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Forord 

Barn og unge i Sør-Varanger skal ha en oppvekst preget av trygghet, glede og mestring. Barn 

gjør det bra når de kan, og det er de voksnes ansvar å legge til rette for at alle barn og unge 

lærer å ha omsorg for seg selv og andre, tør å utnytte sine evner, ta utfordringer og sprenge 

grenser. En trygg barndom, med passe utfordringer og nødvendig tilrettelegging, krever at 

kommunen har kompetente yrkesutøvere og bygger strukturer som evner å se og ivareta, barn 

og unge på en varm, forutsigbar, ansvarstakende og profesjonell måte.  

Skal vi få til dette, må vi legge til rette for at oppvekst blir et felles prosjekt for familier, 

naboer, frivillige lag og foreninger, bedrifter og profesjonelle yrkesutøvere.  
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Innledning 

Strategisk oppvekstplan 2020 – 2030 omfatter alle de kommunale områdene som yter 

tjenester til barn og unge, og skal bidra til at Sør-Varanger kommune utvikler tjenester som 

fyller lovkrav og gir gode oppvekstsvilkår, med de beskrevne strategiene som utgangspunkt 

for både daglig drift, planer, rutiner og konkrete tiltak. For å sikre et godt fundament for 

strategiske valg og en plan for iverksetting og oppfyllelse av vedtakene, vil strategisk 

oppvekstplan rammes inn av en gjennomgang av forutsetninger, krav, utfordringer og mål for 

oppvekstfeltet. Prosess fram til plan og en oversikt over hvordan vi skal nå målene legges 

fram i egne dokumenter. 

Strategisk oppvekstplan er en samling av fire dokumenter: 

• Strategisk oppvekstplan 2020 – 2030    - Politisk vedtak 

• Strategisk oppvekstplan, Handlingsdel 2021 – 2025  - Politisk vedtak  

• Å vokse opp i Sør-Varanger, Kunnskapsgrunnlag   - Vedlegg, orienterende 

• Prosessdokument for Strategisk oppvekstplan   - Vedlegg, orienterende 

Strategisk oppvekstplan skal omfavne oppvekstvilkårene for barn og unge fra 0 til 23 år. 

Mens Strategisk oppvekstplan gir overordna strategier og føringer, skal Kunnskapsgrunnlaget 

gi bakteppet for planen. Prosessdokumentet omhandler vedtak som ligger til grunn for 

Strategisk oppvekstplan, selve planutviklingsprosessen og høringsuttalelser og 

merknadsbehandling av disse. For å følge opp og konkretisere Strategisk oppvekstplan vil det 

utarbeides handlingsplaner, rutiner og konkrete tiltak gjennom handlingsdelen. Da dette er en 

strategisk plan, vil handlingsdelen i stor grad gi retning for videre utvikling, mer enn konkrete 

tiltak. 

Rammer og avklaringer – Felles med Strategisk oppvekstplan 

I Sør-Varanger skal tjenestene til barn og unge ha et felles, forsknings- og evidensbasert 

pedagogisk fundament. Det er et mål at de grunnleggende rutinene og overordnede 

pedagogiske prinsippene skal være like, uavhengig av hvilken barnehage, eller skole, et barn 

kommer til i Sør-Varanger kommune. Vi benytter begrepet Sør-Varangerskolen for å 

tydeliggjøre at vi er i prosess mot en felles pedagogisk praksis. De pedagogiske enhetene har 

likevel ansvar for og å utvikle sin enhets didaktiske praksis. 

Planen bruker begrepet oppvekstsektoren om de tjenestene som er direkte knyttet til 

oppvekst, og samlet i én sektor i Sør-Varanger kommune. Begrepet oppvekstfeltet inkluderer 

i tillegg andre tjenester og tilbud som er direkte knyttet til barn og unges oppvekst, men som 

ikke er organisert inn i samme sektor, for eksempel helsetjenester og private fritidstilbud. 

Helsestasjon, skolehelsetjeneste, ergo- og fysioterapi, kommunepsykolog, psykisk helse og 

rus er kommunale helsetjenester som hører inn under Sektor for helse, omsorg og velferd i 

Sør-Varanger kommune.  

Strategisk oppvekstplan vil gjelde for 10 år, og legger prinsipielle føringer for en god 

oppvekst i Sør-Varanger kommune. Optimalisering av den daglige driften er en forutsetning 

for å skape utvikling, men en strategisk oppvekstplan skal se lengre enn dette, og gi retning, 

mål og strategier for faglig og organisatorisk satsing og utvikling over tid. Med utgangspunkt 

i dette kan store og små saker få en forutsigbar behandling i tråd med planen.  
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1.0 Sør-Varanger kommunes hovedstrategier for oppvekst 

1.1 Strategisk oppvekstplan – Hva og hvorfor 

I Sør-Varanger skal barnas beste være det førende prinsippet for oppvekstfeltet. Barn og unge 

skal ha kvalitetssterke og likeverdige tilbud som bidrar til at alle kan få utviklet sine evner og 

ressurser. Oppvekstfeltet skal bidra til utjevning og arbeide forebyggende gjennom gode, 

universelle tiltak og tidlig innsats.  

En god oppvekst starter i svangerskapet. Oppvekstplanen favner oppvekstsvilkårene for barn 

og unge fra det første møtet på helsestasjonen til de er ferdige med videregående skole. 

Oppvekstplanen omhandler kjernetilbud Sør-Varanger kommune skal ha, som kommunale 

helsetjenester, barneverntjenester, pedagogisk-psykologiske tjenester og grunnskole for 

voksne, sammen med barnehage, skolefritidsordning, kulturskole og skole. I tillegg er fritids-

aktiviteter og familie sentrale faktorer i oppveksten, noe som må tas hensyn til i planen.  

Arbeidet med å utvikle kvalitet er en kontinuerlig, systematisk prosess. En bevisst holdning til 

egen fagmessige praksis er en forutsetning, og tjenestene innen oppvekstsektoren må derfor 

også utvikle både gode planer for sin virksomhet og rutiner for rapportering.  

En helhetlig organiseringen av oppvekstsektoren, og godt tverrfaglig og tverrsektorielt 

samarbeid, er nødvendig for at vi skal lykkes med å skape en kvalitetssterk, og trygg 

oppvekst, preget av mestring og glede i Sør-Varanger kommune.  

Strategisk oppvekstplan skal følges opp av en handlingsdel, der konkrete tiltak og tema-

/handlingsplaner framkommer. Handlingsdelen skal rulleres hvert 4. år. Økonomiske kalkyler 

må inngå i handlingsplanarbeidet. Iverksetting av tiltak kan således justeres ut fra en avveiing 

mellom faglige behov og kommunens økonomiske handlingsrom. Vår virksomhet skal ta 

høyde for FNs bærekraftmål, og de tiltak vi iverksetter må vurderes i forhold til disse. 

1.2  Grunnlag for planutvikling i Sør-Varanger 

Kunnskapsgrunnlaget skal gi en mer utfyllende bakgrunn for utfordringer og innsatsområder i 

Sør-Varanger kommune. I Strategisk oppvekstplan er det først og fremst konklusjonene som 

er tatt med. De utfordringene vi presenterer for Sør-Varangersamfunnet, er framkommet 

gjennom Kommuneplanens samfunnsdel, øvrig kommunalt planverk og kommunale rapporter 

som Tilstandsrapport for grunnskolen og Oversiktsbildet for folkehelse. Til sammen er 

kunnskapstilfanget svært bredt for oppvekstsektoren, fra Folkehelseinstituttets 

folkehelsebarometer og oppvekstbarometer, Statistisk sentralbyrås og departementenes 

statistikker til Ungdata og Elevundersøkelsen som gir oss verdifull kunnskap om hvordan 

barn og unge selv opplever sin hverdag. Ungdomsrådet og elevråd har bidratt med gode, 

innspill, skriftlig og gjennom møter og verksteder knyttet til MOT, AlleMed, og andre fora 

der barn og unge selv, eller voksne rundt dem, presenterer utfordringer og forslag til 

forbedringer.  

I tillegg til dette utarbeider grunnskolen en årlig tilstandsrapport, barnehager og skoler har 

stort kunnskapsgrunnlag gjennom utviklingsprosjektet i SePU-samarbeidet (Senter for 

praksisrettet utdanningsforskning) og samtlige tjenester rapporterer til Utdanningsdirektoratet 

(Udir), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF-dir) eller andre. Disse rapportene er 

tilgjengelige for våre egne tjenester, og delvis offentlige. 
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1.3 Internasjonale føringer 

 

En strategisk 

kommunedelplan må ta 

høyde for både 

internasjonale forpliktelser 

og nasjonale 

styringssignaler. FNs 

bærekraftmål1 og FNs 

Barnekonvensjon2 ligger i 

bunn for arbeidet på 

oppvekstfeltet. FNs 17 

bærekraftmål handler om 

både sosiale forhold, 

økonomi og klima og miljø. 

Sosiale mål er å utrydde 

fattigdom og sult, sikre god 

helse, livskvalitet og utdanning. Men også 

de økonomiske aspektene som å arbeide for 

bærekraftig utvikling i industri, innovasjon 

og infrastruktur, utvikle bærekraftige 

lokalsamfunn, ansvarlig forbruk og mindre 

ulikheter er viktige for oppvekstfeltet. 

Videre skal Norge arbeide for å sikre livet 

på land og i vann, sikre rent vann og gode 

sanitærforhold for alle og stoppe 

klimaendringene. Dette forutsetter 

bevissthet og kunnskap også blant barn og 

unge. 

FNs barnekonvensjon har grunnlovsstatus, 

og inneholder barns rettigheter. I tillegg til 

grunnleggende fysiske behov, og rett til 

trygghet, utdanning og demokratisk 

deltakelse, slår barnekonvensjonen også 

fast at alle barn har rett til hvile, fritid og 

lek. I henhold til konvensjonen har Norge 

en særlig forpliktelse til å ivareta samiske 

barns og foreldres interesser, både i 

barnehage og grunnskole.  

 

                                                 
1 https://norad.no/om-bistand/dette-er-fns-barekraftsmal/barekraftsmalene/ 
2 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-

fns_barnekonvensjon.pdf 

https://norad.no/om-bistand/dette-er-fns-barekraftsmal/barekraftsmalene/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf


Kunnskapsgrunnlag, 23.02.21                                                        8 

 

2.0 Sør-Varanger kommunes hovedstrategier for god oppvekst 

Barn og unge er den største ressursen Sør-Varanger kommune har. Med gode oppvekstvilkår 

legger vi til rette for at Sør-Varanger kommune skal være en attraktiv kommune å bosette seg 

i, med dyktige fagfolk, entreprenører på mange felt, solide bedrifter, kulturarbeidsplasser og 

en kompetanse som bidrar til utvikling og framgang for hele kommunen.  

Skal vi skape gode oppvekstvilkår, må vi både ha fokus på tilbudet til hvert enkelt barn, og på 

oppvekstfeltet som helhet. De enkelte fagtjenestene må utvikles, og systemnivået må tilpasses 

dagens behov, slik at vi styrker kommunens faglige kompetanse og sikrer en helhetlig 

organisering av tilbud og tjenester for barn og unge i Sør-Varanger.  

I planperioden vil de sentrale strategiene for å skape en bedre oppvekst i Sør-Varanger være  

• Medvirkning og inkludering 

• Utjevning og universelle tiltak 

• Tidlig innsats  

• Et godt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid 

• En god og helhetlig organisering, med høy og riktig kompetanse i alle ledd 

 

2.1 Medvirkning og inkludering 

Gjennom anerkjennelsen av FNs barnekonvensjon har Norge 

akseptert de rettigheter FN fremmer for barn. Barnas rett til å 

bli hørt er en sentral internasjonal forpliktelse.  

Innen alle områder i oppvekstsektoren, fra barnehage, 

grunnskole og pedagogisk-psykologisk-tjeneste til 

ungdomspolitikk og barnevern, har barn har rett til å si 

meningen sin, og til at deres meninger blir tatt på alvor. Dette 

skal sikre at det er barnas beste som er i fokus for avgjørelser 

og endringer i Sør-Varanger kommune. Barn og unge har rett 

til å bli hørt både i forhold til sin hverdag i barnehage og 

skole, men også i andre forhold som angår dem. 

Foreldre og «laget rundt barnet» har også rett til å få 

medvirke. Disse rettighetene er klart regulert gjennom lover 

og forskrifter. Hvis vi skal makte å gjøre oppveksten i Sør-

Varanger kommune bedre, må dette gjøres i et samspill 

mellom barnet, familien, nærmiljøet og de offentlige 

tjenestene. Skal vi lykkes med å få til et samspill, er dialog, 

engasjement og reell medvirkning fra alle parter helt 

avgjørende.  

Rett til å høres 

Barn som er i stand til å danne seg egne 

synspunkter, skal fritt få gi uttrykk for 

disse synspunkter i alle forhold som 

vedrører barnet. Videre skal barnets 

synspunkter tillegges behørig vekt i 

samsvar med dets alder og modenhet. 

FNs barnekonvensjon artikkel 12.1 

Elevrådet skal fremme fellesinteressene 

til elevene på skolen og arbeide for å 

skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet 

skal også kunne uttale seg i og komme 

med framlegg i saker som gjelder 

nærmiljøet til elevene. 

Opplæringsloven §11-2 
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2.2 Utjevning av forskjeller 

Både barnehage, skole og kommunale 

helsetjenester har som samfunnsoppdrag å 

fungere utjevnende. I Sør-Varanger skal alle 

barn og unge ha mulighet til å utvikle sine evner 

og føle mestring uavhengig av sosial og 

kulturell bakgrunn, foreldrenes økonomi, 

utdanning eller bosted, funksjonsnivå, 

kjønnsidentitet og legning. De kommunale 

tjenestene er viktige redskap og kan spille en 

avgjørende rolle for utjevning, forebygging og 

en god oppvekst. Barndommen vil ofte 

prege resten av livsløpet. Oppvekstbetingelser i 

fosterlivet, i spebarnstiden og i barndommen 

har betydning for den sosioøkonomiske statusen 

vi får som voksne og for vårt potensial for 

mestring og god helse gjennom livsløpet.  

 Når vi iverksetter tiltak for å redusere sosiale 

ulikheter anbefales det en kombinasjon av befolkningsrettede strategier/universelle tiltak, 

og strategier rettet direkte mot barn og unge som har et særskilt behov for støtte.3  

Universelle tiltak rettet mot alle er effektive for å utjevne forskjellene, og ivareta hvert barn 

og hver ungdom. Nok voksne med høy kompetanse, gode og tilrettelagte leke- og 

læreområder, aktiviteter som bygger ferdigheter og kunnskap for alle, er slike tiltak. Tiltak 

som er direkte innrettet mot de mest utsatte er viktige for den enkelte, men de får ikke reell 

betydning for utjevning av forskjeller. 

