst. De fleste 
skoler er gode til å inkludere.  Det kan imidlertid 
bli satt av mer tid til at elevrådsarbeid i klassene 
slik at saker blir drøftet ordentlig. Elevene synes 
det er bra at ungdomsskolen blander klassene fra 
barneskolen, det styrker miljøet mellom klassene. 
Elevene ønsker flere dager med leksehjelp.

Elevene mener at foreldre bør følge bedre med 
på hva barna holder på med. Foreldre må bidra 
til inkludering og hjelpe barna til å ha kontakt 
med flere. De må vite mer om sosiale medier og 
hva barn deler på telefonen. Foreldre bør sjekke 
loggen på internett for hva barna har søkt på, og 
de bør sjekke hvilke apper de har. De bør kanskje 
ikke lese alle meldinger, og bør ikke ha apper som 
overvåker. Foreldre og barn må heller snakke 
sammen. 

Elevene legger vekt på viktigheten av at 
innvandrere får lære norsk raskt slik at de kan 
snakke med andre på skolen. Det er et problem 
at de som er fra andre land ofte bare er sammen 
med hverandre. Språket blir en hindring for å 
være sammen på fritiden. 

Foreldre vektlegger betydningen av å inkludere 
og hilse på andre barn, samt en bevissthet rundt 
hvordan de snakker om andre. Barn får med seg 
det foreldrene snakker om og kroppsspråket 
deres, og de tar etter foreldrene. 

Foreldre trenger kunnskap og ønsker felles 
retningslinjer. Det er bra med regler for hvem 
som blir invitert i bursdag, og med vennegrupper 
og foreldrefester som bidrar til fellesskap. Mange 
skoler har venne-/familiegrupper. Dette bør 
være pålagt langt oppover i grunnskolen. De 
ønsker nulltoleranse og sterke sanksjoner mot 
mobbing. De bekymrer seg for underrapportering 
av mobbing, at mange ikke sier ifra, fordi de ikke 
vil lage oppstyr. Vi må bli flinkere til å forebygge 
mobbing og sikre inkludering på de arenaene 
ungene er. Når barn sier ifra om mobbing, må det 
tas på alvor. Det er positivt at kommunen skal 
etablere et mobbeombud.

Det er viktig med opplæring i sosiale medier i 
skolen, og at en bevisstgjøring starter allerede 
i barne-hagen. Foreldre må kjenne hverandre 
og ta kontakt om de ser noe, men foreldrenes 
vennskap må ikke bli en ekskludering for barna. 
De synes det er positivt med diskusjoner i 
foreldregruppen om utfordringer på de enkelte 
skolene. 

Ansatte viser til at barn og unge er i en sosial 
brytningsprosess. Mye handler om å posisjonere 
seg og bygge hierarki. Det kan være utfordrende, 
men ikke mer i Nordre Follo enn ellers i landet. 
Som voksne må vi hjelpe barn å bli robuste og til 
å få et godt selvbilde.

SAMMENDRAG
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Mange elever mener at barn og ungdom har for 
lite å gjøre sammen på fritiden og ender opp med 
å henge på senteret eller sitte på telefonen.  

Kommunen har gode fritidsklubber med bra 
tilbud, men det er for få av dem.  
De ønsker at det er åpent flere dager og mener 
det kan forebygge mobbing.

Elevene ønsker flere steder og lokaler å være i 
etter skoletid, f.eks. et sted å spille spill, en park 
med benker, en ungdomspark med hinderløype 
for litt eldre barn. Det kan bli en utfordring at 
det bare vil ta 11 minutter til Oslo når Follobanen 
ferdigstilles. Kanskje enda flere drar til Oslo etter 
skoletid?

Prestasjonskultur i idretten er en utfordring. 
Elevene ønsker grupper med de som er jevngode, 
da blir det mer gøy! Når det er for store 
forskjeller, føler man seg usikker, og det kan 
komme kommentarer om det man ikke får til

Foreldre mener at skolen må ta idretten på alvor. 
Har du venner i idretten, så har du venner på 
skolen. Idretter på tvers av skolene er bra, det 
bidrar også til kontakter på tvers i kommunen. 
Det gir trygghet ved bytte av skoler, som f.eks. 
ved overgangen fra barne- til ungdomsskolen. 
Det bør være et tilbud om at barn/unge får prøve 
ut nye ting en periode uten å betale før de finner 
ut om dette er noe de ønsker å drive med. Kan 
man arrangere åpen dag for frivillighet og idrett 
på skolen i skoletiden? Hva med å gjøre det på 
idrettsdagen? 

Idretten er bekymret for dem som ikke har råd 
til å være med på aktiviteter. Fritidsaktiviteter 
er dyre, og ikke alle foreldre vet at det 
finnes støtteordninger. Informasjonen må 
ut til alle. Noen steder vet ikke lederne av 
fritidsaktivitetene hvem foreldrene er. Da er  
det vanskelig å gi tilbakemelding til hjemmet  
når det er behov for det. Idrett og fritidsklubber 
er arenaer for inkludering og bør promoteres  
mer. De når ikke alle barn, og de opplever at det 
er vanskelig å få inkludert de flerkulturelle.  
Det er vanskelig å få foreldrene til barn fra  
andre land til å komme på foreldremøter.

Idretten kan være med på å snu en utvikling og gi 
barn bedre selvfølelse. Det er uheldig at barn blir 
tatt ut av organisert idrett for å skjerme dem mot 
mobbing. Idretten har ikke ressurser til å hjelpe 
barn med diagnoser, og trenger mer informasjon 
om barn med spesielle behov. Støttekontakter-/
assistenter som hjelper elevene i skolen, bør 
også kunne hjelpe barna på fritidsaktiviteter. 
Idretten kan ha behov for kontakt med NAV, 
tolk o.l. De ønsker et bedre samarbeid mellom 
idrett, barnevern, politi og skole. Et forum for å 
samarbeide vil være nyttig. Idretten starter med 
«Mitt valg» som et pilotprosjekt. 

Alle voksne som møter barn, uavhengig av 
fagtilhørighet, bør få en generell opplæring. 
Det er imidlertid vanskelig med krav til frivillige 
trenere, fordi man er prisgitt at noen stiller 
opp. Der det er flere trenere i teamet, kan 
det stilles krav for å sikre rett person som 
hovedtrener. Idretten kan kjøre felles kurs og 
kompetanseheving som “Mitt valg”.

Det er ønske om aktivitetskort/«alle skal med»-
kort, og om videreføring av Idrettsbussen for 
hele kommunen. Dette skaper inkludering. 
Idrettsbussen (grønne busser) var et forsøk i 
Oppegård. 

Foreldre som ressurs
Elevene mener at foreldre bør få mer informasjon 
fra skolen om hva som skjer og hva barna driver 
med. Det er ikke alltid så lett for barn å fortelle 
foreldrene at de har gjort noe dumt. Kanskje er 
de redde for reaksjonen.

Foreldre melder om behov for å få veiledning 
i foreldrerollen. Alle arenaer der foreldre kan 
møtes, er verdifulle. Det er ønskelig med 
lavterskeltilbud, foredrag og ulike kurs fra idrett, 
helsestasjon, barnehage og skole. Hva innebærer 
det å være trygge voksne og sette grenser, og 
hva kan vi gjøre for å skape robuste barn. Enhver 
aldersfase har sine særegenheter. Kommunen 
kan være i forkant ved å gi informasjon om 
sosiale medier før barna begynner på disse 
plattformene, eller om vold og rus. 
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Viktige temaer kan tas på lag/klassenivå, ikke på 
for store møter. 
Det er viktig med en rød tråd fra helse-stasjonen 
opp til videregående, spesielt i overgangene 
mellom barnehage/barneskole/ungdomsskole.

Det er en utfordring at få foreldre melder 
seg på og deltar på foreldremøter og ulike 
arrangementer. Motherhood oppleves av mange 
som et tilbud for foreldre som strever, ikke helt 
lavterskel. Det er viktig med relasjoner med andre 
foreldre.  Møteplasser som «barselgrupper» for 
ungdomsforeldre kan settes i gang for så å være 
selvgående i fortsettelsen.  

Idretten har en stor mulighet til å bygge 
foreldrerollen ved at foreldre blir tatt inn som 
trenere og ledere. 

Kommunikasjon og samarbeid
Dialog er viktig for å samarbeide om et godt 
oppvekstmiljø. Vi må vite om hverandre og få 
bidra inn. Samskapingsmøter er en god måte å 
jobbe på. Tilbakemeldinger på hva resultatene 
blir er viktig. Det bør også være måltall på ulike 
ting knyttet til oppvekst, slik at vi kan følge 
opp disse. Deltakerne savner ærlig og åpen 
kommunikasjon. Det er ønskelig med en tydelig 
informasjonsstrategi fra kommunen. Mange 
saker har veldig korte høringsfrister.

Innbyggere ønsker lett tilgjengelig informasjon. 
Det bør være et «sted» i kommunen hvor man 
kan finne samlet informasjon for skole, idrett, 
lekseplaner, frivillige aktiviteter. Idrett og 
frivillighet kan ha et eget område på kommunens 
nettsider. Nettsidene oppleves som vanskelig å 
orientere seg på.

Elevene ønsker at lærerne blir tydeligere i 
kommunikasjon ut til elevene. De liker Teams, 
det er enkelt å bruke og har alt på ett sted. Elever 
savner info om ungdomsskolen før de begynner 
der. De savner også kommunikasjon mellom 
elevråd og politikere. Hva bestemmes? Politikere 
må møte på SU-møter.

Foreldre ønsker bruk av én 
kommunikasjonsplattform fra barnehage og 
ut ungdomskolen. Det er forvirrende og lite 
hensiktsmessig at det kommuniseres på mange 
ulike plattformer. Foreldre opplever at det 
er store variasjoner mellom barnehagene på 
hvordan informasjon blir gitt. Noen barnehager 
har god digital kommunikasjon, mens andre har 
lister med informasjon om barna på døra der 
alle kan se alt, og hvor personvernet ikke blir 
ivaretatt. 

Både frivilligheten og idretten ønsker bedre 
kommunikasjon med skolene, slik at de kan 
formidle informasjon om tilbudene. Idretten 
opplever at det er stengte dører inn i skolen. 
Det er 60 idrettslag i Nordre Follo. Hvordan 
kan vi sikre at alle får den informasjonen som 
er relevant? Det er ønskelig med en felles 
kommunal kommunikasjonskanal, à la Teams. 
Det samme ønsket har frivilligheten. De ønsker å 
presentere alle tilbudene på en enkel og helhetlig 
måte, for eksempel i en aktivitetskalender. 

Det kan være en app «Aktiviteter i Nordre 
Follo» med informasjon om fritidsaktiviteter, 
påmeldingsfrister og med lenker til påmelding. 
Fritidskortet kan være en app som også viser 
tilbudene. Her kan kommunen eller foreldre sette 
inn penger og barna kan se hva som skjer. 

Idretten og frivilligheten må tenke bredere. Det 
er ønskelig med tydeligere retningslinjer fra 
kommunen om aktivitetstilbud, og at det åpnes 
opp for aktiviteter i SFO-tiden.
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UTVIKLING OG LÆRING

Et godt liv og verdien av utdanning
En god barndom kjennetegnes av trygghet, 
lek og læring og har en stor verdi i seg selv. I 
tillegg blir erfaringer fra oppveksten med hele 
livet, og påvirker livskvaliteten som voksen. En 
god grunnutdanning henger sammen med det 
å lykkes i utdanningssystemet, i arbeidslivet og 
med opprettholdelsen av et robust voksenliv, og 
fungerer som en beskyttelsesfaktor mot negative 
forhold som rus og kriminalitet. Det er en sterk 
sammenheng mellom psykisk og fysisk helse og 
blant annet utdanningsnivå.

God fysisk og psykisk helse påvirker hvordan 
barn utvikler seg og lærer. Tall på hvor mange 
som gjennomfører videregående skole er en 
overordnet indikator på hvor godt en kommune 
har lykkes med arbeidet på oppvekstfeltet. 

Gjennomføring av videregående skole
Det er et mål at flest mulig elever og lærlinger 
skal gjennomføre videregående opplæring10 . 
I Nordre Follo er frafallet i videregående skole 
lavere enn i landet ellers. I perioden 2013-2018 
gjennomførte og besto 83,2 % av elevene i 
Nordre Follo videregående opplæring i løpet 
av fem år, mot 75,3 % i landet for øvrig. 
I perioden 2016-2018 var det 120 elever i 
Nordre Follo, som ikke hadde oppnådd studie 
– eller yrkeskompetanse etter 5 år, eller sluttet 
underveis11. 

Kilde: https://www.ssb.no/statbank/table/10972

 
 
Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng12  er en god indikator på 
hvordan kommunen har lykkes frem til de unge 
starter på videregående skole. Forskningen 
viser at grunnskolepoeng har stor betydning 
for gjennomføring i videregående skole. Har 
en elev mindre enn 30 grunnskolepoeng er det 
stor sannsynlighet for at vedkommende ikke 
fullfører videregående skole. I Nordre Follo ligger 
elevenes grunnskolepoeng i gjennomsnitt over 
dette. Elever i Nordre Follo har i snitt 44,7 poeng 
mot 43,1 i landet ellers skoleåret 2019/2020. Det 
gjenspeiler til en viss grad at befolkningen i 
Nordre Follo i snitt har høy utdannelse.

Kilde: https://skoleporten.udir.no/

Det er imidlertid en andel elever som går ut av 
grunnskolen med færre enn 30 grunnskolepoeng. 
Forskningen viser at det er stor variasjon mellom 
kommuner, mellom skoler og innenfor skoler. 
Dette ser vi også i Nordre Follo, hvor det til dels 
er stor variasjon mellom skolene. 

Nasjonale prøver
De nasjonale prøvene gjennomføres på 5., 8. 
og 9. trinn og måler elevenes grunnleggende 
ferdigheter i lesing, regning og engelsk. 
Resultatet analyseres og brukes sammen med 
annen informasjon om elevene som grunnlag for 
å tilpasse undervisningen på skole-, klasse- og 
elevnivå. 

Det er en sterk sammenheng mellom resultatene 
på nasjonale prøver i lesing på 5. trinn og 
grunnskolepoeng etter avsluttet 10. trinn. Gode 
faglige ferdigheter i grunnskolen øker sjansen 
for at eleven klarer å gjennomføre videregående 
skole. 

10 Gjennomføring i videregående opplæring er definert som den delen 
som har bestått sluttkompetanse fra videregående opplæring i løpet av 
normert tid eller på mer enn normert tid, men i løpet av fem år.
11 Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, 2020

12 Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som 
føres på vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer slik at en 
får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med ti.
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Elevenes mestringsnivå gir uttrykk for nivået på 
elevenes kompetanse. Det er et mål for skolene 
at færrest mulig elever skårer på de laveste 
mestringsnivåene. Elever på disse nivåene vil ha 
større vanskeligheter med å tilegne seg, utvikle 
og uttrykke sin kompetanse i fagene.

På 5. trinn er det tre mestringsnivåer (1-3). 
Sammenlignet med landet ellers har Nordre 
Follo en lavere andel elever på laveste nivå. I 
engelsk har vi imidlertid en økende andel elever 
på mestringsnivå 1 i skoleåret 2019/20. Her er vi 
på landssnittet. Jevnt over har Nordre Follo flere 
elever på mestringsnivå 3 enn landet ellers, men 
skoleåret 2019/2020 ser vi har en nedgang i antall 
elever på det høyeste mestringsnivået13 . 

På ungdomstrinnet er det fem mestringsnivåer 
(1–5). Resultatene på samtlige prøver fra 8. og 
9. trinn viser at det er færre elever på de laveste 
nivåene i Nordre Follo enn i landet ellers14 . Det 
er positivt fordi vi vet at det er en sammenheng 
mellom disse tallene og gjennomføring av 
videregående opplæring. 

8. og 9. trinn i Nordre Follo har en større andel 
elever på nivå 4 og 5 enn snittet nasjonalt. 
Vi ser at resultatene varierer noe fra år til 
år, men gjennomgående presterer elevene i 
Nordre Follo høyt på nasjonale prøver også på 
ungdomstrinnet15. 

Skolebidragsindikator
Alle elever har med seg mange forutsetninger 
som påvirker resultatene de får. Foreldres 
utdannelse og inntekt har stor betydning 
for elevenes resultater. Hva som kan 
tilskrives skolens innsats er derfor uklar. 
Skolebidragsindikatoren skal gi en indikasjon 
på hva skolens innsats har å si for elevenes 
resultater. Man korrigere elevenes resultater 
mot deres familiebakgrunn16. Det er imidlertid en 
rekke faktorer skolebidragsindikatoren ikke tar 
høyde for, og resultatene må derfor tolkes med 
varsomhet. 

På 1.–4. trinn og 5.–7. trinn sier skolebidrag-
sindikatorene noe om skolens bidrag til elevenes 
ferdigheter i lesing, regning og engelsk. På 
8.–10. trinn gir skolebidragsindikatoren et 
mål på skolens bidrag til elevenes læring i 

eksamensfaget de kommer opp i. Utover dette 
sier ikke indikatorene noe om skolenes bidrag til 
elevenes læring i andre fag eller om skolens evne 
til å ivareta andre deler av skolens oppdrag. 

Dersom en skole har et faktisk resultat som er 
i tråd med forventet resultat, vil skolebidraget 
være lik gjennomsnittet for alle skoler i landet 
– som er null. Indikatorer med negativt fortegn 
indikerer at skolen har et skolebidrag som ligger 
under landsgjennomsnittet. Det betyr ikke at 
skolen bidrar negativt til elevenes resultater. 
Indikatorer med positivt fortegn indikerer 
at skolen har et skolebidrag som ligger over 
landsgjennomsnittet. 

     Kilde: https://skoleporten.udir.no/

13 Kilde: https://skoleporten.udir.no/
14 Kilde: https://skoleporten.udir.no/
15 Kilde: https://skoleporten.udir.no/

16 Det kontrolleres for tidligere elevprestasjoner, foreldrebakgrunn,  
foreldrenes utdanningsnivå, husholdningsinntekt og elevenes  
innvandringsbakgrunn17



Skolebidragsindikatorene viser at barneskolene 
i Nordre Follo bidrar noe mer til elevenes læring 
enn snittet for landet. På småskoletrinnet er 
skolebidraget over nivået i Akershus og godt 
over gjennomsnittet for landet. På mellomtrinnet 
ligger skolebidraget jevnt over snittet i Akershus 
og landet. På ungdomstrinnet ligger derimot 
skolebidraget nå under snittet i landet, men over 
snittet i Akershus (som er negativt). Det har vært 
en negativ trend på alle trinn de siste par årene.
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Oppsummering
Samlet sett viser indikatorene på gjennomføring 
av videregående skole, grunnskolepoeng 
og nasjonale prøver at skolene i Nordre 
Follo gjør det forholdsvis bra. Dette er 
forventet, gitt den sosiale og økonomiske 
bakgrunnen til befolkningen. Om man ser på 
skolebidragsindikatorene, som skal justere for 
foresattes bakgrunn, ser man at barneskolene i 
Nordre Follo bidrar noe mer til elevenes læring 
enn snittet i Norge. Ungdomsskolene bidrar 
derimot mindre til elevenes læring enn snittet i 
Norge.

De overordnede tallene skjuler til dels store 
forskjeller mellom skolene. Sammen med andre 
kvalitetskriterier er tallene viktig informasjon 
for den enkelte skolen og for kommunen som 
skoleeier. Systematisk bruk og oppfølging 
av resultatene skal sikre at det settes inn 
nødvendige tiltak for å tilpasse undervisningen  
til den enkelte elev. Det er viktig at skolene 
utnytter de mulighetene som ligger i Udirs 
analyseverktøy knyttet til nasjonale prøver. 
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Lek og læring i barnehage

Rammeplanens føringer
Rammeplan for barnehage legger føringer for 
barnehagens innhold og oppgaver. Sentralt for 
arbeidet er at barndommen har en egenverdi og 
at barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til 
barnas utvikling. Barnehagen skal, i samarbeid 
og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov 
for omsorg og lek, og fremme læring og danning 
som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, 
læring og danning skal ses i sammenheng17. 
Trygge rammer er viktig, da trygge barn som 
trives, lærer bedre»18. Trygge barnehagemiljø blir 
behandlet i kapittelet Trygt barnehagemiljø og 
inkluderende fellesskap.

Lek og læring skal ha en sentral plass i alle barns 
hverdag, og lekens egenverdi anerkjennes19. Barn 
lærer best gjennom lek, og leken skal være en 
sentral arena for barnas utvikling, læring, sosial 
og språklig samhandling. Barnehagene i Nordre 
Follo skal ha et stimulerende miljø som støtter 
opp om barns lyst til å leke, lære, utforske og 
mestre.

Kommunen har ansatte med lang erfaring, 
relevant utdanning og kompetanse om barns 
tilknytning, relasjoner, utvikling, lek og læring. Vi 
har mange ansatte med særskilt kompetanse på 
hvordan vi kan legge til rette for læring gjennom 
lek. Barnehagene har fokus på at det skal være 
tid til å kunne fordype seg i lek og ha mulighet til 
å være i lekaktiviteter over tid. 

Barnehagene i Nordre Follo har tilgang på 
læringsverktøy og idèbanker som kan tas i bruk 
for å skape et godt innhold og utvikling av lek og 
læring. Tilgang gjennom internett og nettbaserte 
ressurser kan gi inspirasjon og ideer til innhold 
med god kvalitet. Det finnes mange kreative 
verktøy tilgjengelig som kan stimulere til læring 
gjennom lek. Disse verktøyene bør brukes i større 
grad.

Barnehagene har over lengre tid arbeidet med 
språk i barnehagene gjennom hverdagssamtaler 
og bøker, samt ved bruk av ulikehjelpemidler 
som språkkista, språkposer, snakkepakken og 
kartleggingsverktøy. 

Å skape et innhold som utvider og beriker leken 
til barna krever initiativrike, lekne, kreative og 
nærværende ansatte som har kompetanse om og 
engasjement for barns lek. 

Det er variasjon i kompetanse og kvalitet i 
kommunens barnehager. Barnehagene fra 
de to tidligere kommunene har hatt ulike 
satsningsområder og ulike rammer for 
kompetanseheving. Barnehagene opplever at 
rammene til barnehagen er endret, med økt 
krav til pedagogisk innhold. Dette bidrar til 
at det er mer krevende å få til den kvaliteten 
vi ønsker innenfor de rammene vi har. Det er 
viktig at ansatte planlegger mål og innhold for 
utvikling, progresjon og læring både i lek og i 
hverdagssituasjoner. Ansatte må være bevisst 
sin egen rolle i lek og læring, og både relasjonell 
og faglig grunnkompetanse rundt dette temaet 
er av stor betydning for alle som arbeider i 
barnehagen. Bruk av kvalitetskjennetegn for å 
utvikle egen praksis på ulike områder er et nyttig 
verktøy som må brukes i større grad.

Utvikling og opprusting av det fysiske lekemiljøet 
både inne og ute må ses i forhold til barns 
utvikling. Barnas miljø må være på barnas 
premisser. Dette betyr blant annet at leker og 
utstyr må være tilgjengelig i barnas høyde, og 
uten for mange regler for bruk og tilgang, som 
kan hemme leken. Det må etablere systemer 
og rutiner for å skifte ut og oppgradere leker 
og materiell. I tillegg må barns medvirkning i 
rydderutiner og planlegging av innkjøp ivaretas. 

Dette gjelder også ved utforming og planlegging 
av utelekemiljø. Bruken av midlertidige lokaler 
i for eksempel brakker, bør begrenses mest 
mulig, da disse lokalene ikke er gunstige med 
tanke på lyd, ventilasjon og rominndeling. 
Noen barnehager har utfordringer med å få 
gjennomført oppgraderinger av det fysiske 
miljøet på grunn av økonomi. 

  17Rammeplan for barnehage 
 18Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende  
  fellesskap i barnehage, skole og SFO
  19Rammeplan for barnehage
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Pedagog- og bemanningsnorm 
For barn fra en lav sosioøkonomisk bakgrunn kan 
barnehagen ha en gunstig effekt på psykisk helse 
og språkutvikling, og bidra til å utjevne sosiale 
forskjeller20. Barnehager med god kvalitet er et av 
de viktigste psykisk helsefremmende og forebyg-
gende tiltakene for barn under skolealder21. Fra et 
folkehelseperspektiv kjennetegnes barnehager 
med høy kvalitet av at de har små barnegrupper, 
tilstrekkelig, godt utdannet og personlig egnet 
stabilt voksenpersonell, som har lett tilgang til 
veiledning fra kommunepsykolog eller annet 
særskilt psykisk helsepersonell22. 

Mangel på utdannet personell påvirker kvaliteten 
på barnehagene og vil kunne svekke de positive 
virkningene som en god barnehage kan gi. Peda-
gognormen sikrer flere utdannede ansatte tett på 
barna i barnehagen. Disse vil være gode veiledere 
og rollemodeller for andre ansatte. 