Med nye utfordringer i hverdagen og med flere familier uten et nettverk av slekt og venner 

rundt seg, ser vi at foreldrekurs, tett foreldreoppfølging av helsestasjonen og nær dialog 

mellom barnehage/skole og hjem er gode tiltak for å sikre mer kompetente foreldre, som 

setter gode rammer i oppveksten. Slike tiltak kan fungere både utjevnende og integrerende.  

Å samarbeide med det frivillige organisasjonsliv for å kunne gi alle et tilbud om aktivitet 

innen f.eks. kultur og idrett, er viktige grep for utjevning blant barn og unge4. Samskaping 

og utvikling av samarbeid rundt tilbud til barn og unge vil være en naturlig utvikling.  

 

                                                 
3 HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin, Levanger 2016, s 8 

https://www.ntnu.no/documents/10304/1130562/Red_av_sosiale_ulikheter_web.pdf/9fb99844-7988-4f19-b352-

623761d13418  
4 https://www.ntnu.no/documents/10304/1130562/Red_av_sosiale_ulikheter_web.pdf/9fb99844-7988-4f19-

b352-623761d13418 

Reduksjon av sosiale ulikheter I helse, NTNU.  
«Helsen blir gradvis bedre ved økende sosioøkonomisk status.»  
https://www.ntnu.no/documents/10304/1130562/Red_av_sosiale_uli

kheter_web.pdf/9fb99844-7988-4f19-b352-623761d13418  

https://www.ntnu.no/documents/10304/1130562/Red_av_sosiale_ulikheter_web.pdf/9fb99844-7988-4f19-b352-623761d13418
https://www.ntnu.no/documents/10304/1130562/Red_av_sosiale_ulikheter_web.pdf/9fb99844-7988-4f19-b352-623761d13418
https://www.ntnu.no/documents/10304/1130562/Red_av_sosiale_ulikheter_web.pdf/9fb99844-7988-4f19-b352-623761d13418
https://www.ntnu.no/documents/10304/1130562/Red_av_sosiale_ulikheter_web.pdf/9fb99844-7988-4f19-b352-623761d13418
https://www.ntnu.no/documents/10304/1130562/Red_av_sosiale_ulikheter_web.pdf/9fb99844-7988-4f19-b352-623761d13418
https://www.ntnu.no/documents/10304/1130562/Red_av_sosiale_ulikheter_web.pdf/9fb99844-7988-4f19-b352-623761d13418
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2.3 Tidlig innsats  

Tidlig innsats skal være en gjennomgående strategi i Sør-Varanger kommune. Grunnlaget for 

utvikling og læring blir lagt i barnas første leveår. Det tilbudet barna får i førskolealder, og de 

første årene i grunnskolen, legger føringer for hvordan de mestrer livet videre, sosialt, 

gjennom utdanning og i arbeidslivet. I tillegg til de universelle tiltakene som styrker alle barn 

tidlig, skal tjenestene være tidlig på banen når det oppstår utfordringer for barn og unge. 

Riktig tiltak til rett tid bidrar til at barna mestrer mer, og får en bedre utvikling.5 

Med riktige støttetiltak tidlig, reduseres 

behovet for spesialpedagogiske tiltak 

senere i utdanningsløpet, og det legger 

grunnlag for at barnet kan delta i, og ha 

nytte av det pedagogiske tilbudet i 

barnehage og skole. Det fører i sin tur 

til større grad av sosial inkludering, og 

til en bedre mulighet for å lykkes i å 

fullføre utdanninga. Skal vi få til dette, 

må vi ha en systematisk oppfølging av 

hvert barn, slik at ekstra behov 

avdekkes så tidlig som mulig. Med 

tidlig innsats vil flere barn oppleve 

mestring tidlig og få mulighet til å 

nyttegjøre seg ordinær undervisning og 

delta i leke- og læringsfellesskap med 

de andre barna. 

                                                 
5 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/?ch=1 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/?ch=1
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Tidlig innsats kan være nødvendig på mange felt, både når det gjelder barn og unges generelle 

utvikling sosialt, fysisk eller psykisk, særskilte utfordringer knyttet til læring og kognitiv 

utvikling, eller andre utfordringer som rus og omsorgssvikt.   

Helsestasjon, barnehager og skoler må ha fokus på å se hvert enkelt barn, og rutiner for å 

følge med barnas utvikling. Dersom vi registrerer en mulig bekymring, må det være klare 

rutiner for å sette i verk støttetiltak, undersøkelser og drøftinger. Det skal ikke gå unødvendig 

tid fra bekymring er registrert til det settes i gang observasjoner og eventuelle tiltak. 

Tjenestene må arbeide samlet og ansvarstakende. 

Sør-Varanger kommune må bevege seg over til tidlig innsats og bruk av universelle, 

forebyggende tiltak. Slik vil vi oppnå at alle barn får en større mulighet til å oppleve en trygg 

oppvekst, der de får ta sine ressurser i bruk, utnytte sitt potensial og mestre livet. 

2.4 Styrket tverrfaglig og tverrsektoriell innsats 

Barn og unge er vårt felles ansvar. Barna og deres familier, skal møte tjenester som arbeider 

sammen, er støttende og tar et helhetlig ansvar. Dette er også i tråd med nasjonale føringer, 

som understreker at kommunen må jobbe samlet, tverrfaglig og tverrsektorielt dersom det 

oppstår behov utover det som dekkes gjennom det allmenne tjenestetilbudet.6 Vi må bygge 

sikre team rundt våre barn og unge, og søke samarbeid og tiltak i tråd med de behov barnet og 

familien har.7  

 

                                                 
6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/ 
7 http://tidliginnsats.forebygging.no/Global/Rapport-risiko-hos-barn-og-unge.pdf 

Felles kunnskapsgrunnlag, god kommunikasjon og rutiner for samhandling bidrar til at vi 

lettere både identifiserer problemene og finner gode, samordnede løsninger for de barn og 

unge som har behov for det. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
http://tidliginnsats.forebygging.no/Global/Rapport-risiko-hos-barn-og-unge.pdf
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Dette innebærer at Sør-Varanger kommune må utvikle et systematisk, tverrfaglig/ flerfaglig 

og tverrsektorielt samarbeid med kompetanse i alle ledd. Kommunens ressurser skal utnyttes 

til barnets beste, enten det er innen utdanning, kultur og fritid eller helserelatert.  

Sør-Varanger kommune har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt 

koordinert, og må utvikle systemer og rutiner som sikrer samarbeid på tvers av fag, enhet og 

sektor.8 For å få til et godt samarbeid må ansvar, roller og rom for samspill være avklart og 

akseptert av alle parter.9 Utfordringer rundt lovverk, som taushetsplikt og arbeidsformer må 

likeledes være avklart. 

Sør-Varanger kommune må utvikle klare samarbeidsstrukturer for tverrfaglig samhandling 

med utjevning og tidlig innsats. Dette innebærer blant annet at strukturene er forankret på 

ledernivå, slik at de ansatte i tjenestene opplever at det tverrfaglige samarbeidet er tydelig 

forankret og prioritert. 

 

                                                 
8 https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/grunnskole-og-sfo/ppt-og-systemrettet-arbeid/tverrfaglig-

samarbeidsstruktur/ 
9  http://tidliginnsats.forebygging.no/Global/Rapport-risiko-hos-barn-og-unge.pdf 

0-24 samarbeidet 

0-24 er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- 

og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. 

Sekretariatet for konfliktrådene og Politidirektoratet deltar også i sentrale tiltak. 

Samarbeidet ble satt i gang på oppdrag fra departementene våre; Helsedepartementet, Barne- og 

likestillingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet og 

Justisdepartementet. 

Forvaltningen er delt i sektorer med mange barrierer for samarbeid på tvers. Organiseringen gjør 

at de ansatte i tjenestene i kommunen arbeider ut fra ulike samfunnsoppdrag og prioriteringer. 

Sektorene og tjenestene har forskjellig historie, kompetanse og kultur. De er organisert forskjellig, 

med ulike systemer for finansiering og juridisk rammeverk. Ansvar kan oppleves uklart, oppgaver 

overlapper hverandre og kjennskapen til hverandre er ofte liten. 

Hvis kommunene skal lykkes med å gi et tidlig og helhetlig tjenestetilbud til utsatte barn og unge og 

deres familier, må staten i sørge for bedre samordning av virkemidler og innsats. Slik kan vi støtte 

og stimulere arbeidet for samordning lokalt. Det betyr at departementer og direktorater må forme 

og innrette de statlige virkemidlene med tanke på behovet hos kommunene og brukerne. Bedre 

samarbeid og dialog mellom sektorene, forvaltningsnivåene og ikke minst med barn og unge selv, er 

nødvendig for å få det til. 

https://0-24-samarbeidet.no/ 

 

https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/grunnskole-og-sfo/ppt-og-systemrettet-arbeid/tverrfaglig-samarbeidsstruktur/
https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/grunnskole-og-sfo/ppt-og-systemrettet-arbeid/tverrfaglig-samarbeidsstruktur/
http://tidliginnsats.forebygging.no/Global/Rapport-risiko-hos-barn-og-unge.pdf
https://0-24-samarbeidet.no/
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2.5 En helhetlig organisering, med høy faglighet og kompetanse 

 

Møtet med barn og unge i Sør-Varanger skal være preget av varme og respekt, men også av 

kompetanse og profesjonalitet.  

Oppvekstsektoren i Sør-Varanger kommune skal være en lærende organisasjon, som utvikler 

seg samlet og planmessig. En helhetlig organisering vil gi profesjonelle, forutsigbare 

tjenester, som legger grunnlag for tett kommunikasjon, samhandling og utvikling av 

tverrfaglige og flerfaglige kompetansemiljø. 

Planmessig styrking av kompetanse på alle tjenesteområder, og en god og gjennomgående og 

helhetlig organisering vil bidra til å styrke og utvikle oppvekstsektoren. På sikt vil en sterk 

oppvekstsektor bidra til å utvikle samfunnet, både fordi det gjør Sør-Varanger kommune 

attraktiv som bosted, det vil kunne gi økt fagkompetanse, og det kan bidra til at vi får etablert 

tilbud om høyere utdanning lokalt. 

 

  

Visjon 

Sør-Varanger er senter for innovasjon og kompetanseutvikling i Øst-Finnmark. 

De menneskelige ressurser videreutvikles slik at individ og samfunn er i stand til å møte 

fremtidige utfordringer. 

Sør-Varanger mot 2026 
Kommuneplanens samfunnsdel s 24 
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3.0  Sør-Varangersamfunnet 

 

 

 

 

 

 

3.1 Samfunnet  

Ikke alt kan måles i tall, og ikke alle utfordringer er like over 

hele landet. Både geografiske, demografiske og kulturelle 

betingelser setter rammer for oppvekstfeltet i kommunen. En 

viktig forutsetning for en god utvikling er å kjenne de lokale 

forholdene og utfordringene. Med det utgangspunktet kan man 

søke løsninger, og også se om noe av det som virker utfordrende 

til syvende og sist kan gi oss fortrinn. Sør-Varanger kommune 

er mangfoldig og kulturelt rik, nært knyttet til naturen, og med 

en stor flerkulturell kompetanse, i tillegg til tung kompetanse på 

industri og logistikk.  

«Det er viktig å ta vare på mangfoldet i kommunen gjennom å 

planlegge å tilrettelegge undervisning og aktiviteter som 

spenner bredt. Kommunen har flere barn og unge med ulike 

internasjonale bakgrunner. Kommunen har også mange 

innbyggere med samisk bakgrunn og det er viktig å bidra til at 

barn og unge med denne bakgrunnen kan ha muligheten til å 

ta del i formidling av kunnskap og tradisjoner». 

SVK - Kommunal planstrategi for 2016-2019 

I Sør-Varanger definerer Kommuneplanens samfunnsdel et godt oppvekstmiljø gjennom  

➢ Trygghet 

➢ Trivsel 

➢ Tilhørighet  

➢ Tilgjengelighet 

Oppvekstsektoren i Sør-Varanger kommune består av barnehager, skoler, pedagogisk-

psykologisk tjeneste, flyktning- og kompetanseenheten, barneverntjenesten, kulturskolen og 

kultur og fritid, med bibliotek. I det følgende vil vi både se på hvilke oppgaver tjenestene er 

pålagt gjennom lov, men også lokale behov og tilpasninger. De utfordringene vi presenterer 

for Sør-Varangersamfunnet, er valgt med bakgrunn i kommunale rapporter som 

Tilstandsrapport for grunnskolen og Oversiktsbildet for folkehelse. Videre faktagrunnlag er 

hentet fra Folkehelseinstituttets folkehelsebarometer og oppvekstbarometer, Statistisk 

sentralbyrås kommunestatistikk, IMDis statistikk på innvandringsfeltet og 

utdanningsdirektoratets informasjonssamling for barnehage, skole og pedagogisk-

psykologiske tjenester. 

Barn og unge i Sør-Varanger skal ha en oppvekst preget av                  

trygghet, glede og mestring. 

Barn og unge i Sør-Varanger skal lære å ha omsorg for seg selv og andre, 

tørre å utnytte sine evner, ta utfordringer og sprenge grenser. 
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3.2 Demografi og kultur 

Kommunen vår har en spesiell historie som grenseland, et område der mennesker, språk og 

kulturer møtes over grensene. Fram til 1900 var en stor overvekt av befolkningen samisk og 

finskættet, og fortsatt er både samisk, finsk og russisk levende språk og kulturer i kommunen 

vår. Vår flerkulturelle historie er, sammen med industrireisingen, en viktig del av identiteten 

til Sør-Varanger kommune. Også i dag er Sør-Varanger flerkulturell, med innbyggere fra 70 

ulike nasjoner. Sør-Varanger har stor tilflytting av arbeidsinnvandrere, og kommunen bosetter 

20 – 40 flyktninger hvert år. I dag har vi ca 18 % minoritetsspråklige barn i barnehage og 

skole, de fleste fra Russland, Estland, Latvia, 

Litauen og Polen. For Sør-Varanger, som en 

kulturell og språklig smeltedigel av samisk, 

finsk, russisk og norsk og med flere titalls nye, 

mer langtreisende språk blir språk, 

kommunikasjon og kultur særlig viktig.  

Prognosene tilsier også at det er synkende 

barnetall de nærmeste årene, samtidig som 

andelen eldre øker. Også bosetningsmønsteret 

har endret seg, slik at flere bosetter seg sentralt, 

og færre i distriktene. I 2020 bor ca 80 % av 

kommunens innbyggere på Kirkeneshalvøya. 

3.3 Geografi 

Geografien legger mange føringer og gir utfordringer for Sør-Varanger kommune, med store 

avstander, få innbyggere og et utfordrende klima. I hverdagen blir behovet for innendørs 

aktivitetsarenaer og anlegg for vinteraktivitet viktig. Kommunikasjonsmessig ligger vi langt 

unna utdanningsinstitusjoner, myndigheter og 

samarbeidspartnere. Dette får stor betydning for 

ungdoms flyttemønster, og for kommunens 

tilgangen på høyt kvalifisert arbeidskraft. 