Barnehagene i Nordre Follo fyller pedagognor-
men i inneværende barnehageår, men for 41 av 
barnehagene er det med dispensasjon fra ut-
danningskravet. 83% av de pedagogiske leder-
ne i barnehagene i Nordre Follo har godkjent 
utdanning. For de resterende 17 % som ikke har 
godkjent utdanning, har barnehagen fått dis-
pensasjon fra utdanningskravet. Dette er fordelt 
forholdsvis jevnt i kommunen. Dispensasjonene 
varierer i stillingsstørrelse 20-100%.  Dispensa-
sjonen gis kun hvis barnehagen kan dokumente-
re at de har forsøkt å rekruttere kvalifisert perso-
nell. Barnehagene jobber kontinuerlig for å skaffe 
tilstrekkelig og kvalifisert personale, men det er 
en utfordring å få dekket behovet. I den årlige 
fellesrekrutteringen tilstrebes det å fordele kom-
petanse i kommunens barnehager. 43% av de 
ansatte i barnehagene i Nordre Follo har pedago-
gisk utdanning. Dette tallet gjelder alle ansatte23.

Kilde: Folkehelseinstituttet, folkehelseprofiler24 

Bemanningsnormen innebærer at det stilles 
krav om at barnehagen skal ha minst én ansatt 
per tre barn når barna er under tre år og minst 
én ansatt per seks barn når barna er over tre år 
(trådte i kraft 1. august 2019). Pedagognormen 
innebærer at det skal være minimum én 
pedagogisk leder per 7 barn under tre år og 
minimum én pedagogisk leder per 14 barn over 
tre år. Pedagogiske ledere må ha utdanning som 
barnehagelærer, eller annen treårig pedagogisk 
utdanning på høgskolenivå med videreutdanning 
i barnehagepedagogikk.

Den nye pedagognormen tar ikke høyde for 
barnehagenes åpningstider, pedagogenes plantid 
eller behov for møtevirksomhet. Barnehagene 
opplever det som krevende å få bemanningen 
til å strekke til med hensyn til forventninger fra 
politikere om deltakelse i ulike prosjekter og de 
strengere kravene som stilles i Rammeplanen.

Kompetanseheving
Kommunen jobber aktivt med kompetanseheving 
for ansatte i barnehagene. Vi har ansatte som 
utdanner seg gjennom arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning, deltidssamlingsbasert 
barnehagelærerutdanning, fagarbeiderutdanning, 
fagskoleutdanning, styrerutdanning og 
ulike videreutdanninger. Dette er en del av 
departementets strategi for økt kompetanse i 
barnehagen. Vi har barnehageåret 2020/2021 et 
samarbeid med Høgskolen i Østfold knyttet til 
utviklingsarbeid i noen av barnehagene. Gjennom 
fagkvelder, fagdager og felles arrangement på 
planleggingsdager gis det mulighet til felles 
kompetanseutvikling for alle ansatte. 

Veiledningsordninger
Overgangen fra utdanning til yrke er en viktig 
fase i utviklingen av egen profesjonsidentitet og 
yrkesutøvelse. Veiledningen skal sikre at denne 
overgangen blir best mulig og den skal bidra til å 
rekruttere og beholde dyktige barnehagelærere i 
barnehagen. Det er opprettet veiledningsgrupper 
for ansatte som er nyutdannede og i sitt andre 
år i jobb, som ledes av erfarne veiledere med 
veiledningskompetanse.

  20FHI, folkehelserapporten, 2018.
  21St.meld. nr. 41 (2008-2009) Barnehagemeldingen
   22Folkehelseinstituttet: Sårbare barn i barnehagen  
     – betydningen av kvalitet. Rapport 2015:2

 23Andelen ansatte (styrer, pedagogiske ledere, assistent, tospråklige assistenter 
og annet personale) med barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk 
utdanning.
 24 file:///C:/Users/13705/Downloads/Bemanning%20i%20barnehager%20
(B,%20inndeling%20per%201.1.2020)_i_%20-%20andel%20(prosent),%20
2019__i_%20(1).pdf . Tallene omfatter både private og kommunale barnehager.



Læring for dagens og fremtidens 
samfunn – en ny elev- og lærerrolle

Nye læreplaner
Samfunnet og arbeidslivet endrer seg 
med ny teknologi og kunnskap og nye 
utfordringer. Dette stiller krav til skolen, som 
må endre seg i tråd med samfunnsutviklingen. 
Utdanningsdirektoratet har derfor fornyet 
alle læreplanene i skolen for å gjøre dem 
mer relevante for fremtiden. Læreplan for 
kunnskapsløftet 2020 (LK20) skal tas i bruk 
trinnvis fra skolestart i 2020. Intensjonen med 
fornyelsen er å sikre at det elevene lærer, skal 
være relevant. Vi trenger barn og unge som 
reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative. 
Dette kommer til syne i en ny forståelse av 
kompetanse:   

Kompetanse er å tilegne seg og anvende 
kunnskaper og ferdigheter til å mestre 
utfordringer og løse oppgaver i kjente og 
ukjente sammenhenger og situasjoner. 
Kompetanse innebærer forståelse og  
forutsetter evne til refleksjon og kritisk 
tenkning.   
   Kompetansedefinisjon  
   – Overordnet del LK20

Kunnskap og varig forståelse av begreper, 
metoder og sammenhenger i fag og mellom 
fagområder, skal gradvis utvikles gjennom 
dybdelæring. Elevene skal få mer tid på hvert 
emne, slik at de kan utvikle evne til å reflektere 
over egen læring og bruke det de har lært på 
ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene 
eller sammen med andre.  

Det er utarbeidet en overordnet del som 
erstatter generell del av læreplanverket. 
Overordnet del beskriver hvilke verdier og 
prinsipper grunnopplæringen skal bygge på, og 
den skal aktivt brukes i lærerens planlegging 
av undervisning. Den legger vekt på tre 
tverrfaglige temaer som skal prioriteres i fag der 
det er relevant: Demokrati og medborgerskap, 
Bærekraftig utvikling samt Folkehelse og 
livsmestring. Den nye læreplanen krever endring i 
både lærer- og elevrollen: mer aktive elever og en 
lærer som i større grad legger til rette for varierte 
læringsaktiviteter. 

Et nytt elevsyn og kompetanse-begrep skal 
innarbeides. Dette stiller store krav til utvikling av 
lærernes profesjonsfellesskap.

Skoleledere i Nordre Follo har siden høsten 
2018 deltatt i felles lærende skoleledernettverk. 
Nettverket skal bidra til å utvikle en felles 
kultur og et felles språk om læring, læreplan og 
ledelse på alle skolene i Nordre Follo, med vekt 
på implementering av overordnet del for LK20. 
Det har i tillegg vært avholdt kurs for lærere 
i dybdelæring og kritisk tenkning, og skolene 
har jobbet med dette internt. Våren 2020 er 
skolene dermed godt i gang med forberedelse 
til realisering av LK20. Det er noe ulikt hvor 
langt skolene har kommet i dette arbeidet. Det 
vil kreve tid å få endringene implementert. En 
ting er å få en teoretisk forståelse for de nye 
begrepene, en annen ting er å få de innarbeidet 
i egen praksis slik at det reflekteres i en annen 
type undervisning. Det tar tid å endre praksis, 
og i endringsprosessene må vi også ha med 
bevissthet om samspillet mellom emosjonelle, 
kognitive og sosiale elementer.  

Nordre Follo har inngått et samarbeid med 
ulike universiteter for å støtte arbeidet med 
kompetanseutvikling knyttet til den nye 
læreplanen. Kommunen samarbeider med 
Universitetet i Oslo knyttet til arbeid med å 
implementere de nye læreplanene generelt, 
med Oslo Met om digitaliseringen og hvordan 
digitalisering kan bidra til å realisere de nye 
læreplanene. Kommunen har i tillegg et 
samarbeid med Lesesenteret ved Universitetet 
i Stavanger om lese- og skriveopplæringen, og 
hvordan vi skal videreutvikle praksis i Nordre 
Follo. Samarbeidet med disse institusjonene gir 
utviklingsarbeidet ved skolene i Nordre Follo en 
god forankring i forskning, og gir oss verdifull 
tilgang til dyktige spesialister på mange områder. 
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Kompetanse er å tilegne seg og anvende 
kunnskaper og ferdigheter til å mestre 
utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente 
sammenhenger og situasjoner. Kompetanse 
innebærer forståelse og forutsetter evne til 
refleksjon og kritisk tenkning. 

Kompetansedefinisjon 
– Overordnet del LK20

”

Lærernorm, kompetansekrav og 
profesjonsfaglig kompetanse

Lærernorm
Parallelt med arbeidet med LK20 har Stortinget 
vedtatt å innføre en lærernorm som legger 
føringer for hvor mange elever det skal være per 
lærer. Normen ble iverksatt i august 2018 og ble 
ytterligere skjerpet i august 2019. Intensjonen 
med normen er å sikre tettere oppfølging av 
elever, styrke relasjonen mellom lærere og 
elev, bedre forutsetningene for tilrettelagt 
undervisning og øke andelen av elever som 
gjennomfører videregående opplæring.   

Lærernormen har ført til økt lærertetthet, 
men ikke alle skolene i Nordre Follo oppfyller 
normen på alle trinn. Tallene for skoleåret 
2019/20 viser at to skoler på småskoletrinnet 
har for lav lærertetthet. Det har vært en svak 
økning i andelen undervisningstimer gitt 
av ukvalifisert personale. Lærernormen har 
medført en større konkurranse om kvalifisert 
personale, og det er krevende å rekruttere 
nok faglærte lærere. Per 1.10.2019 var det 8,2 
% av lærerårsverkene i Nordre Follo som ikke 
tilfredsstilte kompetansekrav for tilsatte. Det er 
spesielt 1.–7. trinn som har denne utfordringen, 
mens det på ungdomstrinnet jevnt over er godt 
med kvalifiserte søkere. 

Skolene jobber hver vår med å rekruttere 
det antall lærere de trenger på bakgrunn av 
prognosene for neste skoleår. 

Kompetansekrav
Lærerens faglige og fagdidaktiske kompetanse 
er avgjørende for hvordan faget blir presentert 
for eleven og gjort relevant. Med åpne 
kompetansemål er ikke kunnskapsstoffet 
gitt, men må porsjoneres og velges ut for 
elevene. Det er flere undersøkelser som viser 
at variasjon i undervisningen er med på å øke 
elevenes læringsutbytte. Dette krever trygge 
lærere med høy faglig, didaktisk og digital 
kompetanse.  Stortinget har stadig skjerpet 
kompetansekravene til de som skal undervise i 
skolen. 

Krav for å undervise i norsk, engelsk og 
matematikk
Stortinget besluttet i 2015 kompetansekrav for 
å undervise i norsk, engelsk og matematikk. 
Kravet gjelder alle fast ansatte lærere, uansett 
utdanningstidspunkt. De som var ferdig 
utdannet og kvalifiserte for tilsetting før 1. 
januar 2014, eller som senere har fullført 
allmennlærerutdanningen, har dispensasjon fra 
kravet frem til 1. august 2025. 
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Denne lovendringen innebar at mange ansatte 
i skolene i Nordre Follo plutselig ikke hadde 
tilstrekkelig formell kompetanse til å undervise.

Gjennom den statlige videreutdanningsordningen 
Kompetanse for kvalitet, sender Nordre 
Follo kommune årlig et stort antall lærer 
på videreutdanning, slik at de skal oppfylle 
kompetansekravene. Innen 2025 regner 
kommunen med at vi i hovedsak har lærere som 
oppfyller kravene. 

Digitalisering og programmering
Digitaliseringen av samfunnet stiller høye 
krav til lærernes digitale kompetanse. Digitale 
ferdigheter er en av de grunnleggende 
ferdighetene som lærerne skal støtte elevene 
i å utvikle, og Rammeverk for lærerens 
profesjonsfaglige digitale kompetanse legger 
føringer for den kompetanse lærerne trenger for 
å ivareta denne oppgaven. Med LK20 kommer 
også krav til at elevene skal lære programmering. 
Dette stiller nye krav til kompetanse og utstyr i 
skolen i Nordre Follo.

Profesjonsfaglig kompetanse
Den formelle utdannelsen til en lærer er 
svært viktig. En god lærerpraksis vil imidlertid 
utvikles gjennom erfaring og i samhandling 
med kolleger på egen arbeidsplass. For å 
understøtte undervisningen er det derfor viktig 
at skolene kontinuerlig jobber med å utvikle 
profesjonsfellesskapet og lærernes pedagogiske 
ferdigheter, i takt med at vi får ny kunnskap og 
med utviklingen i samfunnet. I tillegg til kravene 
som kommer med LK20 er det noen områder 
som har stor betydning når det gjelder elevenes 
læringsprosess. Relasjoner og klasseledelse er 
et av disse områdene og er beskrevet nærmere 
i kapittelet om Trygt skolemiljø og inkluderende 
fellesskap. 

God vurderingspraksis er et annet viktig område. 
Gjennom satsningen «Vurdering for læring»25  
har alle skolene i kommunen jobbet med 
kompetansehevingstiltak knyttet til vurdering. 
Hensikten var å utvikle vurderingspraksisen 
fra vurdering av læring til vurdering for læring. 
Viktige elementer her er å involvere eleven i 
evalueringen av eget læringsarbeid og å øke 
fokuset på fremovermeldinger som redskap for 
elevens læring. 

Deltakelse i satsingen har vært en styrke for 
skolene og vurderingspraksisen er helt i tråd 
med føringene i LK20. Arbeidet med å utvikle 
en ny vurderingspraksis er ikke ferdig. Lærere 
rapporterte om at arbeidet har medført et styrket 
profesjonsfelleskap på skolene.  
Elevene rapporterer likevel i varierende grad om 
at vurderingspraksisen har endret seg i særlig 
grad. 

Lærende nettverk
Nordre Follo kommune er i ferd med å etablere 
lærende nettverk på ulike fagområder for å støtte 
skolene i utvikling av profesjonsfelleskapet. 
Nettverkene vil gi ressurspersoner fra skolene 
tilgang til ny kunnskap og et rom for å 
videreutvikle praksis på feltet. Ressurspersonene 
skal sammen med sin ledelse bidra til å 
videreutvikle kollegiets praksis på egen skole. 
Våren 2020 er det etablert Skoleledernettverk, 
Nettverk for lese- og skriveutvikling og 
Nettverk for digitale veiledere. Flere nettverk 
er under etablering, med oppstart høsten 2020: 
Skolemiljønettverk, Nettverk for særskilt 
språkopplæring og Nettverk om vold og 
overgrep. Nettverkene blir viktige for å sikre 
felles forståelse og god praksis på de ulike 
fagområdene i skolene i Nordre Follo. 

Veiledningsordninger
Gode veiledningsordninger for nyutdannede 
er viktig for å sikre rekruttering og for å støtte 
nyutdannede i utviklingen av egen lærerrolle 
og profesjonalitet. Nordre Follo er med i et 
Follonettverk for veiledning av nyutdannede. 
Der samles nyutdannede og veiledere på de 
ulike skolene i Folloregionen for faglig påfyll og 
diskusjon av relevante problemstillinger. Dette 
skal støtte de nyutdannede i yrkesutøvelsen 
og veilederne i deres rolle som veileder. Ved å 
samarbeide på tvers av Follokommunene sikrer  
vi kvalitet og kontinuitet i arbeidet. 

25 Oppegård var med i Vurdering For Læring fra 2012 til 2014,  
Ski var med fra 2016 til 2018.



Når eleven skal beskrive hva de synes er bra med 
skolen med tanke på utvikling og læring, er det 
mange som nevner flinke og engasjerte lærere, 
variert undervisning, bruk av digitale verktøy og 
arbeid med praktiske oppgaver.  

Elevene ønsker å bruke digitale verktøy i enda 
større grad. De ønsker mer variasjon i timene, 
at det er flere voksne i klasserommet og at 
flere lærere ber om tilbakemelding på egen 
undervisning. 

De sier det er viktig å spørre elevene om hva som 
fungerer. Lærerne må også sørge for å legge til 
rette for at eleven får vist hva de kan.  

Elevrådene

”

Ungdomsrådet ønsker seg mer engasjerte og 
motiverte lærere. De ønsker flere lærere som har 
god kompetanse på det de lærer bort og som også 
er gode på å lære bort faget sitt. Ungdomsrådet 
påpeker at barn og unge har behov for å lære og 
skal føle mestring på skolen.  

Ungdomsrådet ønsker seg også en bedre 
vikarordning. De har forståelse for at en vikar 
stepper inn med kort tid til å forberede seg, men 
påpeker at en vikar må kunne gjøre mer enn å være 
til stede for at elevene ikke går ut av timen. For 
elevene er skoletimen viktig, og de forventer at en 
vikar har kunnskap om det faget man skal være 
vikar i. 

Hvis elevene for eksempel har en vikar i fransk i 
fem uker, som ikke kan fransk, så går det sterkt 
utover elvene. Kanskje kunne man hatt egne 
vikarer for hvert fag? 

De ønsker også bedre kommunikasjon mellom 
lærere, slik at ting kan samkjøres bedre og at de for 
eksempel ikke har mange prøver å forberede seg til 
akkurat samme uke.

Ungdomsrådet

”

NFKFU er veldig fornøyd med kvaliteten på lærerne 
ut fra de knappe ressursene de har. De uttrykker 
bekymring for at det kan bli for store klasser og for 
mye ufaglært personell, men sier at store klasser 
ikke nødvendigvis er et problem, det avhenger av 
ressursene skolen kan sette inn i klassen. 
NFKFU savner rutiner for å avdekke elever med 
særskilte behov tidlig i løpet.

NFKFU påpeker at et godt læringsmiljø er avhengig 
av gode lærere, og at et dårlig skolebygg kan 
hindre dette fordi gode lærere ikke vil søke seg til 
slike skoler.

NFKFU

”
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Oppsummering
For å sikre en god kvalitet i barnehager og skoler 
er det viktig med godt kvalifisert personale. Kom-
munens barnehager og skoler har mange ansatte 
med lang erfaring og god kompetanse. Samfun-
net er imidlertid i stadig utvikling, og ny kunn-
skap erverves.  God praksis utvikles gjennom 
erfaring og i samhandling med kolleger på egen 
arbeidsplass. Barnehagene og skolene må derfor 
jobbe kontinuerlig med å utvikle profesjonsfelles-
skapet. Digitaliseringen av samfunnet stiller krav 
til nytt utstyr og ny kompetanse i barnehagene 
og skolene i Nordre Follo.

Utdanningsdirektoratet har fornyet alle lære-
planene i skolen for å gjøre dem mer relevante 
for fremtiden: Læreplaner for kunnskapsløftet 
2020 (LK20). De nye læreplanene krever en 
endring i elev- og lærerrollen. Skolen skal bidra til 
å utvikle barn og unge som reflekterer, er kritiske, 
utforskende og kreative. Fremtidens skole skal 
preges av mer aktive elever og en lærer som i 
større grad legger til rette for varierte lærings-
aktiviteter. LK20 tas i bruk trinnvis fra skolestart 
i 2020. Skolene har begynt arbeidet med imple-
mentering av nye læreplaner, men å endre un-
dervisningspraksis og oppfylle intensjonen i de 
nye læreplanene er et stort arbeid som vil kreve 
fokus og innsats de neste årene.

Nordre Follo er i ferd med å etablere lærende 
nettverk for viktige fagområder. Nettverkene 
skal gi skolene tilgang til ny kunnskap som skal 
benyttes til å videreutvikle praksisen hos perso-
nalet i egen virksomhet og sikre god praksis på 
skolene. 

Pedagognormen for barnehager og lærernorm i 
skolen legger føringer for hvor mange barn det 
skal være for hver pedagog/lærer. Det er utfor-
drende å oppfylle pedagognormen i barnehage-
ne, og mange av kommunens barnehager har 
dispensasjon fra utdanningskravet. Ved noen av 
skolene er det vanskelig å rekruttere kvalifisert 
personale, spesielt på 1.-7. trinn. Barnehagene og 
skolene gjør en god innsats for å møte kravene. 
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DIGITAL HVERDAG

Digitaliseringen av samfunnet påvirker alle 
områder av livene våre – på godt og vondt. 
Kommunikasjon, samhandling, media, transport, 
handel, helse og læring blir påvirket i ulik grad. 

I starten av livet 
Fra de er nyfødt vil barn møte det digitale 
samfunnet. Foresattes bruk av digitale enheter 
kan i stor grad påvirket samspillet mellom 
foreldre og barn. Et godt samspill vil fremme 
trygg tilknytning. Det innebærer at barnet 
opplever seg forstått og at det får hjelp til å bli 
i stand til å regulere følelsene sine. Samspillet 
mellom foreldre og barn er av avgjørende 
betydning for barnets utvikling. De ansatte på 
helsestasjonen møter alle familier med barn 
fra de er nyfødte, og gjerne tidligere i møter 
med jordmor. Foreldre får veiledning i hvordan 
bruk av digitale verktøy påvirker samspillet 
mellom foreldre og barn gjennom avbrytelser, 
økt distraksjon og mindre oppmerksomhet for 
barnets signaler.

Man har ikke mange gode studier om hvordan 
skjermbruk påvirker barn gjennom oppveksten. 
Det er foretatt flere mindre studier som viser 
at skjermbruk kan ha en negativ effekt på barn 
og deres utvikling. En studie fra 201926 viste 
at høy skjermbruk har en negativ effekt på 
de minste barnas (3–5 år) kognitive utvikling 
og språkutvikling. Forskere på NTNU har 
gjennom studien Tidlig trygg i Trondheim27  
undersøkt sammenhengen mellom skjermbruk 
og barns mentale helse. De fant at det var en 
sammenheng mellom barnas skjermtid (tv-
titting for jenter og gaming for gutter) og deres 
evne til å forstå egne og andres følelser. Dette 
kan gi lavere sosial kompetanse som gjør det 
vanskelig å få venner og passe inn i grupper. 
De forklarer dette med at den tiden som brukes 
foran skjermen er tid som ellers kunne vært 
brukt til sosial interaksjon, og at barn lærer å 
forstå følelser ved samhandling med primære 
omsorgspersoner. 

For barn kan det å bruke tid foran skjerm både 
være fint og lærerikt, men skjermen kan ikke 
erstatte voksne som er til stede for barnet. 
Barnets skjermtid bør ikke gå på bekostning av 
andre aktiviteter og mellommenneskelig kontakt. 
Foreldrene bør oppfordres til å lage seg enkle 
regler og innarbeide gode vaner for bruk av 
mobil og sosiale medier.  Det er viktig at barn får 
gode nettevner tidlig, og foreldre er de viktigste 
forbildene. 

I barnehagen 
Rammeplan for barnehagen gir tydelige føringer 
for hva som forventes av barnehagene når det 
gjelder digital praksis. Bruk av digitale verktøy 
skal støtte opp om barns læringsprosesser 
og bidra til et rikt, kreativt og allsidig lek- og 
læringsmiljø. Digitale verktøy skal brukes med 
omhu, og personalet skal være aktive sammen 
med barna når de bruker dem. Det står videre 
at barnehagen skal utøve digital dømmekraft og 
bidra til at barna utvikler en begynnende etisk 
forståelse knyttet til digitale medier.  

Det er stor variasjon mellom barnehagene i 
Nordre Follo når det gjelder utstyr, pedagogisk 
bruk og kompetanse knyttet til digitale verktøy. 
Noen av barnehagene har kommet langt i sin 
digitale praksis, mens andre mangler både utstyr 
og har et stort behov for å heve kompetansen. 
For barnehagene er det derfor viktig at det blir 
utarbeidet felles føringer i kommunen for digital 
praksis i det pedagogiske arbeidet med barna. 

26 Hutton, J.S. et. al: Associations Between Screen-Based Media Use and Brain White Matter Integrity in Preschool-Aged Children. Jama Network: https://
jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2754101
27 Stabell, H, 2019: Høy skjermbruk kan hemme barns utvikling: Forskning.no: https://forskning.no/barn-og-ungdom-ntnu-partner/hoy-skjermbruk-kan-
hemme-barns-utvikling/1587963

SU-representantene uttrykker at 
kommunen bør ha en felles strategi med 
klare linjer for bruk av digitale verktøy. 

Når det gjelder kommunikasjon med 
hjemmene, ønsker SU-representantene en 
bedre struktur for informasjon. De sier at 
månedsbrev er positivt og fungerer bedre 
enn MyKid. De uttrykker også bekymring 
for at MyKid er tidkrevende for de 
ansatte, og tar tid fra samvær med barna. 
Transponder trekkes frem som en god 
kommunikasjonskanal. 

SU-representanter

”
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I skolen 
Skolen skal forberede elever for et liv og arbeid i 
et digitalisert samfunn. God digital kompetanse 
blir viktig for å være rustet for deltagelse i 
samfunns- og arbeidsliv. I tråd med regjeringens 
digitaliseringsstrategi skal grunnopplæringen 
være oppdatert og fremtidsrettet. Digitale 
ferdigheter og pedagogisk bruk av IKT er en 
selvsagt del av en slik opplæring. Elevene må 
lære å håndtere og leve med de muligheter og 
utfordringer som et stadig mer digitalisert og 
teknologisk samfunn fører med seg. Digitale 
ferdigheter ble nedfelt som en av de fem 
grunnleggende ferdighetene i forrige læreplan 
(LK06). Med de endringene som kommer med 
de nye læreplanene, blir det enda tydeligere at 
digitalisering må sees i sammenheng med økt 
vekt på kritisk tenkning, dybdelæring, tverrfaglig 
arbeid og elevenes samarbeidskompetanse. 

Nettvett er en viktig del av opplæringen og 
skolene jobber med digital dømmekraft og bruk 
av sosiale medier tilpasset fag og elevens alder. 
Skolehelsetjenesten møter barn, unge og foreldre 
og skal være en god samtalepartner som de 
kan snakke med om utfordringer de opplever i 
en digital hverdag. Mange steder samarbeider 
skolehelsetjenesten med skolen om opplæring i 
digital dømmekraft og nettvett.   

Alle elevene i Nordre Follo har 1:1 dekning av 
digitale verktøy. Dette gir gode muligheter 
for økt variasjon i undervisningen, enklere 
kommunikasjon med hjemmet, differensiering 
og individuell tilpasning for eleven.  Etter flere år 
med satsing på og utprøving av digitale verktøy 
i skolen, er mange skoler nå godt i gang med en 
mer systematisk tilnærming og bruk av digitale 
verktøy, og har god kompetanse på hvordan 
verktøyene kan benyttes på en hensiktsmessig 
måte i opplæringen. 

Selv om alle skoler har innført 1:1 på dekning av 
digitale verktøy, er det store variasjoner i digital 
praksis både mellom skoler og mellom lærere 
på den enkelte skole. Skolene har organisert 
arbeid og utvikling med digitaliseringen på 
forskjellige måter. Ulikhetene i organiseringen 
har ført til variasjoner i hvilken digital praksis 
som er valgt på den enkelte skole. Det er også 
variasjoner i hvilke digitale verktøy og digitale 
læremidler som benyttes på skolene. Mange 
skoler har kun hatt iPad på de laveste trinnene. 
Fra høsten 2020 utvider barneskolene bruken av 
iPad til flere trinn, noe som vil kreve opplæring 
av lærere. Arbeidet med å få på plass avtaler 
for digitale læremidler er i gang. Dette skal sikre 
felles innkjøpsrutiner for alle skolene i Nordre 
Follo. Noen av skolene opplever utfordringer med 
infrastruktur og dårlig nettverk. Det er behov for 
en strategi for digital praksis i skolene.
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Elevene uttrykker at de synes det er bra med bruk 
av digitale verktøy, og at de ønsker å bruke det i 
enda større grad enn i dag, selv om de ser at noen 
elever bruker det til andre ting enn det de skal. 
Like digitale enheter er med på å skape likhet. De 
synes digitale tavler fungerer bra, og det er viktig 
at alle lærerne er oppdaterte på bruken av dem. 
Elevene sier de trenger både bok og PC, nettet 
kan ikke erstatte vanlige lærebøker. De er opptatt 
av nettvett og uttrykker at det er viktig at alle vet 
hvordan de skal oppføre seg på nettet.

De synes det er positivt at digitale læremidler gjør 
at de får svar med en gang på matteoppgaver, det 
er mange gode apper som bidrar til bedre læring og 
de kan lett finne oppdatert kunnskap. Nettet må 
være stabilt og digitale verktøy må fungere. 

                                                                                        Elevrådene

”

Ungdomsrådet mener at bruk av digitale verktøy 
øker effektiviteten, og at de lett finner den 
informasjonen de trenger. De sier at kommunen 
må velge gode verktøy og systemer som sikrer at 
alt fungerer, slik at de får brukt tiden effektivt. De 
er opptatt av en god balansegang når det gjelder 
tidsbruk, fordi ungdom bruker mye skjerm på 
fritiden også. Digitale verktøy bør kun brukes ved 
behov. Videre ønsker de et større fokus på nettvett, 
og at denne opplæringen må starte allerede på 
småskoletrinnet. 

Ungdomsrådet ønsker at lærerne er mer samkjørte 
slik at elevene slipper å forholde seg til så mange 
ulike systemer. Innlevering av oppgaver skjer nå 
på mange ulike plattformer som OneDrive, Teams, 
OneNote og It’s learning. 
  

Ungdomsrådet ønsker ikke mobilfri skole. De 
vektlegger at det ikke stemmer at   mobilen gjør 
dem usosiale, de er sosiale med mobilen.  

De ønsker bedre informasjon om regler rundt bruk 
av skole-pc’er (eller annet digitalt utstyr de låner 
fra skolen), og konsekvenser ved brudd på reglene.  

De ønsker å kommunisere enda bedre med 
ungdomsarbeidere og helsepersonell på nett og 
synes det er viktig at ungdomsarbeidere fortsetter 
å informe

                                                                                 Ungdomsrådet

”

NFKFU uttrykker at digitaliseringen er positiv 
når dette fungerer som en del av lærernes 
verktøykasse. De vektlegger at apper og 
programmer som tas i bruk må være gode, og 
savner gode apper og gode programmer.  De 
påpeker også at kommunens nettverk er ustabilt.

NFKFU ønsker at den pedagogiske begrunnelsen 
for bruk digitale verktøy kommuniseres tydeligere. 
De etterspør en evaluering for å se hva vi har lært 
og hva som eventuelt kan gjøres annerledes. Videre 
stiller de spørsmål ved vurdering av skjermtid og 
avhengighet, og sikkerhet rundt søk på nettverket. 

NFKFU uttrykker også ønske om opplæring av 
foreldre i forbindelse med barnas bruk av digitale 
verktøy i skolen

 
                                                                        NFKFU

”
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På fritiden 
Det digitale har en stor plass i barn og unges 
liv på fritiden. Mye av det sosiale samspillet 
og relasjoner mellom barn og unge foregår via 
digitale enheter. Dette fører til mye glede, men 
også utfordringer. Nett og mobil er positive og 
viktige deler av barn og unges hverdag, men det 
forekommer mobbing og seksuelle overgrep mot 
barn her som ellers i samfunnet. Overgripere 
kan misbruke nettet til å komme i kontakt med 
barn, noe som kan føre til krenkelser på nett og 
kontakt som fører til fysiske overgrep. I en slik 
hverdag kreves det gode digitale ferdigheter og 
god dømmekraft, som barn og unge må lære. 
Voksne på alle arenaer der barn og unge er, har 
et ansvar for å støtte og veilede barn og unge i 
den digitale hverdagen. 

Digital mobbing er en ny type mobbing. 25 
prosent av ungdomsskoleelevene i tidligere 
Oppegård og 29 prosent i tidligere Ski oppga at 
de 1-6 ganger har opplevd «at noen via nettet har 

skrevet sårende ting til deg eller om deg?»28.  
Det er vanskeligere å skjerme seg fra digital 
mobbing enn fra annen mobbing, og mobbingen 
når ut til flere.  Barn og unge som opplever 
mobbing har betydelig økt risiko for psykiske 
problemer, søvnproblemer og fysiske plager, som 
hodepine og magesmerter.

Ungdom tilbringer mer tid på stillesittende 
aktivitet foran skjerm. I barne- og ungdomsårene 
øker tiden som benyttes i ro foran ulike skjermer 
med stigende alder. I Ungdataundersøkelsen 
2018 svarte 31 prosent av elevene i Nordre Follo 
at de tilbringer mer enn fire timer foran skjermen 
utenom skoletiden. Dette var en økning siden 
forrige måling i 2015, og er på samme nivå 
som på landsbasis. Gutter bruker mer tid på 
elektroniske spill i forhold til jentene. Jentene 
bruker mest tid på sosiale medier.   

 28 Ungdata, 2018.
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Kilde: Ungdataundersøkelsen 2018

Barn er mer stillesittende enn tidligere, og 
digitale verktøy gjør at noen risikerer å få 
dårligere bevegelighet og kroppsbeherskelse. 
Sosiale medier og kommunikasjon generelt på 
digitale plattformer kan være med på å gjøre at 
mange får mindre erfaring med kommunikasjon 
ansikt til ansikt, og går glipp av eller lærer seg å 
forstå og tolke kroppsspråk saktere.   

Mange av barna, ungdommene og familiene i 
Nordre Follo sier at det er økende problem med 
kroppspress på grunn av sosiale medier, og 
det er et økende problem at mange ikke vil ha 
kroppsøving fra ganske tidlig alder. Kroppspress 
og press på å være flink medfører også at barn 
og unge blir stresset og nedstemt fordi det er 
vanskelig å leve opp til alle kravene de selv og 
noen ganger omgivelsene setter.  

Bruken av skjermer (mobiltelefon, nettbrett, pc 
spill og lignende), spesielt før leggetid, henger 
tett sammen med søvnvansker. Jo lengre tidsbruk 
foran skjermen, desto høyere risiko for kortere 
søvntid.

I 2018 ble det utarbeidet en veileder i Ski 
kommune som ga økt kunnskap og veiledning 
på feltet digital kompetanse i møtet med barn og 
unge. Veilederen gir konkrete råd til blant annet 
skole, barnehage, klubb og andre i møtet med 
barn og unge omkring tematikken. I Oppegård 
ble det i 2017 utarbeidet felles rutiner for digital 
dømmekraft, nettvett og bruk av sosiale medier. 

I tillegg ble det laget en brosjyre av Barne- og 
unges kommunestyre (BUK) som ble sendt ut til 
foresatte hver høst: Tips til foreldre om barns 
bruk av sosiale medier. 

Det er god digital kompetanse hos ansatte i 
forebyggende virksomheter som arbeider med 
barn og unge, og de benytter seg av digitale 
verktøy både for å holde kontakt med barn 
og unge (utekontakten har f.eks. Snapchat og 
Instagram), og for å måle fremgang/relasjon og 
motta tilbakemelding på kvalitet på tjenesten. 
Det jobbes også med å få gode rutiner på bruk 
av Office 365 og andre plattformer som vil sørge 
for bedre og mer effektiv kommunikasjon og 
samhandling til det beste for både ansatte og 
familier.  Digitale metoder, som VR-briller, kan 
brukes til trening på ulike situasjoner.

Barn, unge og familier har bred kompetanse på 
digitale verktøy, og mange utnytter dette på en 
god og positiv måte i sin digitale hverdag. Det 
kan være utfordrende at barn, unge og foreldre 
ønsker å kommunisere på digitale plattformer 
som kommunen ikke kan bruke, på grunn av 
lover og regler knyttet til sensitive opplysninger 
og personvern. 
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Oppsummering
Barnas oppvekst er preget av det digitale 
samfunnet fra tidlig alder. I møte med 
helsestasjonen får foresatte veiledning om 
hvordan det digitale kan påvirke samspill og 
tilknytningen med barnet, og viktigheten av 
at skjermbruk ikke erstatter aktiviteter og 
mellommenneskelig kontakt.

Barnehagene i Nordre Follo har begynt å ta i bruk 
digitale verktøy som en del av sitt pedagogiske 
tilbud. Det er imidlertid stor variasjon i hvilket 
utstyr de har anskaffet, og hvor langt de har 
kommet i utviklingen av en god digital praksis. 

Alle skolene har 1:1 dekning av digitale enheter. 
Bruk av digitale verktøy gir gode muligheter for 
differensiering og variasjon i undervisningen 
i skolen. Ved mange skoler er det i dag bare 1. 
og 2. trinn som bruker iPad i undervisningen.  
Implementering av iPad på 1.-7. trinn, vil 
kreve tid og ressurser, blant annet knyttet til 
kompetanseheving i personalet. 

Nye læreplaner stiller nye krav til digital praksis 
og kompetanse på områder som skolene ikke har 
hatt tidligere.  Felles føringer for bruk av digitale 
verktøy og en strategi for videre arbeid er viktig 
i både barnehage og skole. Mål og pedagogisk 
begrunnelse for arbeidet må tydeliggjøres. 

Det digitale har stor plass i barn og unges liv 
også i fritiden. Dette fører til mye glede, men kan 
også gi utfordringer i form av mer stillesitting 
og mindre sosial interaksjon, i tillegg til alvorlige 
hendelser som mobbing og misbruk. Ansatte i 
kommunen som jobber på arenaer der barn og 
unge er, har et ansvar for å støtte og veilede 
barn, unge og foresatte i den digitale hverdagen.
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FORELDRE SOM RESSURS

Barneloven § 30 slår fast at foreldre har 
hovedansvaret for oppdragelsen og utdanningen 
av sine barn: 

«Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å 
gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting.  
Dei skal syte for at barnet får utdanning etter 
evne og givnad». 

Foreldre er de viktigste omsorgspersonene 
og oppdragerne for barnet. Gjennom hele 
oppveksten er de mest betydningsfulle for 
barnets trivsel og læring. De ulike virksomhetene 
som gir tjenestetilbudene til barn og unge 
må derfor være bevisst på betydningen av å 
inkludere og involverer foreldre. Foresatte i 
Nordre Follo har et stort engasjement og ønsker 
å bli involvert i å skape et godt oppvekstmiljø. 
Nordre Follo kommune skal legge til rette for 
et godt samarbeid slik at vi sammen kan skape 
trygge og gode oppvekstmiljøer og utnytte 
ressursene som er i lokalsamfunnet. 

Foreldrenes trygghet og tilstedeværelse i 
foreldrerollen er av stor betydning for barnets 
opplevelse av trygghet. Regjeringens strategi 
for foreldrestøtte Trygge foreldre - trygge 
barn29, vektlegger at alle foreldre som trenger 
det, skal få god informasjon, støtte og hjelp i 
foreldrerollen. Verdens helseorganisasjon (WHO) 
anbefaler også å bruke foreldrestøtte som et 
virkemiddel for å bekjempe vold, overgrep og 
omsorgssvikt. Å søke støtte skal ikke forbindes 
med skam, og støtten skal være sensitiv for den 
enkelte families bakgrunn, verdier og tradisjoner 
for oppdragelse. Stortingsmeldingen Tett på 
– tidlig innsats og inkluderende fellesskap 
i barnehage skole og SFO30 er tydelig på at 
kommunens virksomheter må være tett på 
og gi tidlig innsats og ha gode støttesystemer 
for foreldre og barn. Omsorgssituasjonen 
og tryggheten i hjemmet har betydning for 
barnets psykiske og fysiske helse. Et konfliktfylt 
parforhold kan føre til dårlig psykisk helse 
hos barna. Det gjelder både der foreldrene 
bor sammen og der foreldrene har gått fra 
hverandre31. Omsorgssituasjonen kan i tillegg ha 
betydning for effekten av hjelpeapparatets tiltak. 

Barn som for eksempel opplever vold i 
hjemmet, kan ha atferd som kan mistolkes som 
atferdsutfordringer, lik ADHD symptomer. Om 
tiltakene ikke retter seg mot hovedutfordringen, 
kan de ha liten effekt.

Mye av støtten kommunen gir, er forebyggende 
og handler om støtte og veiledning for å 
håndtere rollen som foreldre på ulike stadier i 
barns liv på best mulig måte. Enkelte foresatte 
har imidlertid behov for mer støtte for også å 
mestre livet. Kommunen har mange tiltak rettet 
mot foreldre som strever. Erfaringene viser 
imidlertid at omfanget av det tilbudet kommunen 
har, ikke dekker behovet. Det finnes gode tiltak, 
både individuelle tilbud og gruppetilbud. 
Behovet er imidlertid så stort at man må avvise 
mange foreldre på grunn av kapasitetsmangel. 
Det fører til at det blir lang ventetid før de får 
hjelp, og for noen familier blir situasjonen så 
alvorlig at bekymring meldes til barnevernet. 
Enkelte av disse sakene kunne ha vært 
forhindret hvis kommunen hadde hatt mer 
ressurser til det forebyggende arbeidet. 
Forskning viser at det er lavere antall 
omsorgsovertagelser i kommuner og 
bydeler der helsestasjonen fungerer godt32.

29 Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018 – 2021).
30 Meld.St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO
31 Parforholdets betydning for psykisk helse hos voksne og barn. Gunn-Mette B. Røsand, i Helsestasjonstjenesten: barns psykiske helse og utvikling 
(2016), Kapittel: 8, Publisher: Gyldendal Akademisk
32 Den vanskelige samhandlingen. NIBIR rapport 2011:25 Oslo NIBIR, 2011.
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Farsrollen i endring
Farsrollen har vært i endring siden forrige 
generasjon, og dagens fedre har ikke 
nødvendigvis sine egne fedre som rollemodell 
som omsorgsperson. Kunnskap om hvordan 
fedre fungerer som omsorgsperson i 
spedbarnstiden vil kunne gi økt mulighet for 
forebygging av psykiske lidelser.  

Barndomsopplevelser og minner om egen 
barndom kan påvirke hvordan man ser på seg 
selv som omsorgsperson. Fedre må, på lik linje 
med mødre, håndtere barndomsopplevelser 
når de skal ta stilling til hvilke verdier de 
skal basere foreldreskapet på. Dette kan for 
eksempel tilrettelegges gjennom gjensidig 
sosialisering med andre fedre. Slike fellesskap 
kan bidra til økt forståelse av farsrollen, økt 
mestring og bedre utvekslinger av kunnskap og 
erfaringer, på samme måte som barselgrupper 
for mødre. 33 Jordmødrene opplever at fedre/
partnere etterspør et tilbud i svangerskapet 
som er mer tilrettelagt og tilpasset deres behov. 
Mange fedre har liten mulighet til å delta på 
svangerskapskonsultasjoner som foregår på 
dagtid. 

Samhandlingsreformen innebærer oppgave-
forskyvning fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunehelsetjenesten. 
Fra 2014 reiser kvinnene hjem fra sykehuset 
to døgn etter fødsel. Barselkvinnen skal etter 
nasjonale faglige retningslinjer få besøk av 
kommunejordmor innen èn til to dager etter 
hjemkomsten fra sykehuset.  Alle familiene får 
også hjemmebesøk av helsesykepleier syv-ti 
dager etter fødsel. I denne tiden har far gjerne 
permisjon, som en del av fedrekvoten som skal 
legge til rette for økt fedreinvolvering.  
Det etableres raskt kontakt med både mor  
og far etter fødsel. 

33 Holme, H. et al. 2016: Helsestasjonstjenesten: Barns psykiske helse og utvikling, Kap 7. Fedres rolle i barnets tidlige utvikling - Thomas Skjøthaug
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I starten av livet
Det helsefremmede og forebyggende 
helsearbeidet bygger på familiens ressurser, og 
viktigheten av at foreldre blir bevisst både sine 
egne og barnets styrker. Alle familier tilbys et 
likt helsetilbud som skal bidra til å utjevne sosial 
ulikhet i helse. Utgangspunktet for arbeidet er 
kunnskap om at vi er formbare som foreldre, 
samt ønsket om å øke foreldrenes kunnskap 
og dermed mulighet til å justere seg for å 
imøtekomme barnets behov. 

Fokuset i arbeidet er tilknytning mellom 
foreldrene og barnet, og å styrke foreldrenes 
forståelse av og kunnskap om samspillets 
betydning. Dette fordi samspillet har stor 
betydning for barnets utvikling. 

I dagens samfunn har foresatte tilgang til store 
mengder informasjon og råd, som til dels spriker 
i alle retninger. Dette fører hos mange til stor 
usikkerhet knyttet til spørsmål om blant annet 
søvn, ernæring og utvikling.  Helsestasjonen 
har en viktig rolle i å sikre at den informasjonen 
som foreldre bruker er forankret i forskning og 
god praksis, samt å bidra til at foreldre opplever 
mestring i foreldrerollen. 

En utfordring er å være tilstrekkelig til stede 
for foreldrene. Helsestasjonen har ganske tett 
oppfølging det første året, men en del opplever 
ikke det som nok. Det har blitt innført ulike 
programmer for foreldreveiledning i Ski og 
Oppegård. Dette er ressurskrevende, men man 
ser at det er behov for mer veiledning, og at 
foreldrene etterspør mer av dette. Det er behov 
for å øke brukermedvirkningen inn i et slikt 
program, slik at tilbudet møter brukernes behov. 

Tilbakemeldinger fra brukerne er at de er 
fornøyd med informasjonen og veiledningen 
de får.

Når det gjelder hvordan helsestasjonen 
kan støtte i foreldrerollen, svarer brukerne 
at helsesykepleier skal trygge og støtte 
dem, spørre hvordan det går, spørre om 
vanskelige ting, ta opp vanskelige temaer, 
gi tips og råd, være tilgjengelig, kunne svare 
på spørsmål, ha riktig kompetanse, gi mest 
mulig informasjon og ta seg tid til å prate og 
forklare. Det betyr mye at helsesykepleier 
er tilgjengelig, også for samtaler, at det er 
lav terskel for å oppsøke helsestasjonen, 
gir hyppige timer ved behov og raske timer 
når man trenger det, hjelpe med sosiale 
aktiviteter og skape nettverk. 

Helsestasjonen bør ha tilbud om samtaler, 
kurs, foreldreveiledning, beholde COS-til-
budet (Trygghetssirkelen), fortsette å tilby 
åpen helsestasjon, informasjon rundt vak-
siner for eksempel, informasjon om timer i 
fremtiden, tilby flere kurs og synliggjøre og 
snakke om dem, fagkvelder med ulike tema-
er og online chattefunksjon. 

Brukere av helsestasjonene

”
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Barnehage
Barnehagen har ansvar for at 
foreldresamarbeidet fungerer godt. Foreldrene 
må føle seg som en ressurs i samtaler med 
ansatte i barnehagen. Målet er at hjem og 
barnehage sammen finner gode løsninger, slik at 
barnet får en best mulig utvikling på alle områder 
i livet. Grunnlaget for et godt foreldresamarbeid 
legges når barnet begynner i barnehagen. Det 
er derfor viktig med en god tilvenningsfase, 
med individuell tilrettelagt tilvenning ut fra 
barnets og familiens behov. Det er viktig å 
inkludere familiene tidlig når det er noe som 
uroer barnehagene. Barnehagen må løfte opp 
problemstillingen med foreldre for å undre seg 
sammen med dem. Dette er barnehagene og de 
ulike ansatte i ulik grad gode på.

Barnehagene er i hovedsak gode i det daglige og 
uformelle foreldresamarbeidet og samtalen ved 
henting og levering. Barnehagene har hatt fokus 
på hva som kreves av dem som den profesjonelle 
parten i samarbeidet og kommunikasjonen med 
familiene. I enkelte tilfeller kan samarbeidet 
med foreldre bli utfordrende. Det er gjerne 
i situasjoner hvor det av ulike grunner er 
bekymringer knyttet til barnet og dets utvikling. 
Her har barnehagene som den profesjonelle 
parten ansvaret for å legge til rette for et godt 
samarbeid, sammen med støtteapparatet. 
Kvalitetskjennetegn for godt foreldresamarbeid 
er et godt verktøy for barnehagene for å sikre 
kvaliteten på egen praksis.

Barnehagene ser at mange foreldre har behov 
for råd og veiledning innenfor temaer som 
grenser, psykisk helse, robuste barn, klær 
og kosthold. Generelt ser vi at barnehagen i 
økende grad har fått en rådgiverrolle. Da er 
det viktig at barnehagen har et godt utviklet 
profesjonsfellesskap og at de ansatte har et 
faglig fundament for sine råd. En styrke er 
at barnehagen har en tett og daglig kontakt 
med foresatte, som gir mange muligheter 
for små samtaler og veiledning. I tillegg er 
det etablert gode rutiner for et mer formelt 
foreldresamarbeid, med foreldresamtaler både 
høst og vår. 

Det varierer hvordan praksisen er i de ulike 
barnehagene i kommunen. Noen barnehager har 
god erfaring med temamøter for foreldre, men 
mange barnehager utnytter ikke i tilstrekkelig 
grad foreldrekvelder til å støtte foreldre med 
informasjon på temaer som er relevant for de 
utfordringene foreldre møter. De involverer 
heller ikke foresatterepresentanter i tilstrekkelig 
grad i arbeidet med å bestemme temaer for 
foreldrekvelder. Barnehagene bør legge opp 
til diskusjoner og samarbeid. Barnehagene har 
hatt tilbud om kurs til foreldre i forbindelse med 
satsingene Se meg – hele meg. 

SU-representantene er opptatt av  
dialogen med barnehagen. De fremhever 
at månedsbrev med informasjon om hva 
som skjer er positivt. I tillegg er det bra med 
halvtårs-, helårs- og månedsplaner som sier 
noe om hva som skjer. 
De ønsker gode sosiale rammer i 
barnehagen som gjør at det er lett for 
foreldre å engasjere seg i fellesskapet og 
fremhever at foresatte setter pris på å bli 
spurt om å bidra.

De setter pris på lavtekseltilbud som 
foredrag, hvor mange foresatte deltar. SU-
representantene fremhever at det er viktig 
at det finnes arenaer for kommunen å møte 
sine innbyggere på, for å få innspill og en 
dialog.