Sør-Varanger er en grensekommune, mellom 

Finland og Russland, og med Norges eneste 

Schengengrense. Det medfører normalt stor 

aktivitet, grensepassering, kompetanseutveksling 

og samarbeid mellom de tre landene. Sikkerhets- 

og forsvarsmessig kan imidlertid posisjonen som 

grensekommune være utfordrende.  

3.4 Næringslivet                                                                
Fram til etableringen av AS Sydvaranger i 1906 var Sør-

Varanger et samfunn bygd på primærnæringene. På 1990-tallet måtte samfunnet omstille seg 

kraftig, gruva og oppredningsverket ble lagt ned, samtidig som grensa til Russland ble åpnet. 

Kommunen gikk fra å være et ensidig industristed til en kommune med stor varehandel og et 

aktivt reiseliv, samtidig som sekundærnæringene fortsatt sysselsatte mange. Personlig 

tjenesteyting og kunst- og kulturnæring breier ut næringslivet, sammen med fortsatt 

livskraftige primærnæringer. Offentlige tjenester og helse- og sosialtjenester sysselsetter en 
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stor del av arbeidsstokken. I dag framstår næringslivet som variert, men sårbart.10 

Primærnæringene er under press, og med dette også språk og kultur knyttet til disse. 

Både handels- og servicenæringene i Sør-Varanger baserer seg på samhandel med Russland 

og Finland, og de knytter an til reiselivet. Dette gjør dem svært utsatt for konjunktur-

svingninger og endret reisemønster. Sør-Varanger har tradisjonelt hatt lav arbeidsledighet, 

men dette er i endring. Blant unge mellom 16 og 24 år er arbeidsledigheten nå høyere enn 

landssnittet.  

Sør-Varanger kommune mangler faste tilbud innen høyere 

utdanning, noe som bidrar til at unge som ønsker å ta 

høyere utdanning må flytte ut, og at vi ikke får studenter 

knyttet til vår kommune. Dette gir igjen mangel på høyt 

kvalifisert arbeidskraft. I tillegg er det en utfordring for 

etablering av nye kompetansearbeidsplasser, og et hinder 

for at unge voksne blir, eller vender tilbake til kommunen, 

all den tid vi vet at over 60 % av studentene bosetter seg på 

studiestedet etter endt utdanning. 

3.5 Folkehelse 

Sammen med oversiktsbildet for folkehelse ligger 

Folkehelseinstituttet profiler til grunn for utfordringsbildet 

her.11  

Oppvekst i Sør-Varanger oppleves som trygg, det er et variert fritidstilbud, og 

miljøforurensningen er mindre enn i de store byene. Likevel er inaktivitet og overvekt en 

utfordring blant barn og unge.  

Eksperimentering med ulike rusmidler, og et mer 

utagerende ungdomsmiljø er også nye signaler per i dag. Vi 

har også en del folkehelseutfordringer knyttet til levekår. 

Andelen barn og unge som vokser opp i 

lavinntektsfamilier, og som bor trangt har blitt 

mangedoblet de siste 10 årene.12 Utdanningsnivået er 

forholdsvis lavt og frafallet i videregående skole er høyt. 

Gjennom Ungdata ser vi at trivselen blant barn og unge 

synker drastisk i løpet av de første tenårene. Særlig blant 

jentene ser vi at de blir mindre fornøyde med egen helse, 

egne resultater, familien, skolen og fritidstilbudene. 

Guttene er mer fornøyde, men lykkes i mindre grad i 

utdanningsløpet. 

  

                                                 
10 https://www.ssb.no/kommunefakta/sor-varanger 
 

11 https://www.fhi.no/fp/oppvekst/hent-oppvekstprofil/ 
 

12 https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/for-kommunen/barn-og-unge2/barnefattigdom 
 

https://www.ssb.no/kommunefakta/sor-varanger
https://www.fhi.no/fp/oppvekst/hent-oppvekstprofil/
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/for-kommunen/barn-og-unge2/barnefattigdom
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Sør-Varanger mot 2026 

Visjon 

 

Barn og unge preges av høy sosial og faglig utvikling, noe som oppnås ved et oppvekstmiljø basert på 

trygghet, trivsel, tilhørighet og tilgjengelighet. 

Delmål 1 

De unge skal gis medbestemmelse i planlegging, beslutninger og ved gjennom føring av aktiviteter som 

påvirker deres hverdag. 

Strategier 

Vektlegge ungdomsrådet i saker som angår barn og ungdom. 

Ta særlig hensyn til barn og ungdom sine behov og interesser i by- og parkutforming. 

Delmål 2 

Sør-Varanger er dyktig til å se oppvekst i helhet, fra barnehage til videregående. 

Strategier 

Videreføre gode pedagogiske modeller for å tenke oppvekst i helhet. 

Legge til rette for at frivilligheten har gode tilbud til barn i alle aldre og funksjonsnivå. 

En kvalitetsorientert kulturskole som er åpen for nye uttrykksformer og fremmede kulturer, og med tilbud i 

distriktene. 

Fremme verdier som toleranse og respekt for alle mennesker, med nulltoleranse for mobbing. 

Et forebyggende helsearbeid som møter ungdommen på deres egne premisser. 

Samarbeide med andre offentlige foretak om fritidstilbud for ungdom med midlertidig opphold i kommunen. 

Delmål 3 

Utvikle gode (nær-)miljø, trivsels og læringstiltak 

Strategier 

Stimulere til aktivitetstilbud for de aller minste barna. 

Utvikle arenaer som er tuftet på trygghet, fellesskap og tilgjengelighet. 

De kommunale helsetjenestene gjøres mer tilgjengelige for barn og ungdom. 

Økt fokus på holdningsskapende arbeid og engasjement for barn og unge. 

Gi barn og unge økt forståelse for miljømessige utfordringer som et ledd i å skape en bærekraftig utvikling. 

Trafikksikre boområder med trygge skoleveger. 

Stimulere og legge til rette for frivillig innsats sammen med foreldre, lag og foreninger. 

Legge til rette for egenaktivitet ved å anlegge gode leke- og fritidsareal i nærmiljøet. 

Bevisstgjøre barn og ungdom om lokalhistorie og våre flerkulturelle tradisjoner. 

Videreutvikle velutvikla og mangfoldige tilbud til ungdom. 

Stimulere til ungdomskontakt over grensene, og deltakelse i internasjonale prosjekter. 

Barn og ungdom med ekstra bevegelsesbehov skal sikres tilgjengelighet til sosiale og faglige tilstelninger. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026,  

Sør-Varanger mot 2026, s 22-23 
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4.0  Livsmestring og inkludering   

Både barnehagen og skolen skal bidra til at barn og unge har grunnlag for å mestre livet sitt, 

bygge en klar identitet og tilhørighet, og styrke til å skape sitt eget liv og forme sine egne 

meninger er et felles ansvar for oss alle. Kommuneplanens samfunnsdel, Sør-Varanger mot 

2026, har både visjoner og mål som fremmer dette, og er retningsgivende for de prioriteringer 

og den retning vi som kommune skal ha på våre tjenester for barn og unge og deres familier 

de neste årene.  

4.1 Barneverntjenesten 

Barneverntjenesten forvaltes under Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet13. Tjenesten skal 

sikre at alle barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får 

nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes 

med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge 

oppvekstvilkår. Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet 

etter barnevernloven.14  

Barneverntjenesten arbeider etter 4 hovedprinsipper: Barnets beste, det biologiske prinsipp, 

det mildeste effektive inngrepsprinsipp, og barns medvirkning og innflytelse. I tillegg skal 

tidlig innsats og forebygging være bærende prinsipp for barneverntjenestens arbeid. 

I tillegg til å sikre rett hjelp til riktig tid, tidlig innsats og forebygging, er det et krav om at 

barneverntjenesten skal sikre at hjelpa er tilpasset barnets og familiens behov samtidig som 

man ivaretar rettssikkerheten til barn og familier. Gjennom forebygging, involvering og 

tverrfaglig samarbeid er det forventet at drifta av barneverntjenesten skal bli mer effektiv. 

Det å skape gode, flerfaglige samarbeidsarenaer blir viktig i forhold til et helhetlig arbeid med 

barnevern, med barnets beste i fokus. Til dette trengs høy og variert kompetanse, stabilitet i 

stab og rutiner for tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, med avklaringer rundt ansvar, 

taushetsplikt og ulike lovverk. 

Utfordringsbildet - Barneverntjenesten  

• Behov for å sikre god faglig utvikling i tråd med barnevernloven og 

barnevernsreformen 2022. 

• Hvordan få til god rekruttering med fokus på høy kompetanse og stabilitet over tid?  

• Omdømmebygging og dialog med lokalsamfunnet.  

                                                 
13 https://bufdir.no/Barnevern/reform/om_reformen/ 
14 https://bufdir.no/Barnevern/Om_barnevernet/Organisering_og_oppgaver/ 

 

Barn og unge i Sør-Varanger skal ha en oppvekst preget av                  

trygghet, glede og mestring. 

Barn og unge i Sør-Varanger skal lære å ha omsorg for seg selv og andre, 

tørre å utnytte sine evner, ta utfordringer og sprenge grenser. 

 

https://bufdir.no/Barnevern/Om_barnevernet/Organisering_og_oppgaver/
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Mål for Barneverntjenesten 

• I Sør-Varanger skal barnas beste være førende, og barn og unge skal møte respekt. 

• Alle barn som har behov for tiltak etter barnevernloven skal få nødvendig og 

tilstrekkelig hjelp til rett tid.  

• Barn og unge skal møte ansvarstakende, helhetlige og samarbeidende tjenester i Sør-

Varanger.  

4.2 Flyktning- og kompetanseenheten 

Flyktning- og kompetanseenheten forankrer sin virksomhet i Lov om integrering og i 

Opplæringsloven. I Sør-Varanger har Flyktning- og kompetanseenheten fått delegert 

hovedansvaret for voksenopplæring, og for å fylle hovedoppdraget fra IMDi15. Enheten står 

for bosetting, etablering, introduksjonsprogram, voksenopplæring, kvalifisering og 

godkjenning av kvalifikasjoner for nyankomne flyktninger. Enheten skal tilby nødvendig 

språk- og grunnopplæring, slik at innvandrere så raskt som mulig kan delta i yrkes- og 

samfunnsliv, og oppnå økonomisk selvstendighet. Enheten gir tilbud om norskopplæring til 

familiegjenforente og arbeidsinnvandrere, samt tilbud om grunnskole for voksne. Flyktning- 

og kompetanseenheten gjennomfører norskprøver, samfunnskunnskapsprøver og 

statsborgerprøver i regi av Kompetanse Norge. På forespørsel organiserer og gjennomfører 

enheten eksterne eksamener for universiteter og høyskoler i Norge.  

Utfordringsbildet for Flyktning- og kompetanseenheten 

• Bosettingen styres av nasjonale vedtak. Politiske vedtak i kommunen ligger til grunn 

for bosetting, men hvor mange som kommer, og når de kommer i løpet av året er 

usikkert. Det er IMDi som setter kriterier for bosetting ut fra hva hver kommune kan 

tilby. 

• Skaffe praksisplasser for språk- og arbeidstrening. 

• Tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling i forhold til integrering. 

Mål for Flyktning- og kompetanseenheten 

• Tjenestene kjennetegnes ved engasjement, riktig og god kompetanse og fokus på 

likeverd. 

• Enheten skal tilby god norskopplæring, kunnskaper om norsk samfunnsliv og formell 

kvalifisering. Med dette legger enheten godt til rette for at deltakerne skal lykkes med 

å få en varig tilknytning til arbeidslivet og samfunnet for øvrig gjennom tidlig 

integrering. 

• Enheten skal gi et godt tilbud om grunnskole for voksne, og bidra til at alle får 

mulighet til en tilpasset og riktig utvikling yrkesrettet eller utdanningsmessig. 

4.3 Barn og unge med funksjonsutfordringer 

Omtrent 15 % av befolkningen har større eller mindre funksjonsnedsettelser, av fysisk eller 

psykisk art. Med tidlig innsats og gode universelle tiltak vil de fleste barn og unge kunne 

mestre sin hverdag og fullføre utdanningsløpet, for så å komme ut i arbeidslivet, andre trenger 

større og mer sammensatte tiltak. Universell utforming av offentlige bygg og steder, samt 

tilrettelegging av ulike former for tilbud for barn og unge, er viktige virkemidler her.  

                                                 
15 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
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Det er kommunens ansvar som barnehage- og skoleeier å sikre at barnehager og skoler gjør de 

nødvendige tilrettelegginger, enten det er små eller store tiltak som behøves. Kommunen har 

også et ansvar for at det er reelle muligheter for barn og unge med funksjonsnedsettelser å ta 

del i fritidstilbud og inkludering, for eksempel gjennom brukerstyrte assistenter, transport og 

tilstrekkelig bemanning.16  

4.4 Sårbare barn og unge  

Noen barn er mer sårbare for å falle utenfor enn andre. Det kan være knyttet til 

familiesituasjon, funksjonsnedsettelse, religion, språk, etnisitet, kjønnsidentitet, seksuell 

legning, sosiale og økonomiske forhold eller annet. Kommunen skal gjennom sine tilbud 

bidra til en trygg barndom for alle, bygge ned forskjeller, og gjøre det mulig for alle å utvikle 

sine evner. Dette krever et ekstra fokus og oppmerksomhet rundt de sårbare barna. Tidlig 

kontakt, gode universelle tiltak og solid kompetanse er, sammen med et helhetstenkende, 

tverrfaglig samarbeid, viktig for å få til dette.  

Flinke piker og urolige gutter 

Mange barn og unge har en vanskelig hverdag. Utfordringene kan være så mangt, fra 

inaktivitet, isolasjon og overvekt, via for lave eller høye krav til skoleprestasjoner til 

overtrening og spiseforstyrrelser. Sør-Varanger kommune har både Barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), krise- og incestsenter og et aktivt politi, i tillegg til 

våre egne Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT), Rus- og psykiatritjeneste, 

skolehelsetjeneste og helsestasjonen. Tilbakemeldinger fra barn, unge og faginstanser er at i 

dag er kommunikasjon og samarbeid mellom disse for tilfeldig, og vi får ikke utnyttet 

ressursene godt nok.  

I Sør-Varanger viser undersøkelser at mange unge jenter sliter psykisk. Både trivsel, 

deltakelse i organisert aktivitet og skolemestring svekkes i løpet av ungdomstida. Dette er en 

trend også på nasjonalt plan. Mange av jentene fullfører likevel sin videregående skole og 

flytter ut til videre studier. For få av dem ønsker å komme tilbake. 

Blant guttene ser vi at skoleresultatene er markert svakere enn for jentene, åtte prosent av 

guttene starter ikke på videregående skole etter grunnskole, og nær en tredel fullfører ikke. 

Lav motivasjon og svak mestringen av skolen er også en del av en nasjonal trend.  