Tilbud som COS-kurs er bra, men mange 
kurs er på dagtid, og det er vanskelig for 
mange foresatte å delta, så det er et ønske 
at kommunen er mer fleksibel. Det er 
ønskelig med en mer lokal tilpasning for å få 
med flest mulig og å få tilbud nær der folk 
bor. 

SU-representantene etterspør at andre 
støttetjenester i kommunen er koblet 
tettere på barnehagene. De etterspør bedre 
forebygging og at helsesykepleier er tettere 
på barnehagen. De påpeker at barnehagene 
må få bedre kunnskap om hvordan de skal 
fange opp ting som ikke fungerer i hjemmet, 
og når og hvor de skal rapportere. 

SU-representanter

”
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Skole 
Foreldrenes hovedansvar for barnas utdannelse 
er klart definert i ulike lover og erklæringer som 
FN’s menneskerettighetserklæring, barneloven 
og opplæringsloven. Skolene har et stort 
ansvar for opplæringen til elevene, og de skal 
samarbeide med foreldrene om dette. 

«Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og 
bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling»

Jf. forskrift til opplæringsloven §20-1. 

Samarbeidet er et gjensidig ansvar, men det er 
skolen som skal ta initiativ til og legge til rette for 
samarbeidet. Et godt samarbeid mellom hjem og 
skole kan føre til bedre læringsutbytte og bedre 
trivsel for elevene, med færre atferdsproblemer, 
mindre fravær og en mer positiv holdning til 
skolen34. Skole–hjem samarbeidet er spesielt 
viktig når det gjelder de yngre elevene i skolen, 
men det er godt dokumentert at det har 
betydning også for ungdom35. 

Foresatte som medspillere er en positiv ressurs 
for skolen. Kunnskapsløftet understreker 
viktigheten av at skolen bidrar til at foreldrene 
blir kjent med hverandre og hverandres barn. Når 
foreldrene engasjerer seg sammen med læreren 
i elevgruppen, og ikke bare har fokus på egne 
barn, vil de fungere som gode rollemodeller for 
hvordan man kan bidra til å fremme et positivt 
fellesskap i klassen. Dette er viktig blant annet 
for å forhindre sosial ekskludering elevene 
imellom36. Mange av skolene i Nordre Follo 
har egne planer, som beskriver aktiviteter der 
elever og foreldre medvirker og i noen tilfeller 
har ansvar for gjennomføring. Vennegrupper, 
kveldsarrangement, utflukter o.l. er eksempler på 
slike aktiviteter.

Det er viktig å skape gode møteplasser. Det har 
vært arrangert temakvelder for alle foresatte 
i Kolben hvert semester. Dette har vært gjort 
på bakgrunn av et samarbeid mellom skoleeier 
og kommunalt foreldreutvalg. Her har aktuelle 
temaer blitt belyst av eksterne forelesere. 

God kommunikasjon er en betingelse for 
godt samarbeid mellom skole og hjem. 
Skolene i Nordre Follo har normalt en god 
dialog med foresatte og gjennomfører årlig 
utviklingssamtaler og foreldremøter. Skolene 
har imidlertid ikke en felles struktur på dette 
formelle samarbeidet. Hvilke temaer som tas opp 
med foresatte på ulike tidspunkter er ikke alltid 
sammenfallende. Skolene involverer i ulik grad 
foresatte (FAU) i forberedelser til foreldremøter. 
Det blir dermed forskjeller i hvordan foreldrene 
oppfatter skolene. 
 
I tilfeller hvor elever opplever faglige eller sosiale 
utfordringer, kan samarbeidet bli utfordrende. 
Skolene er den profesjonelle parten og må 
håndtere disse utfordringene i samarbeid 
med skolens støtteapparat. Det er behov 
for kompetanse og gode samarbeidsrutiner 
for å kunne møte alle foreldre på en god og 
ivaretakende måte.

Skolehelsetjenesten jobber med 
foreldreveiledning. Alle helsesykepleiere 
i barneskolene tilbyr et universelt 
foreldreveiledningsprogram. Skolehelsetjenesten 
tilbyr universell foreldreveiledning til foreldre på 
ungdomsskoletrinnet, og har kompetanse både 
på familieterapi, kognitiv terapi og psykisk helse. 
Skolehelsetjenesten får imidlertid ikke tilbudt 
alle foresatte på ungdomsskolene systematisk 
og universell foreldreveiledning.  Årsaken er i 
all hovedsak manglende ressurser og mangel 
på godt nok tverrfaglig samarbeid til å kunne 
gjennomføre dette. Det er ønskelig å utvide 
samarbeidet med skolene og forebygging og 
tiltak for å kunne gjennomføre dette.

34Epstein et al., 2002; Epstein, 2005; Fan & Chen, 2001; Semke & Sheridan, 2010 i https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samar-
beid-mellom-hjem-og-skole/samarbeidet-mellom-hjem-og-skole/
35 Desforges & Abouchaar, 2003; Nokali, Bachman & Votruba-Drzal, 2010 i https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mel-
lom-hjem-og-skole/samarbeidet-mellom-hjem-og-skole/
36 I https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/samarbeidet-mellom-hjem-og-skole/ 
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NFKFU viste til at det er et veldig godt tilbud om 
støtte til foresatte på helsestasjonen de første 6 
månedene. De ønsker dette utvidet til 6 års-alder. 
Noen finner støtte i barselgruppen, men hvis dette 
ikke skjer, kan man lett falle utenfor. Foreldre bør få 
et utvidet tilbud. Dette kan fortsette på barne- og 
ungdomsskolen. 

De fremhever god kommunikasjon med foreldre 
som viktig. Foreldre må føle seg inkludert, og 
kommunen må finne kommunikasjonsformer 
som fungerer, og se på foreldre som en ressurs! 
Der er det mye å hente. Det er viktig for et godt 
tillitsforhold. Det er viktig å veilede foreldre videre i 
løpet, ikke bare i starten. 

Foresatte har mest kontakt med læreren, og lærerne 
må vite hvor de kan hente flere ressurser, hvor de 
kan gå når det blir «vanskelig» i klasserommet.

NFKFU ønsker at elevene ikke bare har 
utviklingssamtale med læreren, men at de også har 
en årlig samtale med en skolepsykolog.
For de tilfellene der barn har sammensatte behov, 
savner de at kommunen har noen som ser hele 
barnet. De påpeker at det ikke er foreldrene som 
skal være sømmen som holder de ulike delene av 
hjelpeapparatet sammen. Det bør være ett sted hvor 
alle kan henvende seg. De viser til Stangehjelpen og 
Alna og Bjerke bydel som eksempel. 

De fremhever Natteravnene og Parenthood 
som gode tilbud, samt åpent hus i Kolben – et 
lavterskeltilbud. 

     NFKFU

”
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Flerkulturelle foreldre
Nordre Follo har 11 385 innvandrere og 
norskfødte barn med innvandrerforeldre. 
Disse har mange forskjellige opprinnelsesland. 
Sortert på verdensregioner kommer de fleste 
fra Asia, og deretter fra land i Øst-Europa37. 
Innvandrerbefolkningen i Nordre Follo 
(førstegangsinnvandrere uten norsk bakgrunn og 
andregenerasjonsinnvandrere) utgjør 19,05 %, litt 
over landssnittet på 18,1 %.

 
Et godt samarbeid mellom virksomheter 
som flyktningetjenesten, helsestasjonen, 
barnehagen, SFO og skolen er avgjørende 
for at god kommunikasjon og relasjoner 
etableres i samarbeidet. Statistikk viser at 
frafall i videregående skole er høyere blant 
minoritetsungdom (gutter) med en kollektivistisk 
oppdragelsesstil og bakgrunn. Derfor er det 
viktig at kommunen tidlig arbeider med å gi 
minoritetsspråklige foreldre gode forutsetninger 
for å oppdra barn i et mangfoldig og 
tverrkulturelt samfunn.

Fra helsestasjonens side ser man at 
minoritetsfamilier som gruppe har større 
utfordringer i samfunnet enn etnisk norske. 
Allikevel er tilbudet til disse familiene dårligere 
når det gjelder kurstilbud og standardisert 
foreldreveiledningsprogram, som i hovedsak 
foregår på norsk. 

37Tall for Nordre Follo eksisterer ikke. Diagrammet er basert på tall for Oppegård pr 1.1.2019, men tallene for Ski viser et omtrent likt bilde.  
   Se bilde for Ski: https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K0213/fakta
38 https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/kunnskapsoversikt/gjennomforing-av-videregaende-opplaring--blant-unge-innvandrere/
   

IMDI skriver38 «Unge innvandrere har 
lavere sannsynlighet for å gjennomføre 
videregående opplæring enn jevnaldrende 
med norske foreldre. Norskfødte med 
innvandrerforeldre gjennomfører derimot 
i nesten like stor grad som den øvrige 
befolkningen. Blant unge innvandrere 
som startet videregående opplæring i 
2013, hadde 63 % fullført innen 2018. 
Den tilsvarende andelen er 75 % blant 
norskfødte med innvandrerforeldre og 78 
% blant jevnaldrende med norske foreldre. 
De siste årene har gjennomføringsandelen 
økt noe i alle gruppene».  

Tallene for Nordre Follo viser samme 
tendens, men vi ser en noe lavere andel 
innvandrere som har fullført innen fem år i 
2018. Disse tallene varierer noe. Mot 47 % i 
2018 hadde 74 % blant unge innvandrere i 
Nordre Follo fullført innen fem år i 2017. 

Kilde: SSB, sist målt 1.10.2018



Både regjeringens integreringsstrategi 
2019-2022 Integrering gjennom kunnskap 
og Stoltenbergutvalgets NOU2019:3 Nye 
sjanser – bedre læring – Kjønnsforskjeller i 
skoleprestasjoner og utdanningsløp, legger 
vekt på tidlig innsats i barnehage og skole samt 
foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet, 
for å skape bedre forståelse for foreldrerollen i 
det norske samfunnet.

Nordre Follo har gode erfaringer blant annet med 
foreldreveiledning for nyankomne flyktninger. 
Det er etablert gode samarbeidsrutiner med 
flyktningtjenesten når barn skal begynne i 
barnehagen. Dette innebærer blant annet 
samarbeidsmøter, planer og bruk av tolk for 
barn og voksne den første tiden i barnehagen. 
Tolketjenesten er avgjørende for at foreldrene 
skal oppleve medvirkning og deltagelse. Det er 
en rettighet de har etter både barnehage- og 
forvaltningsloven. Dagens praksis med bruk av 
tolk er noe ulik. Ansatte i kommunen må være 
bevisst på at flyktninger som har opplevd krig og 
tortur kan ha traumer som kan være til hinder for 
god kommunikasjon. Ikke alle har tradisjon, kultur 
eller tillit nok til andre at de vil motta samtaler 
med hjelpeapparatet for å bearbeide det de har 
opplevd. 

Rammeplanen39 sier at barnehagen skal bidra 
til at språklig mangfold blir en berikelse for 
hele barnegruppen og at flerspråklige barn 
får støtte i å bruke sitt morsmål. Det er en 
utfordring i barnehagen å få en god nok 
oversikt over barnets morsmål, herunder 
ordforråd og forståelse. Det skyldes både 
språklige utfordringer i kommunikasjonen med 
foreldrene, samt ulik forståelse og kultur for hva 
vi snakker med barna om. Det varierer hvordan 
barnehagen tilrettelegger for språklig og kulturelt 
mangfold. Det er viktig med et samarbeid med 
foreldrene på dette området, da de sitter med 
kompetansen og kunnskapen om egen kultur 
og identitetsforståelse for seg og sin familie. 
Foreldre som ressurs i språkarbeidet utgjør 
en stor forskjell for barnet, når det kommer til 
norsk språklig innlæring og barnets flerspråklige 
utvikling.

Mange foreldre lever i en hverdag langt fra nær 
familie og har kanskje ikke noen i sitt nettverk 
som kan passe barna når de deltar i møter. Flere 
barnehager har hatt gode erfaringer med barne-
pass under foreldremøter og har økt deltagelsen 
på møtene vesentlig på grunn muligheten for at 
barn og søsken blir passet. Foreldremøtene kan 
også utnyttes til nettverksbygging ved å ha sam-
tale i mindre grupper, la foreldre i samme årskull 
ha noe felles, ha litt tid til kaffe og prat med for-
eldre du ikke «alltid» prater med. Det er viktig at 
barnehagen snakker om det behovet alle foreldre 
har for å bli kjent og få tilhørighet, for seg selv 
og sine barn. På små steder i kommunen, hvor 
«alle» barna går i samme barnehage og skal inn i 
samme skole, er det ekstra viktig at barnehagene 
jobber med en kultur som inkluderer alle. I små 
miljøer har barn og foreldre færre å spille på med 
hensyn til å finne venner og å bli inkludert.

Språklige barrierer og dårlig kjennskap til norsk 
skole er en utfordring for foreldre som er nye i 
Norge, spesielt de med ikke-vestlig bakgrunn. 
Skolene må jobbe spesielt for å nå denne foreld-
regruppen. De deltar i mindre/liten grad på forel-
dremøter. Det har vært forsøkt å ha egne forel-
dremøter med tolker. Erfaringer fra prosjektet 
Kompetanse for mangfold i 2018 hvor noen sko-
ler og barnehager deltok, er at skolene må jobbe 
systematisk med å bli kjent med foresatte og 
barn. Samtaleguider er et nyttig verktøy for å få 
til gode samtaler. I prosjektet ble det utarbeidet 
en egen samtaleguide til dette formålet. Den nor-
ske skolen er ukjent for denne foreldregruppen, 
og erfaringsvis må vi informere godt om hva sko-
le er, om samarbeid og de samarbeidspartnere vi 
har, betydningen av foreldremøter og utviklings-
samtaler for å få foreldre mer involvert i barnas 
skolegang. Samtidig må vi passe på å ikke gi 
foresatte for mye informasjon på en gang. Denne 
målgruppen trenger ekstra støtte for å forstå hva 
vi gjør i skolen, og hvordan de som foresatte kan 
bidra som ressurs i barnas utdanning. 

39 Rammeplanen for barnehage, s. 20
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Oppsummering
Foresattes trygghet i foreldrerollen betyr mye 
for barnets opplevelse av trygghet. Foresatte 
trenger kunnskap om godt samspill og god 
utvikling, og hvordan barn signaliserer sine 
behov. Holdninger til barnet er og av betydning 
for god omsorg og oppdragelse.  I tråd med dette 
tilbyr Nordre Follo foreldrestøtte i ulike former. 
Mye av foreldrestøtten kommunen tilbyr, er 
forebyggende og handler om å støtte og veilede 
foresatte på ulike stadier i barnets utvikling. 
Foreldrestøtte gis for å bekjempe vold, overgrep 
og omsorgssvikt. 

I dagens samfunn er det ikke mangler på 
tilgjengelig informasjon rettet mot foreldre, 
snarere tvert imot. Informasjonen kommer 
imidlertid fra ulike kilder og angir ulike retninger, 
noe som kan bidra til at foreldre blir usikre. 
Kunnskapsbasert praksis i virksomhetene er av 
betydning for å tilby tjenester vi vet har effekt, 
og som sikrer en rød tråd gjennom barnets 
oppvekst, og for å sikre god veiledning. Det 
etterspørres mer foreldrestøtte.

Brukermedvirkning ligger til grunn for 
foreldresamarbeid. Foresatte skal oppleve seg 
som en ressurs i møte med barnehage og skole. 
Det er viktig med et godt samarbeid om barnets 
trivsel, utvikling og læring. Samarbeidet er et 
gjensidig ansvar, og det er barnehage og skole 
som skal legge til rette for dette. Foreldrenes 
medvirkning og involvering er viktig både for det 
enkelte barnet og for fellesskapet. Det er behov 
for å videreutvikle og styrke samarbeidet med 
foreldre og ha felles føringer på dette området.

Nettverk er viktig for fellesskap og inkludering 
i ulike sammenhenger. For nybakte fedre 
trekkes nettverksgrupper frem som en arena 
for utveksling av kunnskap og erfaringer for 
å øke forståelsen av farsrollen. Fra barnehage 
siden trekkes manglende nettverk frem som 
en utfordring for minoritetsfamiliers deltagelse 
på foreldremøter. Foreldremøter er viktige for 
utveksling av informasjon og de kan bidra til 
nettverksbygging.  Mulighet for barnepass på 
foreldremøter gjør at flere minoritets-familier 
deltar. Kunnskapsløftet retter søkelyset på 
betydningen av foreldres engasjement sammen 
med lærer i elevgruppen for å forhindre sosial 
ekskludering elever imellom. 

Innvandrerbefolkningen i Nordre Follo er noe 
høyere enn landsgjennomsnittet. Det er viktig 
at kommunen skaper gode forutsetninger for 
å oppdra barn i et mangfoldig og tverrkulturelt 
samfunn. Språklige barrierer, kulturelle 
forskjeller og dårlig kjennskap til norsk skole er 
en utfordring for foreldre som er nye i Norge, 
spesielt de med ikke-vestlig bakgrunn. Bruk 
av tolk varierer. De får dermed et dårligere 
tilbud på tross av et stort behov. Barnehagene 
og skolene må jobbe spesielt for å nå denne 
foreldregruppen. Bruk av samtaleguider er et 
nyttig verktøy for å få til gode samtaler.  
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EN TRYGG OG GOD OPPVEKST

Mangfold 
Trygge rammer og gode miljøer gir barn og 
unge mulighet for tilhørighet og utvikling. 
Foreldremedvirkning er viktig for trygghet og 
mestring i hverdagen. Mangfold som ressurs 
i foreldrerollen skal støttes igjennom hele 
oppveksten, fra helsestasjonen, i barnehagen, 
SFO og i skolen. I møte med foreldre må ansatte 
i kommunens virksomheter være kultursensitive 
og ta utgangspunkt i at samarbeidet er basert 
på en gjensidig respekt og prosess hvor det er 
rom til å være ulike og bli verdsatt som unike, 
likeverdige og aktive aktører i felleskapet. 

Universell utforming er nødvendig som en 
grunnleggende strategi for et inkluderende 
felleskap. Tilgjengelighet og brukbarhet for alle 
på alle arenaer og i alle aktiviteter gjenspeiler 
et menneskesyn og en etikk hvor alle er like 
betydningsfulle og med lik rett til deltagelse. 
Slik blir universell utforming en grunnleggende 
forutsetning og et bærende prinsipp for å nå 
visjonen om et inkluderende fellesskap. 

«Dersom ungdom opplever utenforskap og ikke 
får dekket grunnleggende behov for trygghet, 
relasjoner og mestringsopplevelser på en god 
måte, kan det føre til ukloke måter å tilfredsstille 
behov, for eksempel at de søker bekreftelser i 
destruktive gjenger.» -Torunn Fladstad, RVTS 
Sør40

 
Inkludering kan sees i sammenheng med 
universell utforming. Det innebærer at alle 
mennesker uavhengig av bakgrunn, skal ha 
tilbud om likeverdige tjenester og mulighet 
til å bli inkludert i ulike samfunnsaktiviteter. 
Grunnlag for diskriminering kan være 
hudfarge, funksjonsevne, seksuell orientering, 
kjønn, fattigdom, rus og psykiatri mm. Det 
kan være ulike motiver for diskriminering, 
og innskrenking av mangfold, og det  kan 
ramme både enkeltindivider og grupper. Å 
få til god inkludering er først og fremst et 
holdningsarbeid41. Familiene i Nordre Follo er 
ulikt sammensatt og kan gjerne bestå av mor og 
medmor, far og medfar som mor og far. 

 

Inkludering innebærer også å ikke godta 
rigiditet og kontroll. I tråd med mangfold og 
inkludering er det viktig å huske på at barn 
har rett til beskyttelse mot tvangsekteskap, 
kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ 
sosial kontroll. Alle barn har rett til en trygg 
og god barndom og oppvekst, uavhengig av 
familiesammensetning og -bakgrunn.

De 1001 første dagene 
Fra barnet blir unnfanget til toårsdagen er det 
1001 dager. Dette er en sårbar tid og kan være 
en stor overgang for foreldre.  Et godt parforhold 
er viktig for psykisk helse og kan beskytte mot 
uheldige virkninger av ulike belastninger både 
for menn og kvinner. Et dårlig parforhold er en 
av de største risikofaktorene for depresjon i tiden 
rundt fødsel, både for menn og kvinner.  Nyere 
forskning viser både at mors psykiske og fysiske 
helse under svangerskapet, og barnets to første 
leveår legger et viktig grunnlag for barnets 
utvikling og helse senere i livet. Oppfølging og 
støtte til gravide og familier med de minste barna, 
er derfor svært viktig for barnets oppvekst42, og 
åpner mulighet for tidlig intervensjon for de mest 
sårbare og risikoutsatte barna. 

Nordre Follo har ca. 550 fødsler i året. Cirka 
85% av kvinnene velger oppfølging hos 
jordmor i svangerskapet.  I Nordre Follo jobber 
det jordmødre med lang erfaring og bred 
kompetanse. Dette er med på å styrke stabilitet 
og kontinuitet i tjenesten. Alle barselfamilier 
får tilbud om hjemmebesøk av jordmor og 
helsesykepleier etter fødselen. Jordmødrene 
og helsesykepleierne screener gravide for 
svangerskapsdepresjon, og har støttesamtaler 
med dem som trenger det i tråd med 
Edinburghmetoden. Ved behov henvises det 
videre til ressursteam på sykehusene, psykolog, 
sped- og småbarnsteam, familievernkontor eller 
distriktspsykiatrisk senter via fastlegen. Alvorlig 
psykisk lidelse hos mor i svangerskapet og 
barseltiden kan føre til psykologiske problemer 
og utviklingsvansker for barnet. 

40Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Regjeringen 2020
41 Sarpsborg kommune, Mangfoldsplanen 2016-2018
42 https://www.fylkesmannen.no/contentassets/738ee5f9a03b46aaa5a3ca11a62ee09c/fylkesmannen-jauar-2018---catharina-e-a-wang-kopi-5.pdf
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Forebygging av depresjon i svangerskap og 
barseltid har vist seg å være samfunnsøkonomisk 
nyttig, i tillegg til at foreldreskapet og barnets 
utvikling beskyttes mot negative konsekvenser 
av psykisk uhelse43.

I løpet av de to første årene gjennomgår hjernen 
store endringer, noe som gjenspeiles i den store 
psykologiske og atferdsmessige utviklingen 
til barnet44. Kompetanse om grunnleggende 
tilknytningsteori og hvordan den brukes er 
viktig for alle som jobber med foreldre-barn-
relasjoner45. Trygge voksne gir trygge barn. 
Tilknytning og trygg og vennlig omsorg, er 
forutsetninger for god psykisk helse i alle aldre. 
Den voksne er alltid ansvarlig for relasjonen til 
barn og unge, på alle arenaer. Barn som ikke 
opplever gode relasjoner til voksne vil kunne 
streve med sinne, angst og depresjon senere i 
livet. Det er av betydning for barns utvikling at 
vi gir rett hjelp til rett tid. De minste barna er 
særlig sårbare, og det er gjerne i den tiden de 
starter i barnehage. I Nordre Follo går cirka 86% 
av 1-2 åringene i barnehage46. En barnehagestart 
på barns premisser er viktig med tanke på 
barnets og hjernens utvikling. Dette kan sees 
i sammenheng med stress for barnet, som i 
barnehagen skal forholde seg til nye rutiner, 
flere omsorgspersoner og en helt annen hverdag 
borte fra foreldrene sine. Små barn trenger hjelp 
til å utvikle evnen til å regulere seg ned når de blir 
stresset. Gjennom gråt signaliserer de at de ikke 
har det bra. Hvis de voksne ikke responderer og 
trøster barnet, kan barnet bli mer stresset47.

43Reedtz, C., 2012; Bauer, A., Parsonage, M., Knapp, M., Iemmi, V., Adelaja, 
B., 2014: The costs of perinatal mental health problems. Center for mental 
health and London School of Economics, England; Dennis, Cindy-Lee & 
Hodnett, Ellen D., 2007: Psychosocial and psychological interventions 
for treating postpartum depression, Cochrane Database of Systematic 
Reviews.
44Gilmore mfl., 2012
45Helsestasjonsboken, 2016
46KOSTRA nøkkeltall, Statistisk sentralbyrå
47Tidlig stress og senere helse-urovekkende sammenhenger- T.S. Berg- 
Nielsen 2016

”Brukerne av helsestasjonen svarer at 
helsesykepleier oppleves som hjelpsom, 
kompetent, hyggelig, forståelsesfull, 
tar brukerne på alvor, er interessert og 
engasjert. Når det gjelder tilgjengelighet, 
er brukerne fornøyde med at det er lett 
å få time og lite ventetid, de får svar på 
telefonen, det er fine åpningstider, kort 
avstand, sentral beliggenhet og de får 
hjelp når de trenger det. Det positive 
med helsestasjonens tilbud er spesielt 
hjemmebesøk, åpen helsestasjon fire 
dager i uken, COS-kurs, barselgruppe, 
tilgang på jordmor, tilgang på vekt, 
ekstra hjemmebesøk ved behov for 
ammeveiledning, tilbud både for barn og 
foreldre, kursene er gode og fantastisk 
at det settes inn spiral. Helsestasjonen 
oppleves som lavterskel-tilbud og brukerne 
synes det er positivt med påminnelse om 
timen.

For å få en bedre helsestasjon ønsker 
brukerne fast helsesykepleier, ikke mye 
utskifting. 

Når det gjelder lokaler og tilgjengelighet, har 
helsestasjonen et moderniserings¬behov 
og lokalene oppleves som triste. 
Parkeringsmulighetene bør være 
bedre, helst gratis for dem som skal på 
helsestasjonen. Ellers svarer noen at 
timene ikke bør endres så mye, forsinkelser 
bør unngås og barna bør kalles inn til 
rett tid. Det bør være enklere å bestille/
avbestille timer på nett, kapasiteten 
ved helsestasjonen bør være større og 
man bør komme inn til tiden. En har 
svart at helsestasjonen ikke bør være 
sommerstengt.

Når det gjelder tilbudet, ønsker brukerne 
mer hjemmebesøk, flere kontroller før 
6 ukers-konsultasjon, bedre tilbud med 
fysioterapeut, bedre organisering og faglig 
innhold på barselgrupper, flere grupper, 
fødselsforberedende kurs, ammekurs, 
åpen helsestasjon fra kl. 9-10 passer bedre 
med hensyn til søvn. Noen svarer at de 
ønsker enda mer fokus (og ressurser) på 
mental helse og bearbeiding i oppfølgingen 
av mor og barn og mindre stress rundt 
vektoppgang. 

Brukere av helsestasjonen
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De som har svart på undersøkelsen, er 
fornøyde med jordmortjenesten. De er 
fornøyde med at de får informasjon, at 
oppfølgingen er god, det blir satt av tid til å 
spørre om ting, de får god veiledning og blir 
godt ivaretatt, det er trygt og jordmødrene 
er menneskelige og personlige. 

De ønsker flere å henvises til, et bredere 
nettverk, eks kosthold og trening både før 
og etter svangerskap. Kanskje et tilbud her 
(helsestasjonen).

For å gi støtte i foreldrerollen er det viktig 
at det er regelmessige samtaler og at 
barnets utvikling følges. Noen svarer at det 
kan arrangeres møter hvor de kan får info 
sammen med andre foreldre og veiledning 
ved behov om det dukker opp problemer. 
Det er viktig å ha forståelse for hver enkelt 
sin situasjon. Gjerne ha flere kurs for par og 
være tilgjengelig for eventuelle spørsmål 
underveis med for eksempel en chat. 

Brukere av jordmortjenesten

”

Trygt barnehagemiljø og 
inkluderende fellesskap
Inkludering handler om at alle barn skal oppleve 
at de har en naturlig plass i fellesskapet. De 
skal føle seg trygge og kunne erfare at de 
er betydningsfulle, og at de får medvirke i 
utformingen av sitt eget tilbud. Det ordinære 
barnehagetilbudet skal ha så gode kvaliteter at 
det ivaretar mangfoldet i barne-gruppa. For et 
fåtall vil det være nødvendig å gi et tilbud utenfor 
den vanlige barnehagegruppen for at barnet 
skal lære og utvikle seg på en måte som passer 
nettopp dette barnet best. Det avgjørende er at 
barn opplever å få like muligheter til å utvikle seg 
ut fra sine forutsetninger. 

I rammeplan for barnehage kapittel 1 står det: 
Å møte individets behov for omsorg, trygghet, 
tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna 
får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige 
verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. 
Videre heter det at barnehagen skal fremme 
demokrati, mangfold og gjensidig respekt, 
likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring  
og helse. 

Barn lærer best sammen med og av andre barn. 
Barn som ikke opplever inkludering i fellesskapet, 
vil ha redusert glede og utbytte av lek og læring. 
For å fremme inkludering, må voksne tørre å 
gripe inn når de ser eller opplever ekskludering. 
Kunnskap om hvordan vanskelige samtaler kan 
gjennomføres er viktig. Gode rutiner og godt 
lederskap skal ivareta opplæring og veiledning av 
ansatte som står i vanskelige saker. 

Barnehagestart er en stor overgang både for 
barn og foreldre. Mange av barnehagene har 
tilvenning som er individuelt tilpasset det 
enkelte barnet og den enkelte familiens behov. 
Noen av barnehagene har også startet opp 
med tidlig tilvenning. Da kan barn som har fått 
barnehageplass fra august, besøke barnehagen 
ukentlig sammen med foreldre. På den måten 
blir de kjent med barnehagen, noe som bidrar 
til økt trygghet i overgangsfasen. Stadig flere 
barnehager inviterer til besøksdager hvor barn 
og foreldre kan besøke og treffes i barnehagen 
og bli kjent med ansatte som skal ta imot barnet 
når barnet begynner i barnehagen. Barnet får 
bli kjent med miljøet og rommene i barnehagen. 
Pedagogene har samtaler med foreldrene for å 
bli bedre kjent med hvilke rutiner familien har 
og hva barnet er vant med hjemme. Foreldrene 
er de som kjenner barnet best, og gjennom 
samtaler med pedagogene kan tilvenningen 
tilpasses det enkelte barnets behov. Det er vanlig 
praksis at barnehagene inviterer nye foreldre til 
foreldremøte i juni.

Nordre Follo har planer for hvordan barnehagene 
skal arbeide med å skape et godt og inkluderende 
leke- og læringsmiljø for alle barn. Med 
utgangspunkt i disse planene og i rammeplanen, 
jobber barnehagene aktivt med å skape 
gode fysiske og psykososiale læringsmiljøer. 
Det er god kompetanse i personalgruppene, 
som gjennom flere år har jobbet systematisk 
med kompetanseheving innenfor leke- og 
læringsmiljø, holdninger og verdier. Mange av 
barnehagene har tatt i bruk kvalitetskjennetegn 
for godt lekemiljø i barnehagene, god ledelse 
av barnegrupper og godt foreldresamarbeid 
for å videreutvikle praksisen i barnehagene. 
Barnehagene har et bevisst forhold til 
gruppedeling og bruk av smågrupper i 
hverdagen. Dette skal bidra til at alle barn blir 
sett og inkludert i et lekefellesskap, og det skaper 
nære relasjoner mellom barn og personale. 



Det kan være en utfordring for arbeidet med 
det psykososiale miljøet at barnegruppene til 
tider er for store, da ansatte har plantid eller er 
i møter. Barnehageansatte har gjennomsnittlig 
et høyere fravær enn andre yrkesgrupper. 
Dette gir utfordringer i forhold til trygghet og 
stabilitet for barna og kan gjøre det vanskeligere 
å gjennomføre planer. 

I Rammeplanens kapitel 1, barnehagens 
verdigrunnlag, står det at barnehagen skal 
forebygge krenkelser og mobbing og at 

barnehagens har ansvar for å håndtere, stoppe 
og følge opp dette. Fra 1.1.2021 kommer det inn 
et nytt kapitel i barnehageloven som omhandler 
dette temaet. I tillegg til § 41 som omhandler 
nulltoleranse og forebyggende arbeid sier 
§ 42 at barnehagen har en plikt til å sikre at 
barn har et trygt og godt psykososialt miljø 
(aktivitetsplikt). 

Denne gir barnehagen en plikt til ved mistanke 
eller kjennskap til at barn ikke har et trygt og 
godt barnehagemiljø å snarest undersøke saken. 
Det skal settes i gang egnede tiltak og det lages 
en skriftlig plan for arbeidet med å skape et trygt 

og godt barnehagemiljø for barnet. Det er en 
skjerpet aktivitetsplikt § 43 dersom en ansatt i 
barnehagen krenker et barn.

Gjennom prosjektet «Se meg - hele meg» jobber 
barnehagene aktivt med å forebygge vold og 
seksuelle overgrep. Det har foregått ved hjelp av 
refleksjonsarbeid, foredrag og veiledning. 

Gjennom økt fokus på tverrfaglig samarbeid 
har barnehagene og instansene rundt, som 
helsestasjonen, PPT og barnevernet kommet 

tettere på hverandre. Dette har bidratt til at 
samtaler og drøftinger om barn og barnegrupper 
hvor man har bekymringer, blir løftet på et tidlig 
stadium.  

Helsestasjonstjenesten og barnehagene ser de 
samme barna regelmessig. Et samarbeid mellom 
disse virksomhetene er nyttig både på system- 
og individnivå. På systemnivå kan erfaringer 
og kunnskap om barnepopulasjonen deles. På 
individnivå kan for eksempel et samarbeid for 
barn og familier med behov for ekstra oppfølging 
og støtte være hensiktsmessig. 
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Familier som har behov for oppfølging i 
helsestasjonen, har ofte også behov for ekstra 
oppfølging i barnehagen48. Helsestasjonen i både 
Ski og Oppegård kommune hadde påbegynt 
tiltak knyttet til samarbeid med barnehagene. 
Hvordan dette samarbeidet kan videreutvikles 
i Nordre Follo er under vurdering, og både 
barnehagene og helsestasjonene ser behov for 
økt samarbeid.

48 Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
49 https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/innvandrere-og-integrering/barnehage-og-utdanning/

Minoritetsspråklige i barnehagen
I Nordre Follo, som i landet ellers, er det en øken-
de andel innvandrere og norskfødte med innvan-
drerforeldre. Barn med innvandrerbakgrunn går i 
barnehage i mindre grad enn de uten innvandrer-
foreldre, og de starter senere. Deltakelsen har 
imidlertid økt de siste årene49. 
Statistikken viser at andelen minoritetsspråklige 
barn i barnehagen har økt de siste fem årene. Mi-
noritetsspråklige barn er definert som barn med 
annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk 
og engelsk. 

I Nordre Follo var andel minoritetsspråklige barn 
i barnehagene i 2019 på 17,3 %, noe mindre enn i 
landet som helhet. 
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Innvandrerbarn og minoritetsspråklige barn 
bor i ulike områder av Nordre Follo kommune, 
og det vil variere i hvilken grad barnehagene 
må tilrettelegge for denne gruppen. Ofte vil 
det være utfordringer knyttet til språk og 
kultur som barnehagene må bidra til å løse. 
Barnas oppvekstvilkår må sees i sammenheng 
med familiens samlede behov og foreldrenes 
omsorgskompetanse. Blant minoritetsspråklige 
familier er det i deler av kommunen færre familier 
som har barn i barnehage enn på landsbasis. Vi 
vet at barn med minoritetsspråklig bakgrunn 
statistisk sett har en lavere sosioøkonomisk 
bakgrunn, og at barnehagen har en gunstig 
effekt på psykisk helse og språkutvikling. Når 
barnehagene i tillegg kan bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller, ønsker vi å øke andelen barn 
med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehagene 
våre. 

Trygt skolemiljø og inkluderende 
fellesskap
Alle barn i Norge har rett til et trygt og godt 
skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring 
jf. opplæringslova § 9 A-2. Skolen har plikt til å 
jobbe kontinuerlig og systematisk med dette. 
Retten er individuell, og det er elevens egen 
oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt 
og godt. Et trygt skolemiljø betyr blant annet at 
elevene ikke skal komme til skade, og at elevene 
skal føle at skolen er et trygt sted å være. 

Trivsel og trygghet er viktige forutsetninger for 
å være tilgjengelig for læring, og for å utvikle 
det potensialet hvert enkelt barn har i seg. I 
forskningen finner man fem dimensjoner med 
betydning for et trygt og godt skolemiljø: god 
klasseledelse, positive relasjoner mellom voksne 
og elever, positive relasjoner mellom elevene, 
godt samarbeid med foresatte og god ledelse 
samt organisasjon og kultur for læring på 
skolen.

God klasseledelse handler ofte om å finne det 
gode balansepunktet mellom frihet og kontroll, 
mellom omsorg og disiplin og mellom humor 
og alvor50. Relasjonen og maktforholdet mellom 
lærer og elev er asymmetrisk. Det er lærerens 
ansvar å skape det gode klassemiljøet der 
elevene er trygge og tør å blottlegge seg, vise 
hva de ikke forstår, stille spørsmål og undre seg. 
Vennskap og opplevelsen av tilhørighet er den 
viktigste vekstfaktoren for læring og utvikling. 
Barn og unge som liker seg på skolen og føler 
seg inkludert i et felleskap, krenker sjeldnere 
andre. Å bygge trygge gode klassefellesskap 
faglig og sosialt er sentralt for et godt skolemiljø. 
I en positiv skolekultur viser elevene omsorg for 
hverandre og det kommuniseres at krenkelser 
ikke er tillatt.

Den mest brukte definisjonen på mobbing har 
vært Udirs versjon: «Mobbing er gjentatte 
krenkelser mot en person som har vanskelig 
for å forsvare seg. Det kan dreie seg om erting, 
utestenging, spredning av løgner, trusler, 
negative kommentarer om utseende eller 
krenkelser som slag, dytting og sparking.».

SU-representantene er positive til prosjek-
tet «Se meg, hele meg» og synes det er 
fint at det utarbeides regler og rutiner for 
barnehagene på dette området. 
De fremhever viktigheten av samarbeid 
med andre kommunale enheter og fremhe-
ver det gode samarbeidet med fysiotera-
peuter. 
SU-representantene uttrykker ønske om 
faste vikarer for å sikre trygghet og stabili-
tet for barn og voksne. 

SU-representanter

”

50Ogden, 2012
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Definisjonen ivaretar to viktige momenter fra 
forskning om mobbing; at det er ubalanse i 
styrkeforholdet, og at krenkelsen foregår over 
tid. 
Ingrid Lund, professor ved Universitetet i Agder, 
har en annen definisjon på mobbing: 

«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/
eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, 
å være en betydningsfull person i fellesskapet 
og muligheten til medvirkning.». 

Her er fokuset skiftet fra antall ganger, tid, 
aggresjon, makt og intensjonalitet til voksnes 
handlinger og barns grunnleggende behov som 
blir hindret der mobbing skjer. Dette perspektivet 
er også viktig å ha med seg i arbeidet med å 
forebygge mobbing.

Elevundersøkelsen gjennomføres hver høst på 
7. og 10. trinn ved alle grunnskoler. Resultatene 
fra undersøkelsen gir nyttig informasjon om 
skolemiljøet ved den enkelte skolen. Tallene 
viser at det er flere elever som trives på skolen i 
Nordre Follo enn snittet i landet. 

Skala fra 1-5 der høy verdi betyr positivt resultat.  
Beste gjennomsnittsverdi er 5. 
Kilde: www.Skoleporten.udir  

Prosentandel elever i 7. og 10. klasse som svarer at de blir mobbet på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
Kilde: Skoleporten, Udir 

Mobbetallene fra elevundersøkelsen på 7. 
trinn i Nordre Follo viser en positiv utvikling 
over tid. Tallet for 7. trinn er lavere enn 
landsgjennomsnittet, mens 10. trinn i Nordre 
Follo ligger omkring lands-gjennomsnittet ved 
siste måling.

På spørsmål om hva de synes er bra med 
skolen slik den er i dag når det gjelder trivsel 
og trygghet, er det mange som trekker frem 
at det er lite mobbing og at de har flinke 
lærere som følger opp når noe skjer. Skolene 
har fine uteområder som legger til rette for 
aktive friminutt. Trivselsledere og synlige 
lærere ute i skolegården bidrar til større 
trygghet. 

For at skolen skal bli bedre, foreslås det 
mange tiltak som omhandler det fysiske 
ved skolene, som for eksempel: flere benker 
i skolegården, bedre fotballnett, bedre 
renhold, flere fellesaktiviteter og gjerne 
turneringer i friminuttene. 

Elevrådene

”
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Arbeid med det psykososiale 
skolemiljøet
I Nordre Follo arbeider skolene kontinuerlig og 
systematisk sammen med sine støttespillere for 
å skape gode, trygge og inkluderende skolemiljø 
for alle elever. Det er alvorlig at elever opplever å 
bli mobbet og det er hele tiden et mål å jobbe for 
å minimere mobbing i skolen.

Kommunen har planer for trygt og godt 
skolemiljø som skolene skal følge. Planene 
beskriver fokusområder og pedagogisk praksis 
som bidrar til trygt og godt skolemiljø, og en 
detaljert beskrivelse av hvordan skolene skal 
opptre ved mistanke eller varsling om mobbing. 
I henhold til opplæringsloven § 9 A-4 har skolen 

en aktivitetsplikt for å sikre at eleven har et trygt 
og godt psykososialt skolemiljø.
  
Arbeidet med skolemiljøet foregår på systemnivå 
ved at det er tema i ledernettverk med 
skoleeier og på plandager med skolens ansatte. 
Skolemiljøet er også et tema som diskuteres 
med de ansatte i løpet av skoleåret, og det er 
obligatorisk tema på foreldremøter. I tillegg 
gjennomgås og videreføres implementering av 
skolemiljøplanen i skolens ressursteam, sammen 
med PPT. Et eget skolemiljøteam veileder 
skoleledere og pedagogisk personale i saker som 
angår utfordrende skolemiljø. Kommunen er i 
gang med å etablere et eget mobbeombud. 

Mange gode rutiner er etablert, og skolene i 
Nordre Follo har dyktige lærere som er gode 
på relasjonsbygging. Det er stort fokus på 
klasseledelse og relasjonsarbeid, og skolene 
har over tid jobbet systematisk med ulike 
forskningsbaserte metoder i det forebyggende 
arbeidet for å skape trygge skolemiljøer og styrke 
elevenes sosiale kompetanse. Alle skolene har 
helsesykepleier og det er laget retningslinjer for 
hvordan samarbeidet mellom skolehelsetjenesten 
og skolene skal være.

Fra våren 2020 skal Nordre Follo delta i den 
samlingsbaserte kompetanseutviklingen; 
Inkluderende barnehage- og skolemiljø, i regi 
av Utdanningsdirektoratet. Her vil utvalgte 
barnehager og skoler delta i samarbeid med 
ressurspersoner i kommunen, for å gjennomføre 
lokalt utviklingsarbeid.  Kunnskapen fra dette 
prosjektet skal spres til de andre barnehagene og 
skolene i kommunen. 

Nordre Follo følger planmessig opp saker 
knyttet til bekymringsfullt skolefravær. Over 130 
elever i kommunen har alvorlig fravær. Elevene 
følges opp av skolen, eventuelt med bistand 
fra PP-tjenesten, helsesykepleier, Bup eller 
andre. Skolene skal sette inn tiltak for å hjelpe 
de elevene som ikke kjenner tilhørighet eller av 
andre grunner strever med å delta i fellesskapet. 
Kommunen har også en egen «skolelos» som 
arbeider systematisk med å følge opp elever med 
alvorlig skolefravær.

Ressursteamet er skolens samarbeidsarena for 
å sikre hjelp til enkeltelever eller elevgrupper. 
Ressursteamet er viktig for skolen som 

Kommunens ungdomsråd mener skolene 
er flinke til å fokusere på inkludering og 
at de er gode på å forebygge mobbing 
og utenforskap. De mener at skolene har 
godt tilrettelagt undervisning for de som 
har behov for det, men ønsker bedre hjelp 
til elever med spesielle utfordringer og 
behov, uten at de andre elevene får mindre 
oppmerksomhet eller hjelp.  
Skolene burde ha flere arrangementer 
eller ting som de ulike trinnene kan 
gjøre sammen, for å bli bedre kjent. 
Mange åttendeklassinger er redde for 
tiendeklassinger, dette bør vi jobbe for å 
unngå.
Helsesykepleier må være mer til stede på 
skolene. Barn og unge trenger å snakke med 
noen når det oppstår noe og når behovet er 
der, ikke noen dager etter.  
Psykologisk kompetanse for alle lærere. 
Lærere må se hele eleven, ikke bare 
fokusere på læring.  

Ungdomsrådet

”

NFKFU trekker frem at det er viktig med en 
rektor som er genuint involvert i elevene og 
støtter tiltak som belønner bra atferd, f.eks. 
skoleomfattende program som PALS. 

NFKFU

”
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organisasjon og bidrar til at alle elever, inkludert 
barn og unge med spesielle behov, får et 
opplæringstilbud av høy kvalitet. I ressursteamet 
drøftes arbeid og utfordringer skolen opplever 
knyttet til grupper og enkeltelever, sett opp mot 
skolens satsingsområder og utviklingsarbeid. 
PP-tjenesten deltar fast, ofte sammen med 
skolehelsetjenesten. Andre samarbeidspartnere 
inviteres inn ved behov. 

En inkluderende skole og tidlig innsats
Inkluderende fellesskap og tidlig innsats 
vektlegges som sentrale elementer i skolen, 
både i fagfornyelsen og i nasjonale føringer. 
Tidlig innsats handler både om å sette inn 
tiltak fra tidlig alder, og så raskt utfordringer 
avdekkes i løpet av utdanningsløpet. En skole 
som jobber for inkluderende opplæring, legger 
til rette for at den ordinære opplæringen blir 
romslig og variert slik at flere får realisert sitt 
potensiale for læring i et fellesskap. Dette fører 
til inkludering, både faglig og sosialt, og handler 
om å oppleve mestring sammen med andre. 
Den store variasjonen og mangfoldet som fins 
i en klasse, inkluderer også flerspråklige elever. 
I Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022: 
Integrering gjennom kunnskap, presiseres det 
at alle generelle tiltak i utdanningsløpet skal 
ta hensyn til det flerkulturelle mangfoldet i 
befolkningen. Det påpekes at utdanning er en 
kilde til sterk sosial mobilitet. 

Fagfornyelsen legger opp til at flere elever skal 
kunne jobbe med trinnets mål ved at dybde-
perspektivet vektlegges. Mer dybdelæring 
og færre tema, gjør at også elever med 
læringsutfordringer får lære det samme som 
medelever, men på ulike nivåer. Dette vil 
kunne føre til at færre elever får behov for 
spesialundervisning hvis skolene lykkes med 
dette arbeidet. Det vil i tillegg kunne utvide 
elevers mulighet til å få vurdering med karakter 
på ungdomsskolen, og til å fullføre videregående 
opplæring.

Stortingets endring av opplæringsloven § 1.4 
i 2018, om tidlig innsats for elever fra 1.-4.
trinn, utvider skolens handlingsrom til å møte 
mangfoldet i elevgruppen innenfor ordinær 
opplæring. Endringen innebærer at skolene 
skal sørge for at elever på 1. til 4. årstrinn som 

står i fare for å bli hengende etter i lesing, 
skriving eller regning, raskt skal få tilbud 
om intensiv opplæring. Hvis hensynet til 
elevens beste taler for det, kan opplæringen 
gis som eneundervisning i en kort periode. I 
Stortingsmelding 6, Tett på; tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap foreslås det å utvide 
§ 1.4 i opplæringsloven om tidlig innsats, til 
å gjelde flere enn 1.-4.trinn. I NOU 2019:23 
Ny opplæringslov, foreslås det å utvide §1.4 
ytterligere, til å gjelde alle fag.  

Peder Haug, norsk professor i pedagogikk, sier  
at hvis skolen skal sikre et inkluderende 
fellesskap for alle, og lykkes med inkludering, må 
de ha fokus på, og jobbe målrettet med følgende 
forhold:  

• Alle må gis mulighet til å høre til i 
et fellesskap, som en klasse eller en gruppe. 
Vi må tilstrebe at elever som mottar 
spesialundervisning i deler av opplæringen 
får sin opplæring, på en måte som i minst 
mulig grad er segregert fra det ordinære 
fellesskapet. 

• Skolen må sikre den enkelte elevs 
muligheter for deltagelse. Deltagelse er 
en forutsetning for læring og betyr her å 
aktivt ta del i den opplæringen som skjer 
i klasserommene innenfor fellesskapet av 
elever.

• Skolen som inkluderende fellesskap 
må sikre den enkeltes mulighet 
for medvirkning. Medvirkning er en viktig 
del av opplæringen til demokrati som er 
knyttet til skolens demokratiske praksis. 

Dette er i tråd med FNs Barnekonvensjon  
artikkel 12, som sier at elevene selv skal 
involveres og uttale seg om hva som har 
betydning for dem på skolen og for deres læring 
og utvikling. Alt som gjøres i skolen skal gjøres ut 
fra en barnets beste vurdering, artikkel 3.

Å legge til rette for elevmedvirkning kan 
gi positive utslag på motivasjon, trivsel og 
læringsutbytte. I elevundersøkelsen måles 
elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke 
i arbeidet med fagene, og om de får være med å 
bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. 



Resultatene i Nordre Follo ligger omtrent 
på landsgjennomsnittet både på 7. og 10. 
trinn. Forskjellen mellom 7. og 10. trinn er 
gjennomgående og gjenspeiler at det er ulike 
utfordringer på barne- og ungdomstrinnet. 
Det kan også ha sammenheng med at elevenes 
forventninger og kritiske vurderinger tiltar med 
alderen. 