Dette er utfordringer som må løses i samarbeid mellom familier og ungdom og fagmiljøene. 

Omsorgssvikt i familien 

Noen barn lever med omsorgssvikt som vold, overgrep og rusmisbruk. 6 % av barn og unge i 

alderen 0 til 18 år har opplevd grov vold fra foreldrene sine. Nasjonale statistikker viser at 15 

% av befolkningen har blitt utsatt for seksuelle overgrep før de fylte 18 år. Mishandling og 

misbruk kan være ødeleggende og føre til psykiske og fysiske traumer. I tillegg til utrygghet 

og manglende glede og mestring, blir motivasjonen svekket, og det er vanskelig for barn og 

unge å ha utbytte av barnehage og skole. Det kan også hindre barn og unge i å delta i sosiale 

sammenhenger og i idrett, kultur og andre fritidsaktiviteter. Noen barn faller altså tidlig ut av 

fellesskapet. 

Det er avgjørende viktig å oppdage sårbare barn tidlig, styrke og støtte familier, og sikre barn 

mot overgrep. Barns rett til å bli hørt, og kravet om å søke samarbeid med familien til barnets 

                                                 
16 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51
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beste skal stå sentralt i løsning av slike saker. Sør-Varanger kommune skal ha en sterk 

kompetanse og gode rutiner for tverrfaglig samarbeid og rask innsats for å sikre at så få som 

mulig opplever overgrep, og at vi tar godt vare på dem som er utsatt.   

I tillegg til internt samarbeid skal Sør-Varanger kommune samarbeide med ressurs- og 

fagmiljø som Norasenteret, politiet, BUP og RVTS-Nord (Regionalt ressurssenter om vold, 

traumatisk stress og selvmordsforebygging, avd Nord).17 

Mobbing 

Mobbing er alvorlig og kan være ødeleggende både for den 

som utsettes for mobbing og for den som utøver mobbingen. 

Folkehelseinstituttet kom i 2011 med en rapport som viser at 

mobbing er en utfordring helt ned i barnehagealder.18 I tillegg 

slår den fast at stressende og belastende skolemiljø er blant de 

mest alvorlige risikofaktorene for barn og unges psykiske 

helse. Det er klare sammenhenger mellom psykiske og 

kroppslige plager og sosial utstøting og mobbing. Redsel, 

ensomhet, vegring for barnehage og skole og lave skoleprestasjoner følger gjerne med. 

Mobbing kan ta ulike former, det er avhengig 

av individenes alder og modenhet, sosiale 

sammenheng, maktstrukturer osv. 

Utdanningsdirektoratet beskriver og definerer 

mobbing i ulike sammenhenger.19 Et ujevnt 

maktforhold, og at det negative forholdet 

gjentas er viktige særtrekk ved mobbing. Alle 

barn har rett til et godt psykososialt leke- og 

læringsmiljø, og et trygt og positivt 

oppvekstmiljø. De voksnes har altså plikt til å 

ta barnets opplevelse på alvor.  

Barn og unge har krav på et, og lover og 

forskrifter stiller klare krav til barnehagene og 

skolene om å sikre dette. I 2015 vedtok Sør-Varanger kommune et «Anti-mobbe-manifest». 

Sør-Varanger kommune har nulltoleranse for mobbing og krenkende atferd. Lov om 

barnehager fikk inn et punkt om psykososialt barnehagemiljø i 2021, og barnehagene i Sør-

Varanger arbeider med bevisstgjøring og håndtering av mobbing. Elevundersøkelsen viser at 

det er færre elever i Sør-Varanger kommune som mener seg mobbet enn landsgjennomsnittet, 

men det forekommer fortsatt mobbing også ved Sør-Varanger skolene. Der mobbing og 

krenkende atferd forekommer skal det håndteres raskt og profesjonelt i henhold til lover og 

regler. Skolene i Sør-Varanger kommune har utarbeidet en felles rutine for håndtering av 

mobbing.  

                                                 
17 https://helsekompetanse.no/organisasjon/rvts-nord 
18 https://www.fhi.no/publ/2011/bedre-fore-var---psykisk-helse-hels/ 
19 https://www.udir.no/globalassets/upload/laringsmiljo/5/arbeid_mot_mobbing_veileder_bm.pdf 

§ 12. Psykososiale forhold 

Virksomheten skal fremme trivsel og 

gode psykososiale forhold. 

Forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler 

Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap 

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt 

sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og 

holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. (…) 

Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få 

hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og 

det å ta hensyn til andres behov. 

Personalet skal forebygge, stoppe og følge opp 

diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelse og 

uheldige samspillsmønstre. 

Rammeplan for barnehagen 

https://helsekompetanse.no/organisasjon/rvts-nord
https://www.fhi.no/publ/2011/bedre-fore-var---psykisk-helse-hels/
https://www.udir.no/globalassets/upload/laringsmiljo/5/arbeid_mot_mobbing_veileder_bm.pdf
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Kapittel 9 A Elevane sitt skolemiljø 

§9 A-1 Verkeområdet for kapitlet 

Kapitlet gjeld for elevar i grunnskolen og den vidaregåande skolen. Kapitlet gjeld og for elevar som deltek i 

leksehjelpordningar og i skolefritidsordningar, unntatt §§9A-10/9A-11. 

§9A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø 

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. 

§9a-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid 

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking og mobbing, vald, diskriminering og trakassering. 

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at 

krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort. 

§9A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø 

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn 

mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.  

Alle som arbeider på skolen skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev 

ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. (…) 

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane skal vere eit 

grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. 

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak.  

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

 

Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø 

§41  Nulltoleranse og forebyggende arbeid 

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike 

krenkelser 

Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide 

kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna. 

§42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt) 

Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det. 

Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller 

kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Styreren skal melde fra til barnehageeieren i 

alvorlige tilfeller.  

Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen 

snarest undersøke saken. 

Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen 

undersøke saken og så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. 

Det samme gjelder når en undersøkelse som barnehagen selv har satt i gang viser at et barn ikke har et trygt 

og godt barnehagemiljø. Tiltakene skal velges på grunnlag av en konkret og faglig vurdering. 

§ 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen krenker et barn 

Dersom en som arbeider i barnehagen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider i 

barnehagen krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, 

skal vedkommende straks melde fra til barnehagens styrer. Styreren skal melde fra til barnehageeieren. 

Lov om barnehager 
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Felles innsats for sårbare barn 

For å nå målet om at alle barn i Sør-Varanger kommune skal oppleve en trygg og god 

oppvekst, må vi anerkjenne at ulike barn ha ulike behov. Alle barn har rett til å forvente at vi 

stiller høye, realistiske forventninger til deres innsats og utvikling, og de skal få tilpassede 

utfordringer. 

For de sårbare barna må vi i tillegg til dette sikre at de har en trygg hverdag der de 

grunnleggende behovene er dekt, og som gjør det mulig å mestre livets utfordringer. Da er det 

ekstra viktig at vi klarer å utvikle gode, ansvarstakende, helhetstenkende tjenester som 

arbeider på tvers av fag og sektor for å sikre tidlig innsats, utjevning og medvirkning.  

Helsedirektoratet har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag20 for å kunne identifisere risiko hos 

barn og unge tidlig. Kunnskapsgrunnlaget viser behovet for tverrfaglig innsats, og er nyttig 

når vi skal tenke forebygging og tidlig innsats i forhold til risikoutsatte barn og unge. 

Helsedirektoratet deler barns og unges behov i tre, knyttet til barnets utviklingsbehov, 

foreldrenes kapasitet og familie og nærmiljø. Når barn utsettes for risikofaktorer (egenskaper 

eller eksponering som leder til økt sannsynlighet for en negativ utvikling i form av sykdom, 

skade, mangelfull mestring med mer), sier vi at de er i risikosonen. Risikofaktorer kan være 

mye, fra biologiske faktorer, som følge av dårlig ernæring eller rusbruk under graviditet, det 

kan være miljøfaktorer som fattigdom, foreldres utdanningsnivå, familiekonflikter, eller andre 

negative erfaringer som omsorgssvikt, vold, overgrep eller mobbing. Forskning viser at 

risikofaktorer, genererer flere risikofaktorer, og det blir en opphopning av risiko hos barnet. 

 

 

                                                 
20 http://tidliginnsats.forebygging.no/Global/Rapport-risiko-hos-barn-og-unge.pdf 

Felles kunnskapsgrunnlag, god kommunikasjon og rutiner for samhandling bidrar 

til at vi lettere både identifiserer problemene og finner gode, samordnede løsninger 

for de barn og unge som har behov for det. 

http://tidliginnsats.forebygging.no/Global/Rapport-risiko-hos-barn-og-unge.pdf
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For å forebygge skade og utenforskap, og for å sikre barnets mulighet til en positiv utvikling, 

må vi «bygge motstandsdyktighet», og bidra til å forsterke de positive faktorene. Dette kan 

gjøres ved å kompensere for negative faktorer, utfordre de negative faktorene, eller forsøke å 

beskytte barnet fra de negative faktorene. Uansett innfallsvinkel, er det avgjørende at ulike 

tjenester, fagmiljø og nærmiljø arbeider sammen og spiller på lag. Tverrfaglighet er en 

forutsetning for å lykkes.  

4.5 Kommunale helsetjenester til barn og unge 

Helse, omsorg og velferd er en egen kommunal sektor, med sin egen organisering og egne 

planer. Fordi helse-, omsorgs- og velferdstjenester også er viktige for oppveksten, beskriver 

Kunnskapsgrunnlaget i korthet status for disse tjenestene, og de behov vi i dag ser for disse 

tjenestene for barn og unge. Her er perspektivet «oppvekst».  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester21 definerer krav om helsestasjon og 

skolehelsetjeneste. De skal minimum bestå av helsesykepleier og lege, og de bør ha 

fysioterapeut. I tillegg kan de ha psykolog, ergoterapeut og andre yrkesgrupper med 

pedagogisk, sosialfaglig, tverrfaglig eller tverrkulturell kompetanse.22  

4.5.1 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

Helsestasjon, helsestasjon for ungdom og 

skolehelsetjeneste23 er lovpålagte tilbud som 

skal favne alle barn, unge og deres foresatte, 

samt gravide. Helsestasjonen24 jobber helse-

fremmende og forebyggende, og skal 

fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale 

og miljømessige forhold og forebygge 

sykdom og skader.  

Det at tilbudet når alle, gir tjenesten en 

mulighet til å forebygge og avdekke 

skjevutvikling både i forhold psykisk og fysisk helse, vold, overgrep og omsorgssvikt. Ved de 

største skolene skal skolehelsetjenesten ha et ukentlig tilbud. Videregående skole har 3 dager i 

uka. Skolehelsetjenesten er et tilbud ungdommen har tillit til, og de etterlyser et utvidet og 

mer forutsigbart tilbud. 

4.5.2 Andre kommunale helsetjenester 

Både fysioterapitjenesten og ergoterapitjenesten i Sør-Varanger arbeider med alle 

befolkningsgrupper. Tjenesten arbeider mest individbasert og reparerende, med fokus på eldre 

og unge med særskilte behov. Barnehager og skoler bruker i dag kun fysio- og 

ergoterapitjenestene kun i forbindelse med individuelle saker. 

                                                 
21 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 
22 https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/fellesdel-ledelse-styring-

og-brukermedvirkning#kompetanse-ledelsen-skal-sikre-tilstrekkelig-fagkompetanse-i-helsestasjon-

skolehelsetjeneste-og-helsestasjon-for-ungdom-praktisk 
 

23 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/dokumenter20fha/is-1154_2619a.pdf 
24 https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/fellesdel-ledelse-styring-

og-brukermedvirkning#kompetanse-ledelsen-skal-sikre-tilstrekkelig-fagkompetanse-i-helsestasjon-

skolehelsetjeneste-og-helsestasjon-for-ungdom-praktisk 

 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å 

forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse 

hos blivende foreldre og barn og ungdom 0-20 år. Tjenesten 

er lovfestet som et viktig tiltak i kommunene for å bidra til å 

sikre barn og ungdom 0-20 år et godt oppvekstmiljø, og skal 

være et kraftsenter for helse og oppvekst i kommunene. 

Rundskriv 1-47/1999 Helsestasjon for barn og unge 0-20, et 

kraftsenter for helse og oppvekst 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/fellesdel-ledelse-styring-og-brukermedvirkning#kompetanse-ledelsen-skal-sikre-tilstrekkelig-fagkompetanse-i-helsestasjon-skolehelsetjeneste-og-helsestasjon-for-ungdom-praktisk
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/fellesdel-ledelse-styring-og-brukermedvirkning#kompetanse-ledelsen-skal-sikre-tilstrekkelig-fagkompetanse-i-helsestasjon-skolehelsetjeneste-og-helsestasjon-for-ungdom-praktisk
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/fellesdel-ledelse-styring-og-brukermedvirkning#kompetanse-ledelsen-skal-sikre-tilstrekkelig-fagkompetanse-i-helsestasjon-skolehelsetjeneste-og-helsestasjon-for-ungdom-praktisk
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/dokumenter20fha/is-1154_2619a.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/fellesdel-ledelse-styring-og-brukermedvirkning#kompetanse-ledelsen-skal-sikre-tilstrekkelig-fagkompetanse-i-helsestasjon-skolehelsetjeneste-og-helsestasjon-for-ungdom-praktisk
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/fellesdel-ledelse-styring-og-brukermedvirkning#kompetanse-ledelsen-skal-sikre-tilstrekkelig-fagkompetanse-i-helsestasjon-skolehelsetjeneste-og-helsestasjon-for-ungdom-praktisk
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/fellesdel-ledelse-styring-og-brukermedvirkning#kompetanse-ledelsen-skal-sikre-tilstrekkelig-fagkompetanse-i-helsestasjon-skolehelsetjeneste-og-helsestasjon-for-ungdom-praktisk
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Tjenesten for Psykisk helse og rus arbeider fortrinnsvis med voksne i Sør-Varanger. Psykisk 

helse, sammen med kommunepsykologen, deltar i prosjekter knyttet til forebygging av 

psykiske lidelser hos barn og unge, men arbeider mest individrettet og reparerende per 2020. 

Ungdom i kommunen etterlyser større tilgjengelighet, og forebyggende innsats på feltet. Både 

tjenestene og barn og unge etterlyser et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. 

Utfordringsbildet for helsetjenester knyttet til oppvekst 

• Ved ressursmangel omdisponeres ansatte fra skolehelsetjeneste og 

flyktninghelsetjeneste. 

• Barn og unge gir tilbakemelding om behov for utvidet og forutsigbar tilstedeværelse 

av skolehelsetjenesten. 

• Enkelte tjenester (Fysioterapi, Ergoterapi og Psykisk helse og rus) er i stor grad bundet 

opp i individorienterte, reparerende tiltak, med lite rom for forebyggende innsats. 