Nordre Follo har mange gode ressurser og 
tjenester som skal bidra til at barn og unge 
opplever et godt og inkluderende oppvekst- og 
skolemiljø. Det er en styrke at disse er samlet i et 
felles virksomhetsområde, da det gjør det enklere 
å kunne koordinere tjenester og for at barn som 
trenger det får hjelp så tidlig som mulig. Det er 
en utfordring at det ikke er utarbeidet en plan 
for hvordan kommunen skal arbeidet med tidlig 
innsats. 

Kommunen kan bli bedre på å koordinere tiltak 
rundt elever som får hjelp fra flere instanser. 
Det er nødvendig for å gi et helhetlig tilbud til 
barn og unge som trenger det, og må sikres 
for å møte statens forventinger til kommuner 
og fylkeskommuner om et målrettet arbeid 
for en felles kultur for samarbeid på tvers av 
tjenestene 51. Kompetansen og virkemidlene fra 
de ulike tjenestene og yrkesgruppene skal være 
så nært barn og unge som mulig. I Nordre Follo 
kan ressurser og tjenester benyttes enda bedre, 
blant annet ved å være tettere på de elevene og 
familiene som trenger det.

Skolene gjør mye bra, og det er mye god 
kompetanse. Allikevel kan Nordre Follo bli 
enda bedre på å skape en inkluderende skole 
og møte det mangfoldet som er i den ordinære 
undervisningen. 

Vi jobber ikke tilstrekkelig forebyggende eller 
med tidlig innsats. Det mangler ressurser til å 
organisere undervisningen i mindre grupper og 
tilstrekkelig kompetanse på enkelte områder, 
blant annet kompetanse knyttet til det 
flerspråklige. Handlingsrommet er begrenset, 
og skolene får ikke støttet elevene tilstrekkelig. 
Skolene opplever å måtte ta ressurser fra et 
tiltak for å iverksette et annet. Ressursene blir 

dermed spred tynt utover, og man får ikke til 
den kontinuiteten som må til for å skape en 
varig endring. Tilnærmingen som de nasjonale 
føringene legger opp til, krever en endret 
praksis og tid og ressurser for å sette i gang 
og gjennomføre tiltakene. Skolene avventer i 
mange tilfeller en sakkyndig vurdering, som sier 
at de må inn med spesialundervisning. Hvis vi i 
Nordre Follo satser på en inkluderende praksis 
innenfor det ordinære undervisningstilbudet 
slik at skolene i større grad rommer variasjonen 
innenfor det normale, vil kommunen på sikt få 
mer igjen for ressursene som settes inn, ved at 
elevene opplever større grad av motivasjon og 
mestring.
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Skala fra 1-5 der høy verdi er positivt, beste gjennomsnittsverdi er 5. 
Kilde: Elevundersøkelsen www.Skoleporten.no

51 Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende  
fellesskap i barnehage, skole og SFO



Gode overganger
Et godt samarbeid i forbindelse med de ulike 
overgangene i barnets oppvekst er viktig.  

Helsestasjonen møter familien regelmessig 
gjennom helsestasjonsprogrammet i 
svangerskapet og de første leveårene. 
Konsultasjonene tar utgangspunkt i samspillet 
mellom foreldre og barn, barns utvikling samt 
foreldrenes fysisk og psykiske helse. Helsestasjon 
kan derfor tidlig se hvilke foreldre som er sårbare 
og trenger ekstra oppfølgning i foreldrerollen. I 
dag er det lite informasjon og samarbeid rundt 
disse barn mellom helsestasjon og barnehage. 
Dersom informasjonen om behov for ekstra 
støtte formidles til barnehagen, med samtykke 
fra foreldrene, kan pedagogene tilrettelegge for 
tilvenningen og første møte med barnehagen. 
De fleste barna som begynner på skolen 
i dag har gått i barnehage, og i statlige 
styringsdokumenter slås det fast at barnehagen 
og skolen skal samarbeide til barnets beste. 
I Nordre Follo revideres og ferdigstilles Plan 
for overgang mellom barnehage og skole, 
barneskole og ungdomsskole våren 2020. Denne 
omfatter egne rutiner for barn som anses å være 
særlig sårbare i disse overgangene. Hensikten 
med planen er å skape trygghet for barn 
gjennom tydelige og forutsigbare overganger 
gjennom hele livet. Planen skal gi retning for 
virksomhetenes arbeid og beskriver tidspunkt og 
ansvar for gjennomføring av ulike aktiviteter som 
skal sikre en trygg og god overgang. 

Følgende aktiviteter er vektlagt for å lykkes med 
overgangene: 

• Dialog med foreldre før, under og etter 
overgangen.

• Utveksling av informasjon om barna.
• Faglig samarbeid mellom barnehage og 

skole.
• Samarbeidprosjekter mellom barnehage/

skole og barneskole/ungdomsskole.
• La barna bli kjent med skolen og læreren.

Barn og foreldre i Nordre Follo skal oppleve 
at barnehager og skoler samarbeider for å 
skape sammenheng i læringsinnholdet. Det er 
lagt opp til faglig-pedagogisk møte på høsten 
mellom barnehage-skole og mellom barneskole-
ungdomsskole. 

Her legges det vekt på kunnskaps- og 
erfaringsdeling mellom pedagoger i de ulike 
virksomhetene for å få innsikt i hverandres 
læringssyn. 

Når det gjelder overgangen fra ungdomsskole 
til videregående skole, er det naturlig å ta 
utgangspunkt i de nasjonale føringene som 
betrakter hele grunnopplæringen som et 
sammenhengende 13-årig løp fra 1. klasse i 
barneskolen til og med avsluttet videregående 
opplæring. Å virkeliggjøre et helhetlig 13-årig 
skoleløp fordrer et tett samarbeid mellom 
grunnskole og videregående skole. 

Det er behov for å videreutvikle samarbeidet som 
er etablert mellom ungdomsskolene og enkelte 
videregående skoler i distriktet. Samarbeidet 
gir skolene kunnskap som de bruker til å 
tilrettelegge for gode overganger, og et tilpasset 
tilbud. Ungdomsskolene i tidligere Oppegård 
har blant annet utviklet et samarbeid med Roald 
Amundsen videregående skole om et felles tilbud 
for forsering i matematikk. 
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Oppsummering
De to første årene i barnets liv legger et viktig 
grunnlag for utvikling og helse. Oppfølging og 
støtte til gravide og familier med de minste barna 
er derfor av stor betydning for barnets oppvekst. 
Helsestasjonen følger familiene tett, spesielt det 
første året, og tidlig innsats er i fokus for det 
helsefremmende og forebyggende arbeidet. 

De fleste 1-2- åringer i Nordre Follo går i 
barnehage. En barnehagestart tilpasset barnets 
individuelle behov kan bidra til en god og trygg 
barnehagetilværelse. Noen barnehager tilbyr 
en stor grad av tilpasning, og dette bør utvides. 
Det er ønskelig med et tettere samarbeid 
mellom helsestasjonen og barnehage for å 
sikre nødvendig oppfølging. De siste årene 
deltar stadig flere barn med minoritetsspråklig 
bakgrunn i barnehagen. Likevel er andelen 
betydelig lavere enn for etnisk norske, og det er 
ønskelig å øke denne andelen. 

Inkludering handler om at alle barn og elever skal 
oppleve at de har en naturlig plass i fellesskapet. 
De skal føle seg trygge og kunne erfare at 
de er betydningsfulle, og at de får medvirke 
i utformingen av sitt eget tilbud. Barnehager 
og skoler må jobbe for å ivareta mangfoldet i 
barne- og elevgruppa, og sikre at de aller fleste 
får et godt tilbud innenfor barnegruppa og 
den ordinære opplæringen. I Nordre Follo kan 
ressurser og tjenester utnyttes enda bedre, blant 
annet ved bedre koordinering av tiltak rundt 
barn/elever som mottar hjelp fra flere instanser, 
og ved å være tettere på de barna/elevene og 
familiene som trenger det. Det er også behov for 
mer kompetanse på enkelte områder, spesielt 
knyttet til det flerspråklige.

Det er alvorlig at barn opplever å bli mobbet. 
Barnehage og skole har sammen med andre 
støttespillere i kommunen stort fokus på hvordan 
de kan forebygge og minimere mobbing blant 
barn og unge. Kompetansen og virkemidlene fra 
de ulike tjenestene og yrkesgruppene skal være 
så nært barn og unge som mulig. 

Barn og foresatte skal oppleve en planlagt 
overgang fra barnehage til skole. Nordre Follo 
ferdigstiller en plan for overganger som skal 
skape trygghet for barn gjennom tydelige og 
forutsigbare overganger fra barnehage til skole. 

Det er behov for å etablere et samarbeid 
fra helsestasjonen opp mot overgangen 
til barnehagestart. Det er også behov 
for å videreutvikle samarbeidet mellom 
ungdomsskolene og videregående skoler.
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Oppvekstmiljøet
Et godt oppvekstmiljø er viktig for at barn 
og unge skal kjenne seg trygge og oppleve 
mestring. Barn og unge bruker lokalmiljøet i 
større grad enn foreldrene, og trygge og gode 
lokalmiljøer er derfor særlig viktig for barn 
og unges mulighet for velferd og utfoldelse. 
Et mangfoldig fritidstilbud, og mulighet for 
deltakelse i ulike organisasjoner påvirker 
muligheten for utfoldelse og bidrar samtidig til å 
skape identitet og tilhørighet til lokalmiljøet. Det 
samme gjelder tilgangen på åpne møteplasser, 
rekreasjonsområder og urørt natur. 
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Ungdataundersøkelsen fra 2018 viser at Nordre 
Follo ligger dårligere an enn landet som helhet 
når det gjelder trygt nærmiljø. 85 % opplever 
nærområdene som trygge på kveldstid mot 87% 
i landet for øvrig52. Undersøkelsen viser at det er 
en negativ utvikling fra 2015 til 2018. Diagrammet 
under viser prosentandelen ungdomsskoleelever 
som svarer «Ja, svært trygt» eller «Ja, ganske 
trygt» på spørsmålet «Når du er ute om kvelden, 
opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet 
der du bor?»

Ungdataundersøkelsen fra 2018 viser en nedgang 
i ungdommens fornøydhet med lokalmiljøet i 
Nordre Follo. Den er noe lavere i Nordre Follo enn 
på landsbasis.

Ungdataundersøkelsen viser også en negativ 
trend i andelen som rapporterer opplevd 
trussel om vold. Dette gjelder spesielt gutter. 
Prosentandelen som har blitt utsatt for trusler 
om vold minst en gang siste året, har økt fra 12 til 
14 prosent fra 2015-2018 i tidligere Ski og fra 10 til 
12 prosent i tidligere Oppegård. Det er en økning i 
voldshendelser blant unge, og bruk og besittelse 
av narkotika har økt. 

Antall voldssaker politiet etterforsket steg fra 10 i 
2018 til 24 i 201953. 
Nordre Follo kommune og politiet arrangerte 
våren 2020 en Mulighetskonferanse for å se på 
hvordan kommune og politi kan jobbe bedre 
sammen, og komme tidlig inn hos dem som 
trenger det. Hensikten var å bygge kunnskap om 
ungdom om deres atferd, for å kunne håndtere 
den negative trenden vi ser. Her ble også lokalt 
næringsliv inkludert, og vi har i ettertid hatt 
gode erfaringer med samarbeid rundt konkrete 
problemstillinger. 

Barn er ekstra utsatt for skader og ulykker på 
grunn av deres høye aktivitetsnivå og iboende 
nysgjerrighet kombinert med manglende 
risikovurdering. Skadestatistikken viser at de 
fleste ulykkene skjer i hjemmet og under idretts- 
og fritidsaktiviteter.  Trygge lokalsamfunn 
er en nasjonal ordning, initiert av Verdens 
helseorganisasjon (WHO)54,  og det er besluttet 
at Nordre Follo skal jobbe i tråd med kriteriene 
for trygge lokalsamfunn. Noen innsatsområder 
som berører barn og unge i denne forbindelsen 
er vold i nære relasjoner, trafikksikkerhet med 
prioritet på skoleveier og myke trafikanter 
og tiltaksplan mot mobbing i grunnskolen. 
Sikkerhetsuka er et av tiltakene i ordningen, 
som skal bidra til at Nordre Follo blir en tryggere 
kommune. Den gjennomføres en gang i året og 
er et tverrfaglig tilbud som tilrettelegger for å øke 
kompetansen og bevisstheten rundt blant annet 
skadeforebygging hos småbarnsforeldre, 8. 
klasse-elever, voksne med minoritetsbakgrunn, 
innvandrere, flyktninger og eldre. Kommunen 
samarbeider med politiet, brannvesenet og andre 
frivillige organisasjoner55. 

Vennskap er en kilde til sosial og følelsesmessig 
støtte og fremmer psykisk helse og livskvalitet. 
Vennskap beskytter mot mobbing og 
utestenging. Gode og rimelige fritidstilbud og 
møteplasser for barn og unge kan fremme 
vennskap mellom ungdom og hindre at noen blir 
stående utenfor. 

Andelen ungdom i Nordre Follo som har 
minst èn god venn de kan stole på, ligger over 
landsgjennomsnittet. Vi ser en positiv trend fra  
91 prosent i 2015 til 92 prosent i 2018. 

Kilde: Ungdataundersøkelsen, 2018

54https://www.skafor.org/trygge-lokalsamfunn/safe-communities1/.
55https://www.skafor.org/nyheter/2015-og-eldre/trygge-lokalsamfunn-mot-
tes-pa-ski/

53https://www.oblad.no/antall-voldssaker-okte-med-140-prosent-i-fol-
los-ungdomsmiljo-ungdommen-er-blitt-toffere-med-hverandre/s/5-68-
801862?access=granted
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Kilde: Ungdataundersøkelsen, 2018 

Ungdom i Nordre Follo er gjennomsnittlig 
mer fornøyd enn landsgjennomsnittet med 
kommunens treffsteder, hvor de kan treffe 
andre unge på fritiden. Nordre Follo driver seks 
fritidssentre. Fritidssentrene tilbyr et bredt 
fritidstilbud til barn og unge i alderen 10- 18 år, 
med hovedvekt på 12-15 år. Fritidssentrene kan 
vise til gode besøkstall og mange aktiviteter, 
både på det enkelte senter og i samarbeid med 
hverandre, og også i samarbeid med andre 
virksomheter, frivillige og næringsliv. 

Kommunen kartlegger våren 2020 eksisterende 
fritidstilbud og behov for nye fritidstilbud.

Ungdomsrådet synes det er mye som er 
bra med lokalsamfunnet. De fremhever 
betydningen av fritidssentrene og ung-
domskafeene som åpne møtesteder, med 
gode ungdomsarbeidere til stede. Det er 
sosialt og fremmer god psykisk helse, og 
stedene er gode læringsmiljøer. De er glade 
for at det foreslåtte kuttet i dette tilbudet 
ble stoppet, og ønsker mer tilbud fra fri-
tidsklubbene, som økt åpningstid og flere 
arrangementer og turer. 

De setter pris på andre fritidstilbud, som for 
eksempel speideren. Bibliotek, kulturhus og 
helsestasjoner er også trygge arenaer de 
setter pris på. De synes også at det er bra 
med Natteravnene, og at de fleste kommer 
seg i jobb.  

Ungdomsrådet mener at for å få et bedre 
nærmiljø er det behov for å få ned krimina-
liteten. De opplever narkotikasalg, ran og 
knivstikking i nærmiljøet og på skoleveien. 
Dette gjør dem utrygge og bekymret for at 
det kan være dem neste gang. De opplever 
at det er for lite fokus på å gjøre noe med 
dette. Når noe alvorlig og skremmende skjer 
på skolen eller i tilknytning til skolen, ønsker 
de bedre informasjon. Det å ikke få infor-
masjon oppleves mer skremmende. Flere 
medlemmer i ungdomsrådet har opplevd 
trusler på egen skole. Noen har opplevd 
skremmende oppmøte av politifolk på 
skolen, uten at de visste hvorfor. Når slikt 
pågår, trenger de pålitelig informasjon fra 
ledelsen. De ønsker at elevene skal kjenne 
til skolenes beredskapsplan, det er ikke nok 
at de som har vært involvert i å lage den, 
kjenner til den.  

De ønsker et bedre og billigere kollektivtil-
bud. Dette er en stor kostnad for ungdom, 
og høye priser kan dessverre føre til at 
ungdom sniker, selv om dette ikke er noe de 
ønsker å gjøre. Mye forsinkelser gjør at de 
betaler for et tilbud de mener ofte ikke er 
godt nok.  

Ungdomsrådet

”

NFKFU mener at det viktig med fysiske 
miljøer som også kan brukes etter skoletid. 
De ønsker skoler som kan fungere som en 
ressurs for nærmiljøet og være et møte-
punkt på ettermiddagen. 

NFKFU

”



Samarbeid med idrett og kultur

Idretten
Å være med i en fritidsorganisasjon kan 
ha positiv virkning på barns utvikling og 
psykiske helse. Barn fra lavinntektsfamilier, 
barn med funksjonsnedsettelser og jenter 
med minoritetsbakgrunn deltar i mindre grad 
i fritidsaktiviteter. I Nordre Follo har andelen 
ungdom som deltar i organiserte fritidsaktiviteter 
vist en oppgang de siste årene. Denne 
trenden ser vi også på landsbasis. Andelen 
ungdomsskoleelever som har svart at de deltar 
i en organisert fritidsaktivitet, har økt fra 65 
prosent i 2015 til 67 prosent i 201856.  Idretten 
rekrutterer flere gutter enn jenter, og flest i 
alderen 6-12 år. 

Idretten vil bidra til aktivitet og god helse, og er 
opptatt av å forhindre utenforskap og bidra til 
inkludering av barn som har særskilte behov, 
basert på helse, kultur, økonomi eller annet. Fra 
idretten ytres det ønsker om en mer organisert 
form for samarbeid mellom ulike kommunale 
instanser og andre organisasjoner, og de ønsker 
at kommunen koordinerer dette samarbeidet.

Idretten opplever selv å mangle kompetanse 
og ressurser til å håndtere en del utfordringer i 
møte med barn og unge. Idrettslagene har barn 
og ungdom som enten har utfordringer selv eller 
som har en utfordrende atferd. Det er problemer 
med hærverk og tyveri i idrettsparken, både 
utendørs og innendørs. Det er også mobbing, 
økende utøvelse av vold og annen type uønsket 
adferd. Idretten ser derfor behov for samarbeid 
på tvers av ulike organer som har kompetanse 
knyttet til disse utfordringene. Som frivillig 
organisasjon opplever de å falle utenfor i mange 
situasjoner hvor deres stemme burde ha vært 
med. 

Idrettslagene ønsker et bedre samarbeid med 
barnehager og skolene. Spesielt gjelder det 
samarbeid om barn med særskilte behov basert 
på helse, kultur, økonomi eller annet. 
Det er også behov for å få informert om 
tilbudene som finnes i kommunen, noe som vil gi 
flere kunnskap om tilbudet og gi dem mulighet 
for å finne et tilbud som passer. Det finnes et 
bredt spekter av tilbud, også lavterskeltilbud. 

Idretten ønsker å samarbeide om tilbud for SFO-
barn. Det er imidlertid utfordringer knyttet til 
transport, fordi barn må fraktes til idrettsparken. 
Idretten har ikke ressurser til å reise ut til den 
enkelte SFO.

Idrettslagene har mye idrettsfaglig kompetanse, 
og Idrettsrådet ønsker å ta tak i utveksling og å 
bistå med kompetanse og kompetanseheving 
rundt dette til barnehager og skoler. 

I dag er det en konkurranse mellom idrettene om 
barn og unge. Idrettsrådet vil se på hvordan de 
kan legge til rette for et bedre samarbeid mellom 
idrettene for å blant annet å minske denne 
konkurransen. 

Det er behov for et bedre samarbeid knyttet 
til praktiske forhold, som bedre koordinering 
for bruk av gymsalene, bruk av skolene som 
overnattingsteder og parkering ved cuper og 
lignende i helgene.
Nordre Follo utarbeider I 2020 en egen plan for 
samarbeid med idretten. 

56Ungdata 2018
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Bibliotekene
Biblioteket har viktige roller både som 
kunnskaps-, kultur-, integrerings-, informasjons- 
og debattarena samt sosial møteplass. 54 % av 
Norges befolkning benyttet folkebibliotekene 
i 201857. Antall bibliotekbesøk pr innbygger i 
Nordre Follo ligger godt over gjennomsnittet for 
landet.  

Bibliotekstatistikk for Nordre Follo i 2019 viser:

• 178 189 utlån av bøker for barn og unge
• 311 arrangementer for skoler og barnehager
• 120 arrangementer for barn, ungdom og 

familier
• 3 184 deltakere i sommerles  

(54 % av alle barn i aldersgruppen 5-12 år)

Aktive biblioteker som gir et variert og gratis 
tilbud til barn og familier er en styrke. BUA-
ordningen, med gratis utlån av sportsutstyr er en 
positiv tilvekst. Biblioteket anses som en viktig 
integrerings- og inkluderingsarena, og bidrar til å 
utjevne sosial og økonomisk ulikhet gjennom sitt 
gratistilbud. Biblioteket benyttes uavhengig av 
økonomi, religion, sosial status og utdanning.  
Det fører til at det å benytte bibliotektjenester 
ikke er stigmatiserende. 

Kommunens to folkebibliotek er sentralt plassert 
og dermed lett å komme til for folk i alle aldre. 
Plasseringen av Ski bibliotek på Ski Storsenter er 
en utfordring, fordi det av flere kan oppleves som 
utrygt å sende barn på storsenteret alene. På den 
andre siden, er det fint med et gratis kulturtilbud 
som en motvekt til det kommersielle.

Bibliotekene er viktige møteplasser. For 
småbarnsfamilier er lørdagene, med lesestunder, 
verksteder, temaforedrag og forestillinger en fin 
måte å få gode kulturopplevelser på. Det at det 
er gratis, gjør at alle kan delta. På slike samlinger, 
og i biblioteket generelt, knyttes kontakt mellom 
mennesker og vennskap utvikles. Biblioteket er 
også en viktig arena for barn og ungdommer som 
ønsker å studere i ro og mak eller møte venner. 
Det å ha «et sted å henge» uten å måtte prestere 
eller delta i aktiviteter, er noe ungdom etterspør, 
og som biblioteket kan tilby. Trangboddhet 
er en faktor som stadig oftere nevnes når 
bibliotekbrukere blir spurt om grunnen til at de 
oppsøker biblioteket. Biblioteket kan bistå med 
å skaffe til veie litteratur på mange ulike språk. 
Litteratur, både på morsmål og norsk, er viktig 
for språkutvikling. Høytlesning fra tidlig alder 
kan være med på å gi et godt samspill mellom 
foreldre og barn.

57Kulturdepartementet, 2019. Rom for demokrati og dannelse:  
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Samarbeid med barnehagene
Ifølge rammeplanen skal barnehagen sørge 
for at barna møter ulike språk, språkformer og 
dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur 
og tekster fra samtid og fortid, og at de møter 
et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og 
uttrykksformer og kan oppleve spenning og 
glede ved høytlesning. 

Biblioteket er en arena som kan gi leseglede og 
glede ved å bruke språk og kommunisere med 
andre. Godt samarbeid mellom barnehagen og 
folkebiblioteket er viktig for at barna får tilgang 
til et rikt utvalg bøker og digitale ressurser58. 
Bibliotekarer har høy litterær kompetanse og kan 
bidra med kompetanseheving på barnelitteratur 
og høytlesning for ansatte, og de kan bidra på 
foreldremøter slik at voksne blir inspirert til å lese 
for barn.

Samarbeid med skolene
Bibliotekene har en viktig rolle med å stille medier 
til disposisjon som representerer ulike syn og 
ståsteder og å formidle dette. Kildekritikk er et 
aktuelt tema der biblioteket kan bidra. Lesing er 
en av de fem grunnleggende ferdighetene som 
vektlegges i fagfornyelsen. Biblioteket blir nevnt 
eksplisitt under kompetansemålene i norsk og 
tilbyr formidling til skolene. Alle klasser på 2., 6. 
og 8. trinn inviteres spesielt til bibliotekene for at 
alle elever skal få møte biblioteket flere ganger i 
løpet av grunnskolen. Samarbeidet mellom skole 
og bibliotek har ikke vært formalisert. Det er en 
utfordring fordi det til dels blir opp til den enkelte 
lærer i hvilken grad tilbudet fra bibliotekene 
benyttes. Det arbeides nå med å formalisere 
samarbeidet for å sikre at alle elever får samme 
tilbud. Lærere kan i tillegg kontakte biblioteket 
for besøk, eller få besøk av bibliotekarer på 
skolen. Disse tiltakene bidrar på ulike måter inn 
i skolens undervisningsmål, spesielt innenfor 
norsk, men også i andre fag der biblioteket kan 
bidra med faglitteratur og veiledning. 

Kulturrådet
Kulturrådet er nyetablert og jobber med å få 
en oversikt over alle kulturaktørene slik at man 
skal kunne vite hvor man skal gå for å få et 
tilbud. Kultur er en arena for å oppleve språk 
og mestring, og Kulturrådet ønsker på sikt et 
samarbeid for å forhindre utenforskap. 