• Økende utenforskap: For mange unge opplever en utfordrende hverdag, med 

ensomhet, manglende inkludering, vold i nære relasjoner eller rus.25                                                            

• For lite helhetlig og systemisk tilrettelegging for tverrfaglig og tverrsektorielt 

samarbeid. Liten praksis for samarbeid på tvers av fag og sektor. 

Mål for helsetjenester knyttet til oppvekst 

• Helse- omsorg og velferdstjenestene skal bidra til at barndom og ungdom i Sør-

Varanger kommune preges av en god utvikling, med livsmestring og robuste unge 

som mål. 

• Forebygging og tidlig innsats skal være prioritert på oppvekstfeltet. 

• Helse- omsorg og velferdstjenestene deltar i utvikling av, og praktisk utøvelse av 

systematisk tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid for barn og unge. 

• Helse- omsorg og velferdstjenestene skal bidra til at foreldrene styrker sin kompetanse 

og er trygge, gode voksne.  

4.6 Fritid og nærmiljø 

Kultur og fritidsenheten har ansvar for å drifte bibliotek, ungdomsklubber, Ungdommens 

kulturmønstring (UKM), Ungdomsrådet, kulturtilbud for funksjonshemmede, spillemiddel-

ordningen for kultur og idrett, teater og fest- og høytidsdager. Folkebibliotek er den eneste av 

tjenestene til Kultur og fritid som er lovpålagte.  

Kultur og fritid er likevel et viktig redskap for å styrke barne- og ungdomsmiljøene26, bidra til 

identitetsskaping, inkludering, egenutvikling, livsmestring og en bedre livskvalitet. Kultur og 

fritid kan tilby et rusfritt møte- og værested for uorganisert ungdom under oppsyn av voksne. 

De bør også kunne skape og utvikle arenaer der ungdom har anledning til å delta i menings-

fylte aktiviteter, der de opplever rom for medbestemmelse i et støttende miljø. Det ligger et 

stort potensial i at Kultur og fritid arbeider sammen med frivilligheten på mange felter. 

5.6.1 Ungdomsklubb og møtesteder 

Ungdomsklubber finnes i Bugøynes og i Kirkenes. Det er mange signaler om at barn og unge 

savner uformelle møteplasser uten drikkepress. Videre har Sør-Varanger liten tilrettelegging 

                                                 
25 J.fr. FHIs oppvekst- og helseprofil, Ungdata og tilbakemelding fra skolesektor og politi 
26 https://fagarkivet-hioa.archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/20.500.12199/1312/NOVA-Notat-1-2019-

Fritidsklubber-i-et-folkehelseperspektiv.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://fagarkivet-hioa.archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/20.500.12199/1312/NOVA-Notat-1-2019-Fritidsklubber-i-et-folkehelseperspektiv.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://fagarkivet-hioa.archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/20.500.12199/1312/NOVA-Notat-1-2019-Fritidsklubber-i-et-folkehelseperspektiv.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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av parker, grønne lunger og turstart-steder. Disse behovene er klart formidlet gjennom 

Ungdata, Ungdomsrådet og samtaler med ungdom. 

Utfordringsbildet – Ungdomsklubb og møtesteder 

• Utvikle en fritidsklubb som er et sosialt og inkluderende møtested også for ungdom 

som flytter til Sør-Varanger. 

• Sør-Varanger kommune mangler en plan for ungdomsarbeidet. 

• Kollektivtilbudet er ikke tilpasset barn og unge behov for transport for deltakelse i 

aktiviteter og sosiale sammenhenger.  

• Det faste samarbeidet mellom kommune, organisert idrett, lag og foreninger og 

frivilligheten forøvrig mangler systematikk og helhet. 

Mål – Kultur og fritidsenheten 

• Barn og unge skal høres, synes og bli lyttet til. 

• Oppvekst i Sør-Varanger skal være helsefremmende, med mulighet for fysisk og 

kreativ utvikling i trygge rammer. 

• Sammen med lokalsamfunnet skaper Kultur og fritid en inkluderende barndom og 

ungdom, preget av aktivitet og samhold (trygghet-trivsel-tilhørighet) 

4.6.2  En organisert fritid, på fotballbanen og i kirkekjelleren 

Barn og unge i Sør-Varanger har mer tid foran skjerm og lavere sosialt/fysisk aktivitetsnivå 

enn landssnittet. Dette på tross av at tilbudet er variert, og kvalitativt sterkt, både innen kultur 

og idrett. Samarbeidet mellom de ulike organisasjonene, og mellom frivilligheten og 

kommunen er ikke helhetlig. Samspillet mellom kultur, idrett og skole bør utvikles. 

Utfordringsbildet – Frivillige lag og foreninger 

• Mange inaktive, signaler om ensomhet og manglende tilhørighet 

• Hvordan engasjere frivilligheten i et samarbeid for økt aktivitet og sosial inkludering 

blant barn og unge. 

• Betydelig mistrivsel og misnøye med nærmiljøet blant unge.  

• Behov for nye arenaer og nye aktiviteter:  

Ungt Entreprenørskap, IKT-kompetanse og teknologiske utfordringer  

4.6.3 Biblioteket 

Lov om folkebibliotek fastslår at alle kommuner skal ha et folkebibliotek. Folkebibliotekene 

skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. I 2013 ble loven endret, og 

kravet om at bibliotekene skal ha en aktiv samfunns- og formidlerrolle ble styrket. 

Folkebibliotekene skal drive med aktiv formidling og stille bøker og andre medier gratis til 

disposisjon for alle innbyggerne. I tillegg til dette skal de være uavhengige møteplasser og 

arena for offentlig samtale og debatt.  

Skolene skal ha skolebibliotek, med mindre tilgang til skolebibliotek er sikret gjennom 

samarbeid med andre bibliotek. Hvis biblioteket ikke ligger i skolens lokaler, skal det være 

tilgjengelig for elevene i skoletida, slik at det kan brukes aktivt i opplæringa på skolen.27  

Utfordringsbildet - Bibliotek 

                                                 
27 §21-1 Opplæringsloven 
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• Sikre at barnehager og skoler kan utnytte det tilbudet de får.  

• Tidvis kollisjon mellom tradisjonell bibliotekdrift og nyere, mer fysiske eller lydsterke 

aktiviteter. 

• Det kan være vanskelig å nå ut med de tilbud biblioteket har. 

Mål - Bibliotek 

• Et godt og gjennomarbeidet bibliotektilbud til barnehager og skoler, der alle utnytter 

bibliotekets tilbud og kompetanse.  

• Sikre at det både er rom både for lesing og andre sosiale aktive aktiviteter. 

• Biblioteket utvikles videre som et godt lavterskeltilbud, et uformelt møtested for alle. 
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5.0 Utdanning og opplæring 

 

5.1 Utdanning i Sør-Varanger 

5.1.1 Arbeidslivets behov for kompetanse 

Sør-Varanger har en sammensatt befolkning, 

med ulike yrker, erfaring og kunnskap. 

Omstillingsperiodene med nedlegging av 

hjørnesteinsbedriften viste at Sør-Varanger har 

evne til endring. Fra å være et ensidig 

industristed, basert på tungindustri, har 

kommunen utviklet både reiseliv og 

tjenesteyting med salg og service og 

kulturnæring, samtidig som bedriftene innen 

sekundærnæringene er blitt mindre og mer fleksible. 

Kommunen har fått flere bein å stå på. Offentlige 

arbeidsplasser med høyere kompetansekrav, som Kirkenes sykehus, Kirkenes videregående 

skole og Garnisonen i Sør-Varanger har også bidratt til en positiv omstilling.  

https://www.ssb.no/kommunefakta/sor-varanger 
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Utdanningsnivå i SVK og Norge 2017

Norge SVK

Visjon 

Sør-Varanger er senter for innovasjon og kompetanseutvikling i Øst-Finnmark. De menneskelige 

ressursene videreutvikles slik at individ og samfunn er i stand til å møte fremtidige utfordringer. 

Delmål 

Sør-Varanger skal ha en inkluderende skole preget av kvalitet, trygghet, trivsel og tilgjengelighet. 

Strategi 

Søke å opprettholde skoletilbud der det er et bærekraftig elevtall og hvor det kan tilbys et 

forsvarlig undervisningstilbud. 

Kommuneplanens samfunnsdel, Sør-Varanger mot 2026, s 24 

 

Barnehage og skole i Sør-Varanger skal være inkluderende arenaer                                   

med trygge og gode fysiske og psykososiale leke- og læringsmiljø                                                        

som fremmer trivsel, lek, læring og helse. 

I Sør-Varanger skal alle barn og unge ha muligheter til å mestre livet sitt, og utvikle evner 

og talent, uavhengig av kjønnsidentitet, bosted, kulturbakgrunn eller foreldrenes 

utdanning og inntekt. 
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5.1.2 Utdanning gir mestring 

Folkehelseinstituttets oppvekstprofil viser at i 

Sør-Varanger er det bare 35 % av ungdom 

med foreldre som har grunnskole som 

høyeste utdanning, som fullfører og består 

videregående opplæring i løpet av fem år. 

Dette gjelder samlet for både 

studiespesialisering og yrkesfaglige 

utdanninger, og er et markert svakere resultat 

enn for Troms og Finnmark og landet for 

øvrig. Våre strategier med tidlig innsats, 

utjevning, samarbeid på tvers, god 

organisering og høy kompetanse vil heve 

kvaliteten på utdanningsløpet, og skal styrke 

alle barn og unges mulighet til å mestre og 

lykkes i utdanningen. 

 

 

«Forskjellene mellom ulike grupper viser seg også tidlig i utdanningsløpet. Barn som har 

foreldre med høyere utdanning, skårer bedre på nasjonale prøver, og får i mindre grad 

spesialundervisning enn barn med foreldre med lavere utdanning. Disse barna går også oftere 

i barnehage fra de er små.» Stortingsmelding 2019:6, s19 

Sør-Varanger har forholdsvis mange unge foreldre og 20 % av barn her vokser opp med én 

forelder (15 % er landsgjennomsnittet). Både skole, fritidsorganisasjoner og offentlige 

instanser som politiet etterlyser en kultur for aktiv foreldreinvolvering og tydelige og 

ansvarstakende voksne i Sør-Varanger. God oppfølging av, og klare forventninger til blivende 

foreldre, og foreldre med barn i det kommunale utdanningsløpet kan bidra til at vi får enda 

flere trygge, tydelige og omsorgsfulle foresatte. 

5.1.3 Det flerkulturelle Sør-Varanger i utdanning og opplæring 

Gjennom århundrene, og fram til i dag, har altså Sør-Varanger vært en historisk flerkulturell 

kommune, der språk og kulturer møtes. Oppvekstsektoren samarbeider over grensene, med 

Finland og Russland, med sikte på kulturutveksling og det å knytte band med våre nabofolk. 

Bevissthet om vår kultur- og språkrikdom, vil kunne høyne barn og unges flerkulturelle 

kompetanse, og det kan bidra til å styrke egen identitet, tilhørighet og stolthet over å være fra 

Sør-Varanger.  

Samisk 

Samiske barn har rett til å møte en utdanning som er forankret i samisk språk og kultur, de har 

rett til å bruke, styrke og utvikle sitt samiske språk og sin samiske identitet. Barnehager og 

skoler har et særlig ansvar for å styrke utviklingen av urfolks- og nasjonale minoritetsspråk, 

og å formidle samisk og finsk/kvensk historie. I Sør-Varanger har flertallet av våre samisk-

elever ikke samisk som aktivt hjemmespråk, og kommunen er ikke en del av det samiske 

kjerneområdet. Kommuneplanens samfunnsdel har likevel fokus på at alle barn skal bli kjent 

med samisk kultur og språk, og grunnskolen i Sør-Varanger skal tilby samisk som fag. 

Gjennom samarbeid med kulturskolen formidles samisk språk, historie og kultur i toner, ord 

og duodji. Sør-Varanger kommune bør ha et tilbud for samiske barn før skolealder.. 

 https://www.fhi.no/fp/oppvekst/hent-oppvekstprofil/ 
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Intensjonen er at Sandnes barnehage skal ha en samisk avdeling, men mangler i dag 

fagkompetanse til denne. 

Rammeplanen for barnehagen slår fast at  

«samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap 

og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor. Innholdet i barnehagetilbudet til 

samiske barn utenfor samiske distrikt skal tilpasses barnas samiske bakgrunn. Dette 

innebærer at samiske barn og foreldre har rett til å forvente at personalet har 

kjennskap til, og legger vekt på, at også den samiske kulturen skal være en del av 

barnehagens innhold. Det skal legges til rette for at barna også kan få møte samisk 

språk»28.  

Barn og unge, fordelt over hele kommunen, får opplæring i samisk i grunnskolen i 2020. 

Kommunen har stabile lærekrefter, men er likevel sårbare fordi det er små miljø og lite 

undervisnings-materiell tilpasset elevgruppen. I dag 

ser vi at mange elever med samisk bakgrunn ikke 

velger samisk i skolen, og at det er et stort frafall av 

elever når de kommer over i ungdomsskolen. 

De siste tjue årene har det likevel blitt et større fokus 

på samisk i Sør-Varanger kommune, både ved 

barnehagene, skolene og i samfunnet for øvrig. 

Duodji er blitt en naturlig del av Kunst og 

håndverksfaget og Kulturskolen har i en årrekke hatt 

en satsing på samisk kultur, med barnehager og 

småtrinnet i grunnskolen som målgruppe.  

Finsk og kvensk 

I Sør-Varanger har vi mange barn og unge med 

tilknytning til finsk språk og kultur. Her er det både 

finske barn og unge som følge av 

arbeidsinnvandring og barn med historisk 

tilknytning til finsk og kvensk.  

Skolene i Sør-Varanger kommune tilbyr finsk, og 

samtlige lærere har formell kompetanse i finsk 

språk. Det er likevel et mål å styrke kompetansen 

for språklærere. Elevene som får undervisning i 

finsk er både de som har finsk som aktivt 

hjemmespråk og elever med historisk 

finsktilhørighet. Det er få læremidler tilpasset denne elevgruppen, og tilpasningen mellom 

læreplanmål og elevenes fagbakgrunn er en utfordring.  

Barn med kvensk bakgrunn vil i framtiden ha krav på opplæring i kvensk språk og kultur.  

                                                 
28 https://www.udir.no/laring-og-triv50sel/rammeplan/barnehagens-formal-og-innhold/barnehager-samiske-barn/ 

§ 2-7. Kvensk- eller finskopplæring for elevar 

med kvensk/norskfinsk bakgrunn 

Når minst tre elevar med kvensk/norskfinsk 

bakgrunn ved grunnskolar i Troms og Finnmark 

krev det, har elevane rett til opplæring i kvensk 

eller finsk. Omfanget av opplæringa i tid og 

innhaldet i opplæringa blir fastsett i forskrifter 

etter § 2-2 og § 2-3 i denne lova. Frå og med 8. 

årstrinnet vel elevane sjølv om dei vil ha slik 

opplæring. 

Opplæringsloven 

 

§ 6-2.Samisk opplæring i grunnskolen 

I samiske distrikt har alle i grunnskolealder rett til 

opplæring i og på samisk. 

Utanfor samiske distrikt har minst ti elevar i ein 

kommune som ønskjer opplæring i og på samisk, 

rett til slik opplæring så lenge det er minst seks 

elevar igjen i gruppa.  (…) 

Utanfor samiske distrikt har samar i 

grunnskolealder rett til opplæring i samisk.  

Opplæringsloven 

https://www.udir.no/laring-og-triv50sel/rammeplan/barnehagens-formal-og-innhold/barnehager-samiske-barn/
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Russisk 

Sør-Varanger kommune har mange barn og unge med russisk som morsmål. Mange av barna 

har en naturlig tospråklighet som barnehage og skole må ta hensyn til. Russisk som fag blir 

tilbudt ved flere av skolene i kommunen. 

Det nye Sør-Varanger 

Sør-Varanger kommune har 1500 innbyggere fra 

andre land, hovedsakelig arbeidsinnvandrere. 

Omtrent 400 kommer fra Russland, og 300 fra våre 

nordiske naboland. Nær 100 barn i barnehagen og 

150 barn i grunnskolen har minoritetsspråklig 

bakgrunn. Disse barna kan ha krav på både 

språkstøtte, særskilt norsk-opplæring og tospråklig 

fagopplæring. Barn av arbeidsinnvandrere kan ha 

andre behov enn bosatte flyktninger. Alle skal bli 

kjent med norsk kultur og oppleve en trygg og 

inkluderende hverdag.  

Sør-Varanger kommune har ikke felles rutiner og et 

helhetlig tilbud som sikrer kartlegging, riktig 

opplæring i språk og fag, og aktiv integrering og 

inkludering i samfunnet. I dag ser vi at ikke alle 

barn og unge finner seg til rette i vår kommune. Barn er ulike, men de har behov for sosiale 

fellesskap, enten de trives i idrett, kultur eller andre fellesskap.29 

Språkstøtte i barnehage og særskilt norskopplæring i grunnskolen skal gi minoritetsspråklige 

barn og unge et bedre grunnlag for både samfunnsdeltakelse og utdanning. Med nær 20 % 

minoritetsspråklige barn i barnehage og skole, blir fokus på inkludering særdeles viktig.  

5.2 Kvalitet i utdanningen 

Forskning viser at utdanningsnivået har stor betydning både helse, men også for barnas 

utvikling og mulighet til å mestre og lykkes i utdanning og i livet, privat og yrkesmessig. 

Både barnehage, grunnskole og videregående skole har i oppdrag å sikre utjevning, slik at alle 

barn og unge skal ha samme mulighet til å lykkes. Det forutsetter en utdanningssektor med 

god kvalitet, her definert gjennom Stortingsmelding 2019:6 Tett på-tidlig innsats: 

• Nok kvalifiserte ansatte 

• Gode ledere og eiere  

• Tidlig innsats 

• Et trygt og godt barnehage- og skolemiljø  

• Et tett samarbeid med hjemmet 

• Gode overganger og sammenhenger i utdanningsløpet 

                                                 
29 https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hvordan-gar-det-med-innvandrere-og-deres-barn-i-

skolen 

§ 2-8.Særskild språkopplæring for elevar frå 

språklege minoritetar 

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn 

norsk og samisk har rett til særskild 

norskopplæring til dei har tilstrekkeleg 

dugleik i norsk til å følgje den vanlege 

opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike 

elevar også rett til morsmåls-opplæring, 

tospråkleg fagopplæring eller begge delar.  

Når morsmålsopplæring og tospråkleg 

fagopplæring ikkje kan givast av eigna 

undervisningspersonale, skal kommunen så 

langt mogleg leggje til rette for anna 

opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. 

Opplæringsloven 

https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hvordan-gar-det-med-innvandrere-og-deres-barn-i-skolen
https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hvordan-gar-det-med-innvandrere-og-deres-barn-i-skolen
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5.3 Nasjonale føringer for barnehage og skole 

5.3.1 Nye føringer for barnehage og skole: Rammeplanen og læreplanverket 

I 2017 kom det en ny rammeplan for barnehagene, og høsten 2020 ble det nye læreplanverket 

for grunnopplæringa, med en ny overordnet del og nye fagplaner, tatt i bruk. De to 

planverkene har samme verdigrunnlag, kompetansebegrep og faglige innretning. For hele 

utdanningsløpet settes det særlig fokus på demokratisk deltakelse og ferdigheter for barn og 

unge, tidlig innsats, tverrfaglige tema og læring og dybdelæring, med undring og utforsking 

som gode redskaper.  

Også prinsippene for læring, utvikling og danning får et nytt fokus. Dette medfører endring i 

både barnehagens og skolens pedagogiske praksis. Målet er å bygge kapasitet og kollektiv 

kompetanse på alle nivå i utdanningssystemet og å etablere og utvikle de profesjonelle 

læringsfellesskapene blant lærere, skoleledere og skoleeiere. Barnehagene, skolene og PP-

tjenesten deltar i et prosjekt der de ulike tjenestene skal utvikle en praksis for forbedring 

gjennom pedagogisk analyse av kartleggingsdata. 

5.3.2 Verdigrunnlaget for utdanning, fra barnehagen til videregående skole 

I bunnen for all utdanning i Norge ligger prinsippet om at barnets beste skal være et 

grunnleggende hensyn, og at barndommen har en egenverdi. Både barnehagelov og 

opplæringsloven slår fast at utdanningen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling.  

Barnehageloven og opplæringsloven har formålsparagrafer som uttrykker et klart verdisett, 

som danner grunnmuren i utdanningens virksomhet, og grunnlaget for vårt demokrati. 

Verdiene skal prege utdanningsløpet. Når verdiene blir praktisert og formidlet gjennom 

kunnskap og utvikling av holdninger og kompetanse, vokser de og blir en del av den nye 

generasjonen. Verdiene skal oppleves i alle deler av barnehagens og grunnskolens 

pedagogiske arbeid.30 I Sør-Varanger skal også verdier knyttet til samisk kultur og 

samfunnsliv være en naturlig del av verdigrunnlaget. Norge har, med bakgrunn i urfolks 

rettigheter, en særlig forpliktelse til å ivareta samiske barns og foreldres interesser. 

Utdanningen skal bidra til at alle barn blir aktive samfunnsdeltakere. For å få til dette, skal 

utdanningen fremme menneskeverd, likeverd og likestilling, demokrati, mangfold og 

gjensidig respekt. Kritisk tenkning og etisk bevissthet, sammen med skaperglede, 

engasjement og utforskertrang skal bygge opp om de gjennomgående temaene demokrati og 

medvirkning, bærekraftig utvikling og livsmestring og helse. 

5.3.3 Den digitale hverdagen i barnehage og skole 

Samfunnet er i rask endring. I dag er hverdagen digital fra barna fødes, og vi får stadig nye 

plattformer for kommunikasjon, samfunnsdeltakelse, tjenesteyting og læring. Med dette blir 

digital kompetanse viktig for livsmestring, og en forutsetning for aktiv samfunnsdeltakelse og 

faglig utvikling.   

Digital kompetanse handler både om tekniske ferdigheter og om kunnskap og ferdigheter til 

kritisk og selvstendig bruk av stadig nye digitale redskaper. Tilgangen til digitale verktøy er 

svært ulikt fordelt i samfunnet. Oppvekstfeltet i Sør-Varanger kommune skal virke 

utjevnende, og sikre at alle barn og unge har anledning til å bli kompetente aktører i den 

digitale hverdagen. Det innebærer både at vi skal sikre at alle barn og unge får kunnskap og 

                                                 
30 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/verdigrunnlag/ 
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ferdigheter til å beherske digitale redskaper, men også grunnlag for å gjøre gode valg for 

aktivt å benytte ulike former for kommunikasjon og læringsmåter.  

Oppvekstfeltet må være oppdatert på den teknologiske utviklingen, aktivt bruke de digitale 

verktøy og hjelpemidler som er relevante for arbeid og lek, og lære barn og unge en aktiv og 

kritisk bruk av digitale plattformer og kommunikasjon. For å sikre at alle barn får den 

nødvendige kompetansen, må kommunen også her ha en tidlig innsats, tilpasset barnas 

utvikling. Tilgang til digitale plattformer, og god digital kompetanse i alle barnefamilier er et 

viktig redskap for utjevning.  

5.3.4 Barn og unge som aktive medborgere 

Både barnehagenes rammeplan og grunnskolens nye læreplanverk setter fokus på bærekraftig 

utvikling, folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap. For at barn og unge 

skal forstå sitt ansvar som samfunnsborger, må de lære hva rollen innebærer, og få en 

forståelse av demokratiske rettigheter og mulighet for å delta og påvirke. Dette gir et grunnlag 

for demokratisk aktive unge. 

Også her må innsatsen komme tidlig. Allerede i barnehagen skal man ha fokus på å utvikle 

barnas forståelse av fellesskapets normer og verdier, og verdien av demokrati og respekt for 

ulikheter.31 Barn må tidlig få, og lære å ta, en aktiv rolle i utvikling av sin egen hverdag. Barn 

og unge har rett til å bli hørt i saker som angår deres hverdag, og barnehage og skole skal 

bidra til at de blir kompetente medborgere.   

Myndiggjøring medfører også ansvarliggjøring. Vi skal forvente at innbyggerne bidrar på 

ulike arenaer i samfunnet. Aktive elevråd og ungdomsråd gir god demokratiforståelse og 

kompetanse. Oppvekstsektoren har et ansvar for å mobilisere og inkludere også de gruppene 

som ikke selv aktivt går inn for å påvirke og delta i beslutningsprosesser. Nye former for 

medvirkning, så som nettverksbaserte dialoger og digitale løsninger, kan og bør vurderes. 

5.4 Sårbare barn og unge – en del av fellesskapet 

Alle barn og unge i Norge har rett til utdanning, fra barnehage til fullført videregående skole. 

Av ulike årsaker vil mange barn møte utfordringer, og det kan bli vanskelig å fullføre 

utdanningsløpet. Uansett om utfordringene skyldes forhold i familien, funksjonsutfordringer 

eller lærevansker, eller annet, skal hver og en ha sin plass i fellesskapet i barnehage og skole.  

Med tidlig innsats og gode universelle tiltak vil de fleste barn og unge kunne mestre 

hverdagen og fullføre barnehage, grunnskole og videregående skole. De fleste blir en del av 

arbeidslivet, noen har nok med å mestre sitt eget liv. Gjennom utdanningsløpet har alle rett til 

å få nødvendige tilrettelegginger og tilpasninger, med passe store utfordringer. Noen barn har 

bruk for ekstra utfordringer å strekke seg etter, behov for rask progresjon og høye 

forventninger. Andre har bruk for spesialpedagogisk hjelp eller undervisning, men stadig som 

en del av fellesskapet, og på å få sin spesialpedagogiske hjelp/undervisning. Mens en del har 

behov for særskilte tiltak for å mestre barnehage og skolegang. Noen barn vokser opp i 

familier med utfordringer som fattigdom, sykdom eller omsorgssvikt. Her vil profesjonell og 

god omsorg være svært viktig. Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid kan være avgjørende 

for å at disse barna skal kunne mestre livet sitt. 

                                                 
31  Å leve sammen i fellesskap krever demokratiforståelse og respekt for forskjellighet Meld.st. 28 (2015 – 2016) 
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5.5 Barnehagene i Sør-Varanger 

5.5.1 Barnehagens oppdrag 

Ettåringene som begynner i barnehagen høsten 2020 vil normalt gå ut av videregående i 2038. 

Mange av dem vil være i arbeidslivet fram til 2075, og sannsynligvis leve til rundt år 2100. 

Det er dagens barnehagebarn som skal drifte og utvikle Sør-Varanger kommune som samfunn 

inn mot det 22. århundret. En god barndom gir et godt utgangspunkt for resten av livet. 

Barnehagens innsats er altså viktig både for den enkelte og for samfunnet.  

5.5.2 Lov og rammeplan 

Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen gir føringer for hvordan eier, styrer, 

barnehagelærere og andre ansatte skal arbeide for at alle barn skal få et barnehagetilbud av 

høy kvalitet. Målet er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, en 

barnehage der barna kan leke og lære, og legge et godt grunnlag for videre utvikling. 

Barnehagen skal være allsidig, variert og tilpasset både det enkelte barn og hele barnegruppa. 

Videre skal barnehagen være en arena for omsorg, lek, danning og læring, sosial kompetanse 

og kommunikasjon. Personalets praksis og kompetanse er barnehagens viktigste ressurs, og 

en forutsetning for å kunne oppfylle barnehagens formål på en god måte.  

5.5.3 Barnehagens innhold  

Barnehagene i Sør-Varanger har gjennom sin visjon «Først i rekka» satt søkelyset på 

barnehagen som den første arenaen barn møter i sin utdanning. Barns læring er en 

sammenhengende prosess gjennom hele utdanningsløpet. Kvalitet i barnehagen er en av våre 

viktigste innsatsfaktorer, da det er en sammenheng mellom kvaliteten på barnehagetilbudet og 

den enkeltes helse, utdanning og økonomi i voksen 

alder. Barnehagens innhold og kvalitet er vesentlige 

bidrag til gode skoleresultat og et fundament for å 

lykkes i arbeids- og samfunnsliv.32  

Når barnehagen gir rom for barnas 

opplevelsesverden, og deres ulike forutsetninger, 

perspektiver og erfaringer, bidrar den til at barna, i 

fellesskap med andre, utvikler tro på egne evner, og 

et positivt forhold til seg selv. Barnehagen skal 

legge til rette for at alle barn får rike og varierte 

opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsoppgaver. For at alle barn skal oppleve 

mestring og egenutvikling, er det viktig at barnehagen følger barnas utvikling, og sikrer tidlig 

støttende innsats der det er behov for det.  

Alle barn skal ha mulighet til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter. Det betyr at leker og 

materiell må være tilgjengelig for barna, og at barnehagens fysiske miljø, både inne og ute, 

skal være trygt og utfordrende, og gi barna allsidig bevegelseserfaring.  

Omsorg 

«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og 

nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I 

                                                 
32 (Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen) 
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barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de 

har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna 

og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal 

arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også 

verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.» (Rammeplan 2017) 

Personalet skal altså ivareta barnas behov for fysisk og psykisk omsorg, legge til rette for at 

barna kan knytte seg til både personalet og andre barn, og møte alle barn med åpenhet, varme, 

interesse og omsorg. Dette innebærer også å være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme 

deres behov for omsorg, og å oppmuntre og støtte barn til selv å vise omsorg. 

Lek 

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 

Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal 

være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. 

Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. 

Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og 

engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre. (Rammeplan 2017) 

Barnehagene i Sør-Varanger har visjon om å være «Først i rekka», der leken naturlig er «først 

i rekka» - nettopp på grunn av at lek i seg selv har stor verdi for barn. Leken er et sentralt 

livsuttrykk for barn, og gjennom leken kan barn både utforske, reflektere og handle. I tillegg 

skjer mye av barns læring når de utfolder seg i lek. Barnehagene skal legge til rette for lek og 

vennskap barna i mellom. Dette er særlig viktig fordi lek og vennskap er grunnleggende for 

barnas trivsel, læring, mestring og sosiale kompetanse også seinere i livet.  

Barnehagene har som mål å legge til rette for gode opplevelser og variert lek gjennom hele 

dagen for alle barn i barnehagen. Dette får vi til ved at de voksne er til stede, støtter og 

oppmuntrer barn til å delta i leken. Personalet skal være lekende voksne som er nysgjerrige, 

utforskende og som kan inspirere til å utvikle barns lek, det er derfor viktig at personalet har 

en god grunnleggende forståelse om hva lek er. 

De ansatte i barnehagen skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirer til ulike typer 

lek, barnehagen skal bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek. De ansatte 

skal også ta initiativ til lek, og aktivt bidra til at alle kommer med, slik fremmer de et 

inkluderende miljø. Dersom leken medfører uheldige samspillsmønstre, skal de ansatte 

veilede barna. De ansatte må være bevisste på, og vurdere, egen rolle og deltakelse i barnas 

lek, og de skal observere, analysere, støtte og delta i leken på barnas premisser. 

 

 

Danning 

«Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og 

bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske 

fellesskap. Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk 

og handlinger skal verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå 

felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme 

barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.  
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I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Barna 

skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Gjennom 

samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, 

etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til 

endringer.» (Rammeplan 2017)  

Barnehagen skal bidra til at barna utvikler kompetanse på å medvirke i beslutninger om 

hverdagen sin, samtidig som de utvikler kritisk tenkning og etisk vurdering. Barna skal støttes 

i å forstå andre og samtidig uttrykke sine synspunkter og skape mening. 

Læring 

«I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å 

leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, 

materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, 

kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres 

læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide 

perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine 

læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen 

og andres læring.» (Rammeplan 2017) 

Personalet i barnehagene i Sør-Varanger kommune skal legge til rette for inkluderende 

fellesskap og helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og allsidige utvikling. 

De skal være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement, og legge til rette for 

læring i ulike situasjoner og aktiviteter. Da barnas virkelighet og opplevelser skal danne 

utgangspunktet for læring i barnehagen, er det viktig at personalet støtter barnas initiativ, 

løfter deres refleksjoner og undring, kreativitet, nysgjerrighet, læringslyst og tiltro til egne 

evner.  

Stikkordsmessig kan vi si at tema er kommunikasjon, kropp og helse, kreativitet, miljø og 

teknologi, antall, rom og form, etikk og nærmiljø og samfunn. Fagområdene er alderstilpasset, 

men alt overveiende sammenfallende med grunnskolens områder. Med en tett dialog mellom 

barnehage og grunnskole vil det være stor overføringsverdi i arbeidet med disse tema. 

Vennskap og fellesskap 

«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 

ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen 

skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill 

med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt 

fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen 

mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.» (Rammeplan 2017) 

Vennskap har stor betydning for barnets generelle trivsel, utvikling og for opplevelsen av å ha 

det bra i barnehagen. Det er også viktig for å fremme evnen til kommunikasjon og følelsen av 

tilknytning og identitet. Personalet i barnehagene skal legge til rette for utvikling av vennskap 

og sosialt fellesskap, og vi jobber for å forebygge, oppdage og forhindre mobbing. Hos oss 

skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet, være i positivt samspill 

med barn og føle tilhørighet til gruppa.  

I vennskapsrelasjoner trener barn mange ulike sosiale kompetanser som de trenger for å 

bygge opp relasjoner. Vennskap er ikke alltid harmoni og idyll, det inneholder også 

utfordringer og konflikter. Det er viktig at barnehagene har kunnskapsrike og kloke voksne 

som kan støtte barna i deres bestrebelse for å bygge opp og bevare vennskapsrelasjoner sine. 
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Personalet i barnehagen skal støtte barnas initiativ til samspill, og bidra til at alle kan få leke 

med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner. Bevissthet om eksisterende normer 

for samhandling og normer barna selv bidrar til å utforme for sin barnegruppe, er viktig her. 

Barna skal trenes i å se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over følelser. Barna må også 

støttes i å sette egne grenser, respektere andres grenser, og trene på konfliktløsning.  

Barnehagens ansvar for å forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, 

mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre understrekes i Rammeplanen, og er 

tydeliggjort i revidert barnehagelov gjeldende fra januar 2021: 

Språk og språkutvikling  

«Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle 

sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, 

medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas 

ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk. Alle barn skal få god språk-

stimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer 

kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. I barnehager for samiske barn i samiske 

distrikt skal barnehagen fremme barnas samiskspråklige kompetanse. (Rammeplan 2017) 

Gode kommunikative evner og språklige ferdigheter er avgjørende for barns lek og læring i 

barnehagen, for elevers lesing, skriving og læring i skolealder, og for den enkeltes muligheter 

til å nå sine mål og utvikle sitt potensial. Personalet i barnehagene skal anerkjenne og 

respondere på alle barns ulike verbale og nonverbale uttrykk. De voksnes rolle som språklige 

forbilder er avgjørende for barnas språklige utvikling. Gjennom egen språkpraksis støtter de 

voksne barnas språkutvikling gjennom samtale, respons og tilrettelegging for at alle barn skal 

få varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som 

redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. 

Personalet skal også bidra til å synliggjøre verdien ved det språklige mangfoldet i barnehagen. 

De skal støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle 

barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse. 

Et utviklende språkmiljø: Språkløyper 

«Språkløyper» er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving, etablert i 2015. Strategien 

satser systematisk og helhetlig på språk, lesing og skriving; både i barnehage og skole. Det er 

§ 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid 

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering 

og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for 

slike krenkelser. 

Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide 

kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.  
 

§ 42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø 

(aktivitetsplikt) 

Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om 

eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Styreren skal melde fra til 

barnehageeieren i alvorlige tilfeller. 

Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal 

barnehagen snarest undersøke saken. (…) og finne egnede tiltak, sørge for at barnet får et trygt og 

godt barnehagemiljø. (…) 

Lov om barnehager 
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utviklet praksisnære og kunnskapsbaserte digitale kompetansepakker for ansatte i barnehager 

og skoler, og barnehagene i Sør-Varanger kommune var med i første pulje, som 1 av alt 27 

språkkommuner i landet. 

Gjennom «Språkløyper» er intensjonen at alle barn skal få mulighet til å utvikle gode språk-, 

lese- og skriveferdigheter, slik at de lettere lykkes i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. 

Språkmiljøet er av avgjørende betydning og alle barnehagene skal arbeide med å etablere et 

språkmiljø som er spennende og utviklende. Barn lærer seg språk i et sosialt samspill og 

drivkraften er barnets interesse for omverden og det spennende som skjer rundt det. 

Oppvekstsektoren i Sør-Varanger kommune skal ha et samlet fokus på språk og 

kommunikasjon, og barnehagenes arbeid med språkløyper vil stå sentralt i dette. Alle 

kommunens barnehager skal arbeide med implementering og bruk av «Språkløyper». - Hver 

barnehage skal utforme årlige planer for arbeid med språkløyper, og sikre at personalet til 

enhver tid har den nødvendige kompetansen til å fremme barns språkutvikling i barnehagen. 

Som et ledd i kommunens helhetlige satsing på språk- og kommunikasjonsutvikling for barn 

og unge, vil det være viktig å sikre samhandling mellom barnehager og grunnskoler, der både 

planer og årlige oppsummeringer ligger til grunn for videre, felles utvikling. 

5.5.4 Kvalitet og utvikling i barnehagen 

En god barnehage bidrar til en god barndom. Kvalitetssterke barnehager gir også et godt 

grunnlag for at barn skal oppleve glede og mestring og få utnyttet sine evner og muligheter.33 

Stortingsmelding 2019:6 Tett på – tidlig innsats setter særlig fokus på tidlig innsats, nok 

voksne med høy og riktig kompetanse, og god ledelse. 

Barnehager med høy kvalitet har høy voksen–barn-tetthet og godt kvalifiserte 

ansatte. I disse barnehagene blir barnas språk- og tallforståelse stimulert og barna 

lærer å vente på tur. Barna får støtte til å regulere vanskelige følelser, og de utvikler 

evne til utholdenhet og problemløsning. Det er også viktig at barna opplever gode 

relasjoner og en trygg tilknytning til de ansatte. Et godt fundament påvirker evnen til å 

takle senere vansker og stress. Kunst- og kulturaktiviteter, som dans, musikk og 

kreativ utfoldelse, kan bidra til å redusere barnas stress og styrke evnen til å regulere 

følelser. Måltidene i barnehagen kan være en viktig inkluderingsarena som gir 

mulighet for felles meningsdanning og gruppeglede. 

Barnehagen er forpliktet til å gi gode vilkår for lek og vennskap. For hvert enkelt barn 

kan innpass og deltakelse i leken oppleves som livsviktig, og lek er grunnleggende for 

å kunne utvikle en positiv selvoppfatning. Lek skal være morsomt og gi barn glede. Å 

føle fryd og glede gjennom lek virker også stimulerende for hjernen. (Stmeld 2019:6, s27)  

For vårt flerkulturelle samfunn er identitetsbygging og fokus på mangfold som ressurs viktig. 

Alle barn skal møte det samiske Sør-Varanger gjennom kultur- og historieformidling. For 

samiske barn har barnehagen en viktig betydning for å styrke og utvikle språk og kultur. 

Samisk er likestilt med norsk, og samiske barn har krav på at deres samiske identitet ivaretas. 

Den samiske barnehagen skal fremme læring og danning med utgangspunkt i samiske verdier 

og tradisjonskunnskap. For å kunne ivareta det samiske innholdet i rammeplanen, både i 

                                                 
33https://www.regjeringen.no/contentassets/3dacd48f7c94401ebefc91549a5d08cd/no/pdfs/stm201920200006000

dddpdfs.pdf 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3dacd48f7c94401ebefc91549a5d08cd/no/pdfs/stm201920200006000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3dacd48f7c94401ebefc91549a5d08cd/no/pdfs/stm201920200006000dddpdfs.pdf
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samiske barnehager og andre barnehager med samiske barn, må barnehagen ha nødvendig 

kompetanse i samisk språk og kultur. 

Ut fra signalene fra storting og regjering kan vi forvente et økt krav til bemanningstetthet, 

kompetanse og god ledelse i barnehagene framover. Også språk- og kulturaspektet må 

forventes å få økt oppmerksomhet. Som barnehageeier må Sør-Varanger kommune være 

forberedt på å møte både krav og forventninger om en kvalitetssterk barnehage. 

Et godt barnehagetilbud skal også bidra til utjevning. Barnehagen er den viktigste offentlige 

arenaen for barn i førskolealder. Universelle tiltak som god voksentetthet, og variert og høy 

kompetanse blant de ansatte, aktiv språkutvikling for alle barn, gjennomarbeidede planer og 

rutiner for aktivitet og utvikling ligger i bunnen for en god barnehage. Det gir små barn en 

felles arena for å utvikle seg, både individuelt og i samspill med andre barn, ut fra egne 

styrker og behov. Med god oppfølging og oversikt over alle barns utvikling, kan vi sikre tidlig 

innsats ved at barna som trenger ekstra støtte får rett hjelp til rett tid, slik at også barn som har 

behov for spesialpedagogisk hjelp får det tidlig. 

I samarbeid med foreldre og skole skal barnehagen legge til rette for at barna kan få trygge og 

positive overganger, både fra hjem til barnehage, og fra barnehage til skole og skolefritids-

ordning. Her har barnehagene i Sør-Varanger laget gode rutiner. Barnehagen skal legge til 

rette for at barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt 

grunnlag for videre utdanning, og bidra til at barna kan møte skolen med nysgjerrighet og tro 

på egne evner.34 

Utfordringsbildet for barnehagene i Sør-Varanger:   

• Rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte 

• Overgang hjem– barnehage– grunnskole og SFO 

• Kontinuerlig oppgradering av stab i barnehagene, faglig og didaktisk, skape faglige 

karrierestiger 

• Store svingninger i barnehagekvalitet 

• Samarbeid mellom barnehager og utdanning på høyere nivå 

• Manglende helhet, utvikling og organisering av oppvekstsektoren 

• Manglende tverrfaglig samarbeid, felles forståelse og helhetlig utvikling 

• Sikre barnehageplasser til søkere utenfor retten til barnehageplass 

• Innfri krav til barnets beste og kommuneplanens/samfunnets krav (eks barnehagenes 

åpningstid-barnas oppholdstid og foreldrenes arbeidstid) 

• Sikre drift ut over nasjonal standard (eks. personell, størrelse på barnegrupper, 

matservering) 

• Manglende helhet og samordning av mottak og inkludering av tilflyttere og 

minoritetsspråklige barn i barnehager. 

• For få barnehagefaglig ansatte med samisk og finsk språk- og kulturkompetanse behov 

for styrking av samisktilbud.  

Strategiske mål for barnehagene i Sør-Varanger 

• Barn i Sør-Varanger er inkluderte, glade og trygge, med et positivt selvbilde. Et slikt 

utgangspunkt bidrar til empati og omsorg, samspill, utforsking og læring, som igjen 

                                                 
34 https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
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gir et grunnlag for at alle kan utnytte sine evner og bli den de vil, uavhengig av 

foresattes utdanning, sosiale og økonomiske situasjon, etnisitet, kultur eller kjønn.35  

• Barnehagene i Sør-Varanger skal være grensesprengende gjennom kvalitet og 

utvikling. 

• I barnehagene i Sør-Varanger skal alle barn oppleve en trygg og inkluderende 

barnehage, der hver enkelt trives og opplever seg som en betydningsfull del av 

fellesskapet. 

• Barnehagene i Sør-Varanger skal ha et leke- og læringsfellesskap som bygger sosiale, 

faglige og digitale kompetanser. 

• Barnehagene i Sør-Varanger skal kjennetegnes av likeverdige tilbud av høy kvalitet. 

• Barnehagene i Sør-Varanger skal arbeide for å være en samlet og samarbeidende 

organisasjon i faglig utvikling. 

• Sør-Varanger kommune skal sikre barnehageplasser til alle søkere, både innafor og 

utenfor retten, minimum 1 måned etter behovsdato. 

• I barnehagene i Sør-Varanger opplever alle barn å bli sett, og at de får tilpassede 

utfordringer, utvikling og opplever mestring. Tidlig innsats sikres gjennom 

systematisk og dokumentert oppfølging. 

5.6 Grunnskole – Sør-Varangerskolen 

5.6.1 Grunnskolens oppdrag 

Skolen skal utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter og kompetansen som de 

trenger i møte med samfunnet og senere arbeidsliv. Elevene må også rustes til å ta 

vare på seg selv og hverandre, til å kunne forstå, håndtere og bygge gode relasjoner 

med mennesker rundt seg og til å bli aktive og deltakende medlemmer av samfunnet. 