Næringslivet
Næringslivet i Nordre Follo kan være en god 
samarbeidspartner for skolene. Gjennom ulike 
fag og arrangementer kan opplæringen til 
elevene kobles til arbeidslivet og verden utenfor 
skolene. Denne muligheten kan skolene utnytte i 
større grad. 
Eksempler på tidligere samarbeid er knyttet til 
faget Utdanningsvalg på ungdomsskolen. Her 
kan bedrifter legge til rette for bedriftsbesøk 
og jobbskygging, hvor elever får presentert 
ulike yrker og arbeidsmuligheter. I tillegg har 
næringslivet bidratt som dommere i ulike juryer, 
og de har gitt veiledning, sponsorstøtte og hjelp 
til effekter, produksjon og liknende ved ulike 
elevaktiviteter som: 

• Bærekraftcamp som er en «treningsleir» i 
kreativitet og nyskaping, og hvor elevene 
konkurrerer om beste idé. 

• Elevbedrift hvor elevene skal starte, 
drive og avvikle en liten bedrift over en 
periode. Der arrangeres workshops med 
konkurranser, hvor elevene konkurrere 
i kategorier som beste bedrift, beste 
markedsføring, beste bærekraftige bedrift, 
beste sosiale entreprenør, beste selger etc.

• Kunnskaps- og teknologikonkurransen 
FIRST® LEGO® League hvor barn og 
unge i alderen 10-16 år skal forske på 
samfunnsaktuelle utfordringer som er laget 
spesielt for deres aldersgruppe, og som 
avsluttes med konkurranser. 

Det har ikke vært faste avtaler knyttet til 
samarbeidet, men bedrifter har bistått ved 
forespørsel.
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Oppsummering
Barn og unge i Nordre Follo har generelt gode 
oppvekstsvilkår, men opplever nærmiljøet sitt 
som mindre trygt enn barn og unge i landet for 
øvrig. De siste årene har det vært en økning i 
andelen unge som rapporterer trussel om vold 
og mindre tilfredshet med lokalmiljøet. Politiet 
rapporterer om mer voldsbruk og narkotikabruk 
blant unge. Nordre Follo viderefører arbeidet med 
den nasjonale ordningen «Trygge lokalsamfunn». 

Hele samfunnet må samhandle med barn for at 
de skal oppleve å vokse opp i et trygt og sunt 
miljø. Barn skal oppleve at de har en naturlig 
plass i fellesskapet, og at de får medvirke i 
utformingen av sitt eget tilbud. Ungdom i 
Nordre Follo er gjennomsnittlig mer fornøyd 
enn landsgjennomsnittet med kommunens 
treffsteder hvor de kan treffe andre unge på 
fritiden. De seks fritidssentrene i kommunen kan 
vise til gode besøkstall og mange aktiviteter. Et 
bredt fritidstilbud er viktig for barn og unges 
utfoldelse og mestring. Kommunen kartlegger 
våren 2020 eksisterende fritidstilbud og behov 
for nye fritidstilbud. 

Andelen barn og unge som deltar i 
organiserte fritidsaktiviteter viser en 
oppgang. Barn fra lavinntektsfamilier, barn 
med funksjonsnedsettelser og jenter med 
minoritetsbakgrunn deltar imidlertid i mindre 
grad i fritidsaktiviteter. For blant annet å 
forhindre utenforskap og bidra til inkludering 
av barn som har særskilt behov, ønsker idretten 
et samarbeid om dette med kommunen og 
andre organisasjoner, fortrinnsvis koordinert 
av kommunen. Idretten opplever selv å mangle 
kompetanse og ressurser til å håndtere en del 
utfordringer i møte med barn og unge. Det er 
også behov for et bedre samarbeid knyttet til 
praktiske forhold. 

Kommunens to folkebibliotek er viktige 
møteplasser som er lett tilgjengelig for alle. 
Biblioteket anses som en integrerings- og 
inkluderingsarena som bidrar til å utjevne sosial 
og økonomisk ulikhet gjennom sitt gratistilbud. 
Ungdom etterspør «et sted å henge sammen» 
hvor de ikke må prestere eller delta i aktiviteter. 
Dette er noe som biblioteket kan by på. 

Bibliotekene tilbyr også formidling til barnehager 
og skoler i kommunen. Et formalisert samarbeid 
mellom bibliotek og barnehage/skole vil sikre et 
mer likeverdig tilbud.  

Næringslivet i Nordre Follo kan være en god 
samarbeidspartner for skolene. Gjennom ulike 
fag og arrangementer som bærekraftcamp, 
elevbedrift, First Lego League, kan opplæringen 
til elevene kobles til arbeidslivet og verden 
utenfor skolene.
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HELSE

Ungdatarapporten fra 2019 viser at ungdom er 
fornøyde med foreldrene sine, de fleste har en 
aktiv fritid der sosiale medier, dataspill, trening, 
organiserte fritidsaktiviteter, skolearbeid og det 
å være sammen med venner preger hverdagen. 
Samtidig viser ungdatarapporten en forsterkning 
av utviklingstrekkene man har sett antydning 
til de siste årene som økt ungdomskriminalitet, 
cannabisbruk, vold, økt forekomst av psykiske 
plager, mindre fremtidsoptimisme og mer 
skjermtid59.

Rammeverket
God barnehelse er med på å legge premissene for 
livsmestring og et godt liv. Helse er en rød tråd 
gjennom oppveksten og resten av livet. Helse er 
på ingen måte statisk, i perioder kan den være 
god, og i andre perioder kan den være dårlig. Den 
påvirker alt annet man holder på med. Helsen 
påvirkes av tilknytningen og omsorgen fra nære 
omsorgspersoner, biologiske, sosiale, økonomiske 
og miljømessige faktorer etc. Helse deles ofte inn 
i fysisk- og psykisk helse, men er to deler av en 
helhet. Psykiske plager kan komme til uttrykk 
som kroppslige plager og fysiske plager kan føre 
med seg psykiske belastninger. Sosiale ulikheter 
i helse blant barn og unge er særlig alvorlig, fordi 
problemer kan forplante seg inn i voksenlivet. 
Utjevning av sosiale helseforskjeller er derfor 
en viktig målsetting i folkehelsearbeidet. Retten 
til best mulig helse og helsehjelp er viktig og er 
nedfelt i artikkel 24 i FN`s Barne¬konvensjon. 
Barnekonvensjonen legger til grunn at barn 
er sårbare og trenger ekstra omsorg og 
beskyttelse60. Norsk lovverk skal ivareta barns 
rettigheter som er nedfelt i Barnekonvensjonen.

I tråd med samhandlingsreformen har 
kommunene fått større ansvar. Tjenester 
skal gis nærmere der folk bor. Spesialist- og 
primærhelsetjenesten skal inngå forpliktende 
samarbeidsavtaler. I tillegg til å forebygge og 
tilrettelegge for mestring av sykdom, skade  
og lidelse og nedsatt funksjonsevne, skal helse- 
og omsorgstjenesteloven sikre samhandling  
og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for 
pasienter og brukere. Noen barn har store 
og sammensatte behov, og flere instanser 
samarbeider med barnet og familien.  

Lovverket skal sikre utarbeidelse av individuell 
plan (IP) for barn med behov for langvarige og 
koordinerende tjenester. Nordre Follo har fysio- 
og ergoterapeuter som har spisskompetanse 
på barn og de har en viktig rolle for barn med 
habilitering- og rehabiliteringsbehov.

Sosioøkonomiske helseforskjeller
Helse har en verdi i seg selv, men er også en 
betingelse for å leve det livet man selv verdsetter. 
Sosiale helseulikheter finnes i alle alderslag, og 
kan sees på som urettferdig. Mennesker med 
lavere sosial bakgrunn har både dårligere levekår, 
som dårlige oppvekstforhold, lave inntekter og 
slitsomme jobber, og opplever samtidig mer 
sykdom og oftere tidlig død. Det er forhold ved 
og i samfunnet som er bestemmende for hva 
slags gjennomsnittlig helse vi finner i de ulike 
gruppene i det sosioøkonomiske hierarkiet. En 
nasjonal strategi er utarbeidet for å redusere 
sosial ulikhet i helse og har som mål å redusere 
de sosiale forskjellene i helse uten at noen 
grupper får det dårligere. For å nå dette målet 
kan blant annet samarbeid på tvers, tidlig 
innsats, politiske tiltak som omfatter alle og 
tilrettelegging av gode valg trekkes frem61.  
I Nordre Follo kommune er det generelt høyt 
nivå når det gjelder sysselsetting, utdanning 
og inntekt. Samtidig er det en økning i andelen 
unge arbeidsledige og unge som mottar varig 
uføretrygd. Forventet levealder mellom de som 
kun har grunnskole og de som har videregående 
utdanning eller høyere er ulik. I Nordre Follo 
kommune er denne differansen høyere enn 
landet forøvrig, men ikke signifikant forskjellig fra 
landet som helhet. I 2019 var differansen 5,5 år 62.

Helsen til minoritetsgrupper varierer etter kjente 
sosioøkonomiske faktorer, etter landsbakgrunn 
og etter årsak til innvandring. Målet om 
likeverdige helsetjenester for alle kan utfordres 
av blant annet språkproblemer, kulturelle 
forskjeller og at enkelte minoritetsgrupper 
har spesielle helseproblemer. God helse for 
minoritetsgrupper handler i stor grad om 
inkludering, der hele befolkningen deltar på lik 
linje. Bomiljø, arbeidsmiljø, oppvekstvilkår og 
fritidstilbud kan føre til utjevning av de sosiale 
helseforskjellene som eksisterer. 

59 Ungdatarapporten, 2019.
60 Helsestasjonstjenesten, 2016

62 Folkehelseprofil 2020 (Ski og Oppegård slått sammen)

61 Sosial ulikhet i helse. En norsk kunnskapsoversikt.  
   Høyskolen i Oslo og Akershus 2014.
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I tråd med Nasjonal strategi om innvandreres 
helse er det viktig å målrette virkemidlene inn 
mot denne brukergruppen og deres behov 
og iverksette tiltak for å møte deres særlige 
utfordringer63.

Ungdata junior 2017-2018 viser at de aller fleste 
barn i Nordre Follo har det bra og i hovedsak er 
fornøyd med det livet de lever. Undersøkelsen 
avdekker samtidig at et lite mindretall ikke har 
det like bra. Ulike forhold, som for eksempel 
familieøkonomi, kan påvirke barn og unges 
helsetilstand. Det er systematiske forskjeller 
mellom barn med høy og lav sosioøkonomisk 
status på flere arenaer i barns liv64.  Barn 
i lavinntektsfamilier deltar i mindre grad i 
organiserte aktiviteter enn andre barn. De 
opplever oftere ensomhet og utenforskap, en 
større andel har det ikke så godt på skolen, 
og det er en signifikant sammenheng mellom 
dårlig familieøkonomi og fysiske og psykiske 
helseproblemer hos barn.  

Ifølge folkehelseprofilen for Nordre Follo i 2019 
er andelen barn (0-17 år) høyere enn i landet som 
helhet. Andelen barn og unge i Nordre Follo som 
bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn 
landet som helhet, men er (som på landsbasis) 
økende.  Lav husholdningsinntekt utgjør en 
risikofaktor. Prosentandelen barn i husholdninger 
med lav inntekt er på 7,7 %, noe som utgjør 1064 
barn som har en høyere sårbarhet. 

Folkehelsearbeid og indikatorer på 
barn og unges helsetilstand
Helse- og omsorgstjenestene skal bidra med 
oversikt over helsetilstanden og de faktorer 
som kan virke inn på helsen til barn og unge 
i tråd med folkehelseloven. Gjennom møter 
og regelmessige konsultasjoner med barn 
og unge har tjenesten gode forutsetninger 

for å skaffe oversikt over faktorer som kan 
fremme eller hemme helse hos barn og unge. 
For å forstå spesielle utfordringer som kan 
knyttes til forholdene ved en enkelt skole, 
kan kunnskap fra skolehelsetjenesten være 
nødvendig. Helsestasjonen kan på sin side 
bidra til å identifisere utfordringer i områder 
knyttet til enkelte grupper. Det finnes ikke tall 
på kommunenivå for alle kvalitetsindikatorene. 
Nasjonale tall eller fylkestall brukes i meldingen 
der det ikke foreligger tall på kommunenivå, og 
de er beskrivende for tendenser som er rimelig 
å anta at gjelder også for Nordre Follo. Der det 
ikke foreligger kommunale tall, kan det jobbes 
med systematiske registreringer. Ved slike 
registreringer kan behov for innsatsområder 
gjøres tydelige. 

Noen indikatorer for å måle barn og unges 
helsetilstand er: 

• vaksinedekning
• ammefrekvens
• veiing og måling
• seksuelt overførbare infeksjoner
• prevensjonsbruk
• tenåringsgraviditeter
• svangerskapsavbrudd

Oversikt over helsetilstanden er viktig for å 
kunne forebygge sykdommer og tilstander som 
for eksempel psykiske lidelser, ikke smittsomme 
sykdommer (hjerte- og kar-sykdommer, 
kroniske lungesykdommer og kreft) og over- og 
undervektsutvikling65.

Kommunen kan gjennom systematisk innsats 
legge til rette for god livskvalitet, styrket psykisk 
helse og forebygging av psykiske plager når 
utfordringsbildet er kjent.

Skolehelsetjenesten har ikke en overordnet 
oversikt over populasjonens helsetilstand, men 
kjenner til tendenser og forekomst i ulike miljøer. 
Sammen med kunnskap fra elevsamtalene, hvor 
helsesykepleier får en oversikt over elevenes 
fysiske og psykiske helse vil helsetjenesten  
kunne trekke noen konklusjoner for eksempel  
om hvor mange som strever med engstelse, eller 
om mange elever i en førsteklasse lever med 
skilte foreldre og kunne sette inn målrettede 
tiltak. 

63 Likeverdige helse- og omsorgstjenester. God helse for alle. Nasjonal 
strategi 2013-2017. Helse-og omsorgdepartementet
64 Bufdir. 82020 63

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, 2020 

65 Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten



Dette er «oversiktene» som helsesykepleierne 
har for sine skoler. Denne typen kunnskap 
ser man i sammenheng med for eksempel 
resultater fra ungdataundersøkelsen. Dersom 
de ser at ungdatafunnene korrelerer med det 
man finner gjennom samtaler på skolen vil 
skolehelsetjenesten bidra inn i skolene med 
nødvendige tiltak, i samarbeid med skolen. 

Amming
Amming er viktig, både for morens og barnets 
helse. Helsestasjonene i Nordre Follo er 
sertifisert som ammekyndig helsestasjon. I 
den forbindelse registreres det hvor mange 
som ammer på gitte tidspunkt, ellers foreligger 
det kun tall på nasjonalt nivå over hvor stor 
andel av mødrene som ammer. Ammekyndige 
helsestasjoner skal sikre faglig forsvarlig hjelp 
med amming ut fra brukernes behov, i tråd med 
samhandlingsreformen. Noen ganger er det 
ikke mulig å amme, og kvinner som opplever 
det, får også den hjelpen og støtten de trenger. 
Helsedirektoratet anbefaler at ammeveiledning 
utføres også som hjemmebesøk.

Veiing og måling
I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger veies 
og måles barn jevnlig på helsestasjonen og i 
skolehelsetjenesten. Måling av høyde, vekt og 
beregning av kroppsmasseindeks (KMI) viser en 
god gradering av overvekt, både individuelt og 
på befolkningsnivå. Det er stor risiko for at barns 
overvekt vedvarer inn i voksen alder, og risikoen 
øker jo flere overvektige familiemedlemmer 
barnet har. 

Prevensjonsmidler
Helsestasjonen for ungdom (HFU) i Nordre Follo 
tilbyr langtidsvirkende, reversibel prevensjon 
(LARC) som et virkemiddel for å styrke kvinners 
seksuelle autonomi, øke bruken av sikker 
prevensjon og forebygge uønskede svangerskap 
og abort i tråd med myndighetenes anbefaling66. 
Tilbudet er meget godt brukt. Både tidligere 
Oppegård og Ski kommune har jobbet målrettet 
over lang tid for ett godt LARC tilbud. Det følger 
av helse- og omsorgstjenesteloven at kommunen 
skal tilby helsetjeneste i skolen, men det er viktig 
at også ungdom som av ulike årsaker ikke går 
på skolen har en lett tilgjengelig helsetjeneste å 
henvende seg til. 

Seksuelt overførbare sykdommer
Det finnes en rekke ulike seksuelt overførbare 
sykdommer. Det rapporteres fra laboratoriene 
til MSIS (meldingssystem for smittsomme 
sykdommer) og det foreligger fylkestall som 
viser at den rapporterte forekomsten av klamydia 
øker, spesielt i aldersgruppen 20–24 år. Klamydia 
forekommer også i aldersgruppen 15–19 år. 
HFU i Nordre Follo tester ungdom til 23 år for 
klamydia.  Det som viser seg å ha effekt for å 
redusere forekomsten av seksuelt overførbare 
infeksjoner er adferdsendring, kondombruk og 
målrettet testing67.

HFU i Nordre Follo vil fremover jobbe aktivt 
for å nå flere gutter/unge menn i alderen 
13– 23 år. Vi har svært få besøkende på HFU 
med funksjonshemming, og det etniske 
mangfoldet er heller ikke stort. Dette gjelder 
både unge kvinner og menn. HFU skal være 
et supplement til og ikke en erstatning for 
skolehelsetjenesten. I dag er HFU et supplement, 
men også en erstatning for skolehelsetjenesten, 
da skolehelsetjenesten er lavt bemannet på en 
del ungdomsskoler og videregående skoler.

66 https://www.helsebiblioteket.no/seksuell-helse/retningslinjer/spi-
ral-og-p-stav-langtidsvirkende-reversible-prevensjon-larc?lenkedetal-
jer=vis

67 FHI. Årsrapport 2019- overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner

Brukerne av helsestasjonen for ungdom 
(HFU) trekker frem tilgjengeligheten og 
tryggheten som det viktigste med HFU. Det 
at den er gratis, er også positivt. De er for-
nøyde med de ansatte, som er hyggelige og 
hjelpsomme og gir råd og hjelp. De får også 
informasjon om det er kø. 

For at HFU skal bli bedre, er ønsket at HFU 
skal være åpent flere dager i uken, slik at 
det tar det kortere tid før de får snakket 
med noen. Noen svarer at det er litt ventetid 
og at køsystemet kunne vært bedre. 

En ungdom uttaler: «Synes den er bra som 
den er nå, for min del, bare være åpen mer.»

Brukere helsestasjon for ungdom

”
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Svangerskapsavbrudd
I Norge har tallene på svangerskapsavbrudd aldri 
vært så lave som i 2019. Nedgangen skyldes i 
hovedsak færre aborter i aldersgruppen under 
25 år. Tall fra FHI viser blant annet at det var 
om lag 50 svangerskapsavbrudd for jenter 
under 16 år i hele landet i 2019 (det foreligger 
ikke tall på kommunenivå). En av forklaringene 
på lave aborttall, er at de unge er flinkere 
til å bruke prevensjon, og at de tar med seg 
prevensjonsvanene inn i voksenlivet. Studier 
viser at langtidsvirkende prevensjon som p-stav 
og spiral, er den typen prevensjon som i størst 
grad forebygger uønsket svangerskap68.

Vaksinasjon
Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder 
andelen barn som er vaksinert gjennom 
barnevaksinasjonsprogrammet. Nordre Follo 
har jevnt over høyere vaksinasjonsdekning 
enn landet ellers. For eksempel ble vaksinen 
mot rotavirus innført i Norge i 2017 og 
vaksinasjonsdekningen i Nordre Follo har vært 
høy fra vaksinen ble innført, se diagram nedenfor.

Barnevaksineprogrammet er et viktig 
forebyggende og samfunnsøkonomisk tiltak, 
og samfunnet som helhet er avhengig av høy 
vaksinasjonsdekning for å forhindre spredning 
av infeksjoner og for å beskytte sårbare 
individer. Vaksinasjonsdekningen er avhengig 
av god informasjon på helsestasjonen, og 
at vaksinemotstand møtes på en respektfull 
måte med tilpasset og gjentatt informasjon. 
Sosiale medier og falske nyheter kan påvirke 
vaksinasjonsdekningen, derfor er helsetjenestens 
helseopplysning og fagkunnskap avgjørende 
for å sikre høy grad av vaksinasjonsdekning. 
WHO har listet vaksinemotstand som en av de 
ti største truslene mot helsa i de kommende 
årene69. 

For å få en sykdom under kontroll kreves 
det vaksinasjonsdekning på 80-95 % 
avhengig av hvor smittsom sykdommen 
er. Vaksinasjonsdekningen i Norge er 
gjennomgående høy, og kommunehelsetjenesten 
gjør en stor innsats for å følge opp hvert enkelt 
barn slik at de får vaksinene de skal ha til rett tid 
og med riktige intervaller.

Kilde: khs.fhi.no

69 https://www.who.int/news-room/feature-stories/ten-threats-to-global-
health-in-2019.

68 FHI, Abortregisteret

Kilde: khs.fhi.no



Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA)
KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem 
om kommunale virksomheter. Informasjonen 
brukes til å analysere, planlegge og styre, 
samt gi et grunnlag for å vurdere om 
nasjonale mål nås. Informasjonen bidrar til 
å forbedre tjenestene i kommunesektoren. 
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten 
rapporterer årlig hjemmebesøk av jordmor, 
hjemmebesøk av helsesykepleier, undersøkelse 
8 uker, undersøkelse 2 år, undersøkelse 4 
år og undersøkelse 1. trinn. Undersøkelsene 
på helsestasjonen som rapporteres er i 
hovedsak undersøkelser som også utføres med 
kommunelege. Når tallene for Nordre Follo er 
lavere enn landsnittet på disse undersøkelsene, 
er det flere forhold som kan spille inn, blant annet 
kommunens legeressurser.

Når det gjelder hjemmebesøk av helsesykepleier 
innen 14 dager etter fødsel ligger Nordre Follo 
høyere enn landssnittet og høyere enn 100 
prosent, se diagram nedenfor.  Forklaringen 
er at noen familier har behov for flere enn et 
hjemmebesøk og registreres under samme kode 
flere ganger. Tallet er høyt, men kunne med 
fordel vært høyere for å dekke behovet til dem 
som trenger hjemmebesøk for ammeveiledning.  
Nordre Follo ligger betydelig høyere enn 
landssnittet når det gjelder hjemmebesøk 
fra jordmor innen tre døgn etter hjemkomst. 
Tidligere Ski og Oppegård kommuner har begge 
de siste årene fått tilført ressurser for å øke 
jordmorstillinger. Det gjør at nærmest alle som 
ønsker det, får hjemmebesøk fra jordmor.

Kravene til helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
er stadig økende i tråd med samfunnsutvikling 
og nye faglige krav. Det har ført til avvik i 
helsestasjonsprogrammet som blir synlige på 
KOSTRA-statistikken, hvor Nordre Follo ligger 
under landssnittet. I 2019 ble det gjort endringer 
i tråd med gjeldende retningslinjer som skal 
gjøre at barn i Nordre Follo får konsultasjonene 
etter anbefalt helsestasjonsprogram til rett 
tid. Endringene innebærer blant annet at 4 års 
konsultasjonen utføres uten legeundersøkelse, 
og at 1. trinns-konsultasjonen tilbys med 
legeundersøkelse.

I Nordre Follo har alle skolestartere fått 
skolestartundersøkelse i skoleåret 2019/2020. 
Denne undersøkelsen gjennomføres som 
en helsesamtale med helsesykepleier og en 
somatisk undersøkelse av kommunelege. Barnet 
og gjerne begge foreldrene er til stede. Temaer 
som tas opp i denne samtalen er blant annet 
trivsel på skolen, kosthold, fysisk aktivitet, fysisk 
og psykisk helse og endring i helsetilstand 
fra 4 års-konsultasjonen på helsestasjonen. 
Kjønnslemlestelse og andre temaer rundt vold 
og omsorgssvikt tas også opp. Den somatiske 
undersøkelsen består av organundersøkelse, 
tannhelse, muskel, skjelett, overvekt og fedme.

Kilde: KOSTRA rapportering fra 2019

Kilde: KOSTRA rapportering fra 2019
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Fysisk helse

Overvekt og aktivitet
En av de mest krevende verdensomspennende 
utfordringene er overvekt og fedme, 
og barneovervekt er en av våre største 
helseutfordringer. Det helsefremmende 
og forebyggende arbeidet er i tråd med 
tidlig intervensjon. Gjennom rutinemessige 
konsultasjoner og regelmessig vekt- og 
lengdemålinger kan fedmeutvikling tidlig  
fanges opp. 

Regelmessig fysisk aktivitet i ungdomsårene 
ser ut til å være viktig for å skape gode vaner 
for resten av livet og forebygge overvekt og 
livsstilssykdommer. Det har vært et nasjonalt  
mål å redusere andelen inaktive barn med 
10 prosent innen 2025. Nasjonalt viser 
undersøkelser70 at verken 6-, 9- eller 15-åringene 
har blitt mer aktive i perioden fra 2005 til 
2018. Undersøkelsen viser at guttene er mest 
aktive og i bedre fysisk form enn jentene i alle 
årsgrupper. Mest aktive er seks år gamle gutter, 
der 94 prosent oppfyller anbefalingen om å være 
fysisk aktiv i minst 60 minutter om dagen. Minst 
aktive er 15 år gamle jenter, der bare 40 prosent 
oppfyller anbefalingene.

Ungdom i Nordre Follo er opptatt av trening. 
Blant ungdomsskoleelever i Nordre Follo er 
andel som trener i et idrettslag, vært ganske 
stabil i perioden 2014-2018, mens andelen 
som trener på treningsstudio har økt. Andelen 
ungdomsskoleelever som er lite fysisk 
aktive, er lavere enn landsgjennomsnittet, 
og utgjør 11% av ungdomsskoleelevene. 
Det har trolig sammenheng med sosial 
bakgrunn, utdanningsnivå og inntekt, som 
forskning viser i stor grad påvirker fysisk 
aktivitets- og aktivitetsmønster71. 80 % av 
ungdomsskoleelevene i Nordre Follo trener  
oftere enn 3 ganger i uka. Dette er en større 
andel enn i landet ellers. 

Ungdom generelt tilbringer mer tid på 
stillesittende aktivitet foran skjerm, i barne- og 
ungdomsårene. Tiden som benyttes i ro foran 
ulike skjermer øker med stigende alder. 

Man ser sammenhenger mellom stillesitting 
og kroppsvekt, motoriske ferdigheter, 
kognitiv utvikling og risikofaktorer for 
hjerte- og karsykdommer blant barn og 
unge. Helsemyndighetene har kommet med 
anbefalinger om å redusere tiden i ro i løpet av 
dagen. 

Fysioterapeutene i Nordre Follo møter alle 
barn gjennom helsestasjonsprogrammet 
og er tilgjengelig også for skoleelever. De 
har kompetanse på vurderinger knyttet til 
bevegelsesapparat, motorisk utvikling og 
kroppslig uttrykk for psykiske problemer. Tidlig 
innsats på området fremmer blant annet helse 
og velvære og begrenser utviklingsmessige 
forsinkelser og funksjonshemminger. 

70 FHI, 2019
71 Breivik og Rafoss, 2017: Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging  
   og sosial ulikhet - Helsedirektoratet

Kilde: Ungdataundersøkelsen 2018                                               



Omfang av fysisk aktivitet i skolen 
Fysisk aktivitet bedrer konsentrasjonen på 
skolen, gir viktige helseeffekter og gode vaner. 
Fysisk aktivitet i skolen varier mellom barne‐ og 
ungdomsskolene i Nordre Follo. Alle skolene har 
tiltak for fysisk aktivitet, som kommer i tillegg 
til kroppsøvingstimer. Skolene har utedager, 
temadager og aktivitetsdager gjennom skoleåret. 
Barne‐ og ungdomsskolene i kommunene er 
opptatt av fysisk aktivitet og betydningen 
det har for barnas læring og helse. Barne- og 
ungdomsskolene bekrefter at de fleste elevene 
sykler eller går til skolen hver dag. Skoleveien 
bidrar til fysisk aktivitet. Det er flere som sykler/
går på barneskolene, enn på ungdomsskolene. 
Fortsatt er det imidlertid slik at mange barn blir 
kjørt til skolen. Dette medfører at skoleveien blir 
mindre trygg for de som sykler og går, noe som 
igjen kan resultere i at flere blir kjørt. 

Psykisk helse
Psykiske lidelser, inkludert rusbrukslidelser, er 
den største årsaken til helsetap blant barn og 
unge. Nasjonalt har åtte prosent av barn og unge 
til enhver tid en psykisk lidelse. Sett under ett, er 
angstlidelser den vanligste psykiske lidelsen hos 
barn og unge, etterfulgt av depresjon. Jenter er 
mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter.  
Arveligheten for psykiske plager, depresjon, 
angstlidelser og personlighetsforstyrrelser er 
forholdsvis moderat. Det betyr at miljøforhold 
samlet er noe viktigere enn gener for disse 
lidelsene. Stort sett er det enighet om at en trygg 
tilknytning til omsorgspersoner i barndommen 
har betydning for senere psykisk helse72. 
Konfliktfylte forhold hjemme og liten grad av 
sosial støtte øker risikoen for psykiske lidelser. 
Flere undersøkelser viser en klar sammenheng 
mellom mobbing og dårlig psykisk helse.

Det er ikke tall på kommunenivå, men nasjonale 
tall viser at 23 prosent av barn under 18 år har 
foreldre med en psykisk lidelse, som kan gå ut 
over hvordan foreldrene fungerer i det daglige.  
Ti prosent har foreldre med alvorlige psykiske 
lidelser, og tre prosent har foreldre med 
alkoholmisbruk73.

Når det gjelder angstlidelser ligger tallene for 
både unge kvinner og menn i Nordre Follo over 
landsgjennomsnittet. Primærhelsetjenestebruk 
for angst har muligens økt, spesielt blant unge 
kvinner (15-29 år). Folkehelseinstituttet er 
imidlertid usikker på datakvaliteten, blant annet 
på grunn av diagnostiseringspraksis.  Andelen 
ungdomsskoleelever som er mye plaget av 
depressive symptomer74, var på 15 prosent i 2018. 
Dette var en økning på to prosent fra forrige 
undersøkelse i 2015.

Lesbiske, homofile, bifile og 
transpersoner
Levekårsundersøkelser avdekker at det er 
en større andel av lesbiske, homofile, bifile 
og transpersoner (LHBT) som har dårligere 
livskvalitet sammenlignet med befolkningen 
ellers. I denne gruppen er psykiske lidelser, 
rusmisbruk og selvmordsforsøk vanligere75. 
Ungdomstiden kan på mange måter være 
utfordrende for alle. Kroppen og hjernen er i 
vekst og utvikling og mange endringer skjer. Det 
er normalt å bruke litt tid på å finne ut om man 
blir tiltrukket av motsatt eller samme kjønn76.   
I ungdomstiden blir vanligvis seksuell identitet 
tydelig for den enkelte. Med økt digitalisering og 
bruk av sosiale medier får ungdom informasjon 
med seksuelt innhold fra et variert spekter av 
kilder. Mye av dette kan påvirke unges selvbilde 
negativt. Helsestasjonen for ungdom (HFU) skal 
oppleves relevant for alle uavhengig av etnisitet, 
funksjonshemming, seksuell minoritetsstatus 
mv. HFU tilbyr tjenester i form av samtaler om 
for eksempel seksualitet, identitet, prevensjon, 
vold, overgrep, psykisk helse i tråd med 
kunnskapsbasert praksis. 

Psykiske helsehjelp bør være lett tilgjengelig, 
og tilbudet bør være variert. Det er den som 
mottar hjelp som selv kan si om den er virksom. 
Kommunen skal har et variert hjelpetilbud 
på flere arenaer, slik at tilbudet oppleves lett 
tilgjengelig og har en naturlig plass der barn og 
unge oppholder seg. Kommunen må legge til 
rette for utvikling av god psykisk helse hos barn 
og unge gjennom målrettede tiltak.  

72 FHI, 2020
73 FHI, 2018

74 Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man siste uka har vært 
plaget av noe av det følgende: «Følt at alt er et slit», «Hatt søvnproble-
mer», «Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert», «Følt håpløshet med tanke 
på framtida», «Følt deg stiv eller anspent» og «Bekymret deg for mye om 
ting». 
75 https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/lokale-folkehelsetiltak-vei-
viser-for-kommunen/seksuell-helse-lokalt-folkehelsearbeid/kunnskaps-
grunnlag
76 https://bufdir.no/Foreldrehverdag/Skolebarn/Barn_og_seksualitet/68
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NFKFU savner nullvisjon på selvmord, og 
ønsker at helse skal være et overordnet 
tema for oppvekst. God fysisk og psykisk 
helse en forutsetning for å lære.  

NFKFU

”

77 https://www.nkvts.no/content/uploads/2015/08/jeg-kan-jo-ikke-kalle-det-noe-annet-enn-vold.pdf
78 Vold og voldtekt i Norge, Kompleks traumatisering hos barn, Barn som opplever vold i hjemmet

Forebygging av vold og overgrep i 
nære relasjoner. 
Både lovgivning og politikkutforming angir 
nulltoleranse når det gjelder vold mot barn. 
Studier tyder på at fysisk avstraffelse eller vold i 
oppdragerøyemed har gått ned både i Norge og 
andre nordiske land. Til tross for dette opplever 
mange barn vold og fysisk maktbruk i løpet av 
oppveksten, enten fra mor, far eller begge to. 
Risikofaktorer for at barn i familien kan bli utsatt 
for vold er at foreldrene selv har opplevd vold 
i oppveksten og at foreldrene utøver vold mot 
hverandre. 

Flere studier peker på at sosiale faktorer som 
lav sosioøkonomisk status, rusproblemer eller å 
tilhøre en etnisk minoritet som risikofaktorer for å 
utøve vold77. Studier viser at barn som blir utsatt 
for vold og seksuelle overgrep, har økt risiko for 
psykiske og somatiske problemer og lidelser som 
seksuelle problemer, angstlidelser, depresjon, 
posttraumatisk stresslidelse, spiseforstyrrelser, 
selvmord og selvmordsforsøk78.
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Sårbare familier
Barn som lever med store belastninger i livet 
vil ikke kunne utvikle seg normalt og oppnå 
sitt potensial. Disse belastningene kan være 
knyttet til å vokse opp i særlig sårbare familier, 
for eksempel der foresatte er psykisk syke eller 
ruser seg. Noen barn vokser opp med krenkelser 
i form av vold og overgrep i nære relasjoner, 
enten ved at de utsettes selv eller at de ser at 
andre utsettes. Vi vet at sårede barn vokser opp 
til å bli sårbare voksne. Det å utsettes for vold 
og overgrep kan gi både utviklingstraumer og 
tilknytningsvansker, i tillegg til en rekke psykiske 
og fysiske lidelser.  

Voksne som har opplevd vold i hjemmet 
som barn, utsetter oftere andre for vold, 
sammenlignet med voksne som ikke har 
familievoldserfaringer79. Høsten 2019 
kom Nasjonalt kunnskapssenter om 
vold og traumatisk stress med en stor 
omfangsundersøkelse om ungdoms erfaringer 
med vold og overgrep i oppveksten80. 
Undersøkelsen viser at barn og unge er for dårlig 
beskyttet mot vold og overgrep. 1 av 5 forteller 
at de har vært utsatt for fysisk vold som lugging, 
klaps og slag med flat hånd minst èn gang, mens 
1 av 20 forteller om alvorlig fysisk vold, som å 
bli sparket eller banket opp. 1 av 20 har også 
opplevd seksuelle overgrep fra en voksen. Det 
er ingen grunn til å tro at disse tallene ikke er 
representative for Nordre Follo kommune. Vi står 
derfor overfor en betydelig utfordring når vi skal 
sørge for en trygg og god oppvekst for barna i 
kommunen vår.

Barnevernet
Barnevernet fikk i 2018 totalt 735 
bekymringsmeldinger. Av disse gjaldt 272 
av meldingene ulike former for vold i nære 
relasjoner, da de er registret inn med koder 
for fysisk mishandling, psykisk mishandling, 
seksuelle overgrep, høy grad av konflikt i 
hjemmet og at barnet lever med vold i hjemmet. 
I tillegg kan vi anta at det kan være vold i 
flere saker, for eksempel der bekymringen 
gjelder forhold i hjemmet generelt og foreldres 
rusavhengighet, uten at vold nevnes spesifikt. 
Det er viktig å være klar over at vold i en del 
tilfeller avdekkes underveis i undersøkelsen, også 
der dette ikke var tema i meldingen. 

Det er avgjørende at vi jobber på en slik måte 
at barn som lever med vold og overgrep får 
kunnskap om at dette ikke er greit, og at de 
utvikler begreper som gjør det mulig å si fra. 
Det må skapes anledninger for dem til å si fra, 
og de må møtes av voksne med kunnskap og 
forståelse for det de forteller. På denne måte 
kan vi redusere skadevirkningene av volden, gi 
barna en bedre sjanse for å bearbeide traumer, 
og dermed øke sjansen for et godt liv også som 
voksen. Alle som jobber med barn og unge i 
Nordre Follo kommune må derfor ha kunnskap 
om traumebevisst omsorg, altså hvordan å møte 
barn som lever med konsekvensene av traumer 
de er blitt påført.

Barnevernet skal først og fremst gi hjelp og 
støtte slik at foreldrene selv skal kunne ivareta 
sitt omsorgsansvar, men kan hvis hjelpetiltak ikke 
er tilstrekkelig, plassere barnet utenfor hjemmet i 
en kortere eller lengre periode. 

79 Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 
2007-2015. NOVA rapport nr 5
80 https://www.nkvts.no/rapport/ungdoms-erfaringer-med-vold-og-
overgrep-i-oppveksten-en-nasjonal-undersokelse-av-ungdom-i-al-
deren-12-til-16-ar/.

Kilde: Barnevernet i Oppegård og Ski. Antall meldinger og hvor mange av 
meldingene som var relatert til vold.



Fra 2022 overføres ansvaret for å rekruttere og 
veilede fosterforeldre fra BUF-etat til kommunen. 
Dette er en stor utfordring. I tettstedet Oppegård 
er det nesten ingen fosterhjem. I tettstedet Ski er 
det litt flere. Det er knyttet usikkerhet til hvordan 
vi vil klare å dekke behovet i Nordre Follo som 
helhet. På landsbasis er det en stor mangel på 
fosterhjem, og erfaringsvis er det vanskeligere 
å rekrutter fosterhjem i kommuner med høy 
utdanning og inntekt. 

Det regjeringsoppnevnte barnevoldsutvalget 
leverte sin rapport i 201781. De konkluderte 
med at mange saker der barn har vært 
utsatt for seksuelle overgrep, vold og grov 
omsorgssvikt kunne vært unngått. De peker 
på at hjelpeapparatet har vært inne uten at de 
egentlige årsakene til barnets problemer har 
blitt avdekket og at hjelpen er for dårlig og lite 
koordinert. De peker også på at barns egne 
stemmer ikke kommer godt nok frem og at 
lojaliteten fra hjelpeapparatet ofte ligger hos de 
voksne.

Forebygging av vold og overgrep
For å ivareta barna i Nordre Follo kommune når 
det gjelder både god psykisk helse og et liv uten 
vold og overgrep er dette sentralt:

• Felles grunnsyn om barn må være at det 
ikke finnes vanskelige barn, men barn som 
har det vanskelig og derfor trenger hjelp. 

• Kunnskap om traumebevisst omsorg, barns 
utvikling og hjernens utvikling hos ansatte 
som møter barna i barnehage, skole og på 
helsestasjonen. 

• Kunnskap om hvordan fange opp signalene 
barn sender, verbalt og nonverbalt, om 
hvordan de har det. Konkret kunnskap om 
tegn på at barn lever med vold, overgrep og 
grov omsorgssvikt. 

• Kunnskap om gode samtaler med barn, 
også om sensitive temaer. Det må legges 
til rette for gode anledninger der barn kan 
fortelle hvordan de har det. 

• Barns rett til å bli hørt skal tas alvorlig.
• Undervisning i temaer knyttet til psykisk 

helse, livsmestring, følelser, kropp, grenser, 
seksualitet, gode og vonde hemmeligheter 
og vold og overgrep må være en naturlig 
del av timeplanen i barnehage og skole. 
Barna skal møte åpenhet og kunnskap 
om disse temaene hos de voksne som de 
omgås til daglig. 

• Regelmessig oppfølging fra jordmødre, 
helsestasjon og skolehelsetjenesten.

• Foreldreveiledning og styrking av foreldre i 
sårbare familier. 

• Sørge for gode overganger mellom 
barnehage og skole og ved bytte av skole.

• Tverrfaglig samarbeid til barnets beste.
• Gode arenaer for drøfting av bekymringer. 
• Tett oppfølging av sårbare barn og familier 

og der vold og/eller overgrep har vært en 
del av livet.

81 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-12/id2558211/ 71
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Å finne de mest sårbare krever 
kompetanse
Helsestasjonstjenesten har regelmessig kontakt 
med så og si alle barn det første leveåret 
gjennom aldersbestemte konsultasjoner. 
Helsesykepleier har mulighet til tidlig å oppdage 
om barn ikke utvikler seg som det skal eller 
viser andre tegn som gir mistanke om mistrivsel 
eller omsorgssvikt. I tillegg kan helsestasjonen 
forebygge vold mot små barn på ulike måter. De 
minste barna er de mest sårbare, og noen ganger 
blir de utsatt for vold uten at det er intensjonen. 
Nybakte foreldre kan bli fortvilte når babyen 
ikke stopper å gråte. Foreldre trenger støtte 
og informasjon om at det noen ganger kan det 
være tryggest å legge et gråtende barn i sengen. 
I noen tilfeller kan foreldre som vugger et barn 
i armene, som ikke stopper å gråte, begynne å 
filleriste barnet. Foreldre får råd og informasjon 
om hvordan de kan takle egen frustrasjon 
når barnet gråter. Dette er et viktig tema som 
kan forebygge at små barn blir utsatt for vold 

fra foreldre, og som tas opp rutinemessig på 
barseltreff på helsestasjonen. Det er naturlig at 
foreldre kan kjenne på engstelse og usikkerhet 
knyttet til den første tiden hjemme med 
eneansvar for sitt nyfødte barn. Mange foreldre 
har uttrykt at det hadde vært godt om det 
fulgte en slags «bruksanvisning» med det nye 
barnet. En viktig forebyggende intervensjon 
for å redusere stress, usikkerhet og manglende 
mestringsfølelse er tidlige og individuelt 
tilpassede hjemmebesøk. Foreldre bør være gode 
på å lese, tolke og svare raskt og effektivt på 
spedbarnets signaler82.

Vold mot barn er et alvorlig samfunnsproblem, 
mot de minste barna spesielt med tanke på deres 
videre utvikling. Vold medfører ikke bare akutte 
fysiske skader, men kan også føre til fysiske og 
psykiske helseproblemer senere i livet og påvirker 
hjernens utvikling. 

82 The Newborn Behavioral Observations System  
    – K. Slinning og H. Sandtrø
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Kripos presenterte i september 2019 rapporten 
Alvorlig vold mot små barn, hvor de systematisk 
har gått igjennom et utvalg saker med de mest 
alvorlige tilfellene av vold mot barn under fire år 
i perioden 2015-2019. Av de 90 straffesakene var 
over halvparten av barna under fem måneder. 
Målet med rapporten er at alle som jobber med 
barn skal kunne gjenkjenne barn som utsettes for 
vold83.

Alle offentlige ansatte har plikt til å melde 
til barnevernet dersom det er grunn til å tro 
at et barn blir mishandlet i hjemmet, at det 
foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt 
eller når et barn har vist vedvarende alvorlige 
atferdsvansker. Barnevernet i Nordre Follo 
får mange bekymringsmeldinger, men ser det 
som en utfordring at de ikke får de «riktige» 
meldingene. Barnevernet må ifølge loven 
undersøke alt som kommer fra offentlige 
meldere. De opplever å måtte undersøke 
mange saker som ikke burde ha havnet hos 
dem, men som burde ha vært håndtert av det 
forebyggende hjelpeapparatet. Barnevernet 
opplever at det ikke er tilstrekkelig kunnskap i 
barnehager og skoler om hvilke meldinger som 
skal sendes til barnevernstjenesten. 

Ut fra anslag på hvor mange barn som utsettes 
for vold og overgrep, er det sannsynlig at 
barnehager og skoler i Nordre Follo ikke i 
tilstrekkelig grad klarer å finne og se de barna 
som blir utsatt for vold og overgrep. Mange 
som har vært utsatt for vold og overgrep, 
rapporterer først når de blir voksne. Man anslår 
på landsbasis at 5% av barn og unge blir utsatt 
for alvorlig vold. Dette betyr at en stor andel 
barn utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. 
I Nordre Follo blir det rapportert om mindre 
enn 2%. Det er behov for å øke kompetansen i 
virksomhetene slik at de får avdekket vold og 
overgrep. Det kreves kunnskap hos hver enkelt 
barnehagelærer/lærer i barnehager og skoler for 
å kunne se de barna som utsettes for vold og 
overgrep. Satsingen i barnehagene «Se meg, hele 
meg» er et eksempel på et tiltak som bidrar til 
viktig kompetanseheving hos ansatte. 

Et godt forebyggende arbeid innebærer å 
styrke foreldre. Mange familier som strever 
kunne ha klart å ivareta omsorgen for sine 
barn uten inngripen fra barnevernet, dersom 

hjelpeapparatet hadde større kapasitet for å 
støtte og styrke familiene. Se mer om styrking av 
foreldre under kapittelet Foreldre som ressurs.

Oppsummering
Fysisk og psykisk helse legger grunnlaget for 
vekst, læring og muligheten for å mestre eget 
liv. Generelt har barn og unge i Nordre Follo 
kommune god fysisk helse. Det er en høy 
vaksinasjonsdekning og lave aborttall, og unge er 
i stor grad aktive. Kommunen har ikke en samlet 
oversikt over populasjonens helsetilstand, men 
kjenner til tendenser og forekomst i ulike miljøer 
og bruker sammen med disse nasjonale tall som 
utgangspunkt for videre arbeid. 

Når det gjelder psykisk helse ser vi at både unge 
kvinner og menn (15-29 år) i Nordre Follo har 
mer angstlidelser enn i landet ellers. Andelen 
ungdomsskoleelever som er mye plaget av 
depressive symptomer er økende og var på 15 % 
i 2018. Kommunen må legge til rette for utvikling 
av god psykisk helse gjennom målrettede tiltak.

Trygg tilknytning er en av forutsetningene for 
god psykisk helse. Vold som små barn utsettes 
for av de som skulle være deres nærmeste og 
tryggeste omsorgspersoner, medfører i tillegg til 
smerte og skader, et tillitsbrudd som kan sette 
dype og varige spor i barnets utvikling. For andre 
rundt barnet er volden vanskelig å oppdage. 
Alle som jobber med barn, trenger kunnskap 
og en felles risikoforståelse for bedre å kunne 
forebygge at dette skjer. Barnevernet opplever 
i dag en underrapportering av voldstilfeller 
samtidig som de bruker mye ressurser på 
meldinger som ikke hører hjemme under 
barnevernet. 

På landsbasis er det en stor mangel på 
fosterhjem, og det er knyttet usikkerhet til 
hvordan vi vil klare å dekke behovet i Nordre 
Follo fra 2022. Da overtar kommunen ansvaret 
for å rekruttere fosterforeldre. Erfaringsvis er det 
vanskeligere å rekruttere fosterhjem i kommuner 
med høy utdanning og inntekt. 

83 https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/vold-
mot-barn/alvorlig-vold-mot-barn.pdf



FØRENDE DOKUMENTER

Internasjonale forpliktelser og nasjonalt og 
lokalt lovverk legger klare premisser for å ivareta 
barns rett til et trygt og godt barnehage- og 
skolemiljø. Den 20. november 1989 vedtok FNs 
generalforsamling den første internasjonale 
menneskerettighetskonvensjonen som gir barn 
en særlig juridisk status: FNs konvensjon om 
barnets rettigheter (barnekonvensjonen).

Lover og forskrifter
• FNs Menneskerettighetskonvensjon og 

barnekonvensjon 
• Opplæringsloven med læreplanene
• Barnehageloven med Rammeplan for 

barnehagen
• Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester 
• Forskrift om kommunenes helsefremmende 

og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten 

• Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler 

• Pasient og brukerrettighetsloven
• Lov om folkehelsearbeid
• Lov om barneverntjenester

Retningslinjer
• Nasjonal faglig retningslinje for 

svangerskapsomsorgen
• Nasjonal faglig retningslinje for 

barselomsorgen
• Nasjonal faglig retningslinje for 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Meldinger, NOU’er og nasjonale 
strategier

• NOU 2015:2 Å høre til: Virkemidler for et 
trygt psykososialt skolemiljø

• NOU 2019:3 Nye sjanser – bedre læring 
– Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og 
utdanningsløp

• St.meld. nr. 41 (2008-2009) 
Barnehagemeldingen

• Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst - tidlig 
innsats og kvalitet i skolen

• Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig 
innsats og inkluderende fellesskap i 
barnehage, skole og SFO

• Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens 
strategi for foreldrestøtte (2018 – 2021).

• Rom for demokrati og dannelse. 
Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023. 
Kulturdepartementet 2019

• ntegrering gjennom kunnskap regjeringens 
integreringsstrategi 2019-2022

• Handlingsplan mot radikalisering og 
voldelig ekstremisme. Regjeringen 2020

Lokale planer og rammeverk
• Nordre Follo kommuneplan
• Strategi og handlingsplan 2020-2023 for 

Nordre Follo kommune 
• Plan for trygt og godt skolemiljø
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