Skolen skal bidra til at elevene utvikler seg som personer, tilegner seg faglig kunnskap 

og opplever fellesskap. (Stortingsmelding 2019:6 s 32-33) 

Ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer bidrar til at samfunnet vårt er i endring. Det 

elevene lærer gjennom utdanningen må være relevant for framtiden, og gi barn og unge den 

kompetansen de trenger i eget liv, og for å delta i samfunns- og arbeidsliv. Refleksjon, 

utforsking, dybdelæring og kreativ skaping er stikkord for framtidens skole. For å bidra til at 

barn og unge skal være rustet for sine liv, er også demokrati og medborgerskap, bærekraftig 

utvikling og folkehelse og livsmestring sentrale tverrfaglige tema i skolen. 

Elever i Sør-Varangerskolen skal ha mulighet til å mestre hverdag og skole. Faglig skal 

elevene oppmuntres til å sette seg høye mål, og lære studieteknikk og arbeidsvaner for å nå 

disse. Både barnehage, skole og andre offentlige instanser skal bidra til sosial utjevning, slik 

at det er elevens innsats, engasjement og talent som avgjør hvor godt eleven gjør det på 

skolen, ikke kjønn eller kjønnsidentitet, bosted, foreldrenes utdanning, hvilket land foreldrene 

er født i, eller deres inntekt.36 Skolen skal bidra til at elevene utvikler sine grunnleggende 

ferdigheter og den kompetanse de trenger.  

5.6.2 Kunnskapsløftet – Ny læreplan 2020 

Nytenkning og samarbeid er viktig for utviklingen av framtidens skole. Økt fokus på aktiv 

kunnskapsinnhenting, og faktisk forståelse, slik at elevene kan utnytte kunnskapen blir stadig 

viktigere. Det innebærer at skolen må legge til rette for en undervisning der ulike pedagogiske 

                                                 
35 Stortingsmelding 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO 
36 Stortingsmelding 6: Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO 
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og didaktiske verktøy brukes aktivt, og det innebærer bruk av dybdelæring, dette er i tråd med 

både Stoltenbergutvalget 2019:3 Nye sjanser - bedre læring, og Stortingsmelding 2019:6 Tett 

på - tidlig innsats. 

Skolene i Sør-Varanger har ulike utviklingsprosjekter og samarbeid med andre aktører. 

Realfagene, med naturfag og matematikk har for tiden et særskilt fokus. Prosjektene vil 

variere over tid. Skoleåret 2019/20 var ett av prosjektene bruk av Newton-containeren, som er 

et spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale med fokus på praktisk 

undervisning i naturfag, matematikk og teknologi. Et annet prosjektet er Utviklende 

matematikk, der målet er å forbedre elevenes utvikling, begrepsapparat og kunnskaper i faget 

gjennom å endre på undervisningen. Dybdelæring står sentralt her. 

Samiske barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging har ikke god nok tilgang til 

læremidler, læringsressurser og kartleggingsmateriell på samisk. I tillegg er det mye som 

tyder på at det er store variasjoner i støttesystemets (PP-tjenestens) kunnskap om samisk 

språk og kultur, noe som er viktig for å kunne gi samiske barn et godt tilrettelagt og 

spesialpedagogisk tilbud. (Stmeld 2019:6 s 9-10) 

Skolene i Sør-Varanger har fokus på et trygt og utfordrende læringsmiljø, som bidrar til at alle 

elever får utnyttet sitt potensial. Kompetente voksne og fokus på universelle tiltak og 

utjevning, er viktige strategier for å øke skolebidraget og sikre tilpasset undervisning for alle 

elever. Dette vil også bidra til lavere behov for spesialundervisning. Faglig er fagfornyelsen, 

leseopplæring og realfagsatsing prioritert i Sør-Varanger.  

5.6.3 Kvalitet i skolen 

I skolesammenheng viser undersøkelser fra Utdanningsdirektoratet at Sør-Varanger kommune 

har for et varierende skolebidrag.37 Skolebidraget anskueliggjør om skolen klarer å utligne 

forskjellene, slik at alle barn og unge får anledning til å utnytte sitt potensial, og lykkes i 

skolesammenheng, uavhengig av familiebakgrunn, økonomi og utdanning. I vår kommune 

har vi et negativt skolebidrag for 1.– 4. trinn, og for 8. - 10. trinn. Også videregående skole i 

Sør-Varanger har et stort, negativt skolebidrag. Dette ser vi igjen i resultatene, når 65 % av 

ungdom fra familier med grunnskole som høyeste utdanning ikke fullfører og består 

videregående skole.  

Skal vi få robuste barn, som mestrer livet, må elevene også rustes til å ta vare på seg selv og 

hverandre, til å kunne forstå, håndtere og bygge gode relasjoner med mennesker rundt seg og 

til å bli aktive og deltakende medlemmer av samfunnet. Skolen skal bidra til at elevene 

utvikler seg som personer, tilegner seg faglig kunnskap og opplever fellesskap. 

Stortingsmelding 2019:6 definerer også hva som kjennetegner en god skole: 

«Gode skoler vektlegger et godt læringsmiljø. Det er arbeidsro i klasserommet, og 

elevene har gode relasjoner til lærerne. Lærerne tilpasser opplæringen til ulike elever 

og situasjoner og har positive forventninger til alle elevenes utvikling, både faglig og 

                                                 
37 Skolens tilrettelegging og oppfølging som skal gjøre det mulig for alle elever å utvikle egne evner og utnytte 

sitt potensial. https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidragsindikatorer-for-

grunnskoler/hva-er-skolebidragsindikatorer-for-grunnskolen/ 

  

https://skoleporten.udir.no/oversikt/oversikt/grunnskole/soer-varanger-kommune 

 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidragsindikatorer-for-grunnskoler/hva-er-skolebidragsindikatorer-for-grunnskolen/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidragsindikatorer-for-grunnskoler/hva-er-skolebidragsindikatorer-for-grunnskolen/
https://skoleporten.udir.no/oversikt/oversikt/grunnskole/soer-varanger-kommune
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sosialt. Kollegaene mestrer utfordringer sammen, evaluerer egen praksis og 

videreutvikler virksomheten på grunnlag av aktuell forskning.»  

Vi ser at det er variasjon fra skole til skole på hvor stort læringsutbyttet er, og det er derfor 

viktig at vi deler erfaringer fra skoler som gjør det bra i læringsarbeidet. Faglig samarbeid 

mellom lærere og mellom skoler gir gode resultater. I Sør-Varanger svinger 

eksamenskarakterene for 10. trinn, slik at resultater noen ganger er over, og andre ganger 

under nasjonalt nivå. Guttene har markert dårligere resultater enn jentene, noe som samsvarer 

med nasjonale trender.  Det er et mål å sikre en likeverdig og god opplæring på alle trinn, og 

på alle skoler i Sør-Varanger kommune. 

Opplevelse av læringsmiljøet baserer seg på elevundersøkelser som blir foretatt fra 

barnetrinnet til videregående skole. I undersøkelsen blir det spurt om elevenes opplevelse av 

støtte fra lærer, om læringskultur, mestring, demokrati og mobbing. Vi har gode resultater fra 

både 7.- og 10.-trinn på de fleste parameter i undersøkelsen. Her ligger vi høyere enn 

Finnmark fylke, på nivå med kommunegruppe 12 i KOSTRA og med de nasjonale 

resultatene. Når det gjelder elever som opplever, eller har opplevd mobbing, ligger vi godt 

under landsgjennomsnittet og gjennomsnitt for Finnmark. Vi har altså mindre registrert 

mobbing enn de vi sammenligner oss med.  

Sør-Varanger opplever i dag mer utenforskap og at deler av ungdomsmiljøene blir hardere, 

med mer sammensatte utfordringer, som rus, vold, rasisme og skolevegring.38  Dette er 

utfordringer oppvekstfeltet må ta på alvor, både for å få bukt med dagens problemer, men 

også for å forebygge. Her må vi både ha et tverrfaglig samarbeid mellom ulike fagetater og et 

tett samarbeid med lokalmiljø og familier. Foreløpige tiltak må raskt på plass, samtidig som 

man utvikler gode og langsiktige, forebyggende tiltak. 

Tilstandsrapporten for skolene viser 

at vi har forbedrings-potensialer på 

viktige områder. Områder som 

peker seg ut er grunnleggende 

ferdigheter, og sosial utvikling på 

barnetrinnet, overgang fra 

barnehage til skole og mellom de 

enkelte trinn, og arbeidet med 

gutters motivasjon og læring. 

Skolene i Sør-Varanger tar grep på 

flere måter. Tidlig innsats av lærere 

med spesialpedagogiske 

kompetanse er ressurskrevende, 

men viser god effekt slik at elever 

raskt skal kunne følge ordinær 

undervisning.  

 

                                                 
38 https://www.psykologforeningen.no/publikum/informasjonsvideoer/videoer-om-livsutfordringer/hva-er-

skolevegring 
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5.7 En skole for alle 

I Sør-Varanger skal alle barn ha mulighet til å utvikle seg ut fra egne ønsker, evner og talent. 

For at alle skal få anledning til å prøve ut og utvikle sine evner, må vi ha en tilstrekkelig 

bemanning, med høy kompetanse, tydelige pedagogiske planer og gode strategier for tilpasset 

opplæring, slik at vi klarer å møte elevenes ulike behov og evner. Universelle tiltak danner et 

godt grunnlag for å gi alle mulighet til å lykkes uavhengig av sosiokulturell bakgrunn.  

Tidlig innsats, med rett tiltak til riktig tid er avgjørende. Det innebærer at vi må ha gode 

rutiner for å «se», og kartlegge, hver enkelt elev, slik at undervisningen og de pedagogiske 

tiltakene er tilpasset eleven fra de trår inn på skolen til de går ut av grunnskolen, og senere 

videregående skole. I Sør-Varanger bør alle skolene ha god spesialpedagogisk kompetanse 

knyttet til egen skole og lærerspesialister på 1.-  4. trinn.  

Sør-Varangerskolen skal ha fokus på å utnytte skoletiden, leksehjelp og SFO til å inspirere og 

støtte utviklingen til hver enkelt elev. Leksehjelp og SFO bør utvikles til enda mer aktive 

arenaer for å styrke elevene faglig og sosialt. Skolene i Sør-Varanger skal være en pådriver 

for moderne og inkluderende pedagogikk, og utvikle en helhetlig pedagogisk plan for 

grunnskoleløpet. Med kompetanse og faglighet i bunnen skal vi legge til rette for utprøving av 

nye retninger både faglig og sosialt.  

Utfordringsbildet for Sør-Varangerskolen 

• Overganger barnehage – grunnskole – videregående skole, og innad i grunnskolen 

• Lav og synkende trivsel, manglende motivasjon og mestring på ungdomstrinnet  

• Store svingninger i grunnskolens faglige resultat39 og i skolebidrag  

• Behov for utvikling av andrespråkspedagogikk og flerspråklig opplæring 

• Store og økende forskjeller i levestandard blant elevmassen. Økt behov for utjevnende 

tiltak. 

• For lite forebygging og tidlig innsats, for mye reparerende tiltak 

• I Sør-Varanger er ressursene til drift satt lavt i forhold til dagens reelle behov.  

• Kontinuerlig oppgradering av stab i skolene, faglig og didaktisk, skape faglige 

karrierestiger 

• Behov for et tettere samarbeid mellom skoler og utdanning på høyere nivå  

• Manglende helhet og samordning av mottak og inkludering av tilflyttere og 

minoritetsspråklige elever 

• Grunnskole for voksne mangler samhandling mellom skoler, mange unge voksne 

faller mellom tiltakene 

• Manglende helhetlig utvikling og organisering av oppvekstsektoren. Dette gjør 

tverrfaglig samarbeid og helhetlig utvikling vanskelig. 

Strategiske mål for Sør-Varangerskolen 

• Unge i Sør-Varanger skal være trygge, robuste ungdom. Sør-Varangerskolen er en 

trygg og inkluderende arena, der elevene trenes i demokrati, samarbeid og 

livsmestring.  

• Sør-Varangerskolen er et læringsfellesskap der elevene bygger sosiale, faglige og 

digitale ferdigheter, og bidrar positivt til egen og andres læring og skolehverdag 

                                                 
39 Nasjonale prøver, grunnskolepoeng, standpunkt og eksamen 
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• I Sør-Varangerskolen møter barna likeverdige tilbud av høy kvalitet 

• Elevene i Sør-Varanger skal oppleve tilpasset opplæring, motivasjon og mestring i 

skolehverdagen, slik at flest mulig unge finner seg til rette i utdanning, yrkesliv og 

samfunnsdeltakelse.  

• Sør-Varangerskolen skal kjennetegnes av å være en samlet og samarbeidende 

organisasjon i faglig utvikling. 

• Ungdom i Sør-Varanger både kan og vil fullføre videregående opplæring, ut fra egne 

evner og ønsker. Sør-Varangerskolen skaper et grunnlag for dette. 

5.8 Tilpasset opplæring -  spesialpedagogisk hjelp - spesialundervisning 

Barns forutsetninger for å mestre hverdagen er forskjellige. Ut fra dette vil noen barn ha bruk 

for større utfordringer, større ansvar og raskere utvikling, fysisk, sosial t 

5.8.1 Utfordringsbildet per 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2019 hadde 11,1 % av barn og unge i grunnskolen i Sør-Varanger kommune vedtak om 

spesialundervisning, altså litt over våre sammenligningskommuner i KOSTRA gruppe 12, og 

3,3 prosentpoeng over nasjonalt nivå. Vi ser at Sør-Varanger har tyngden av innsats på 

reparerende tiltak sent i skoleløpet, dette er både dyrt og uhensiktsmessig. Hvis Sør-Varanger 

kommune beveger seg over til tidlig innsats og universelle tiltak i barnehage og på småtrinnet, 

vil flere elever ha nytte av læringssituasjoner og undervisning gjennom hele utdanningsløpet. 

Det gir grunnlag for læring og mestring og en bedre hverdag for mange barn og unge, bedre 

faglige resultater og økonomiske besparelser. Universelle tiltak gir en langt større effekt enn 

selekterte tiltak. Gode inkluderende tilbud, med tilstrekkelig voksen bemanning, med ulik og 

høy nok kompetanse i helsetjenestene, i barnehagene, på skolen og i fritiden er viktige 

universelle tiltak.  

 

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/sor-varanger/grunnskolen 
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5.8.2 Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 

Sør-Varanger har tatt i bruk en modell for å sikre at avgjørelser om spesialundervisning tas på 

rett grunnlag, og at faglige vurderinger blir hørt. I arbeidet med utredning av behovet for, og 

gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen er 

barnets rett til medvirkning og samarbeidet med foresatte viktige prinsipp.  

Den enkelte pedagogiske enhet har ansvar for observasjon og kartlegging, samt for å 

tilrettelegge for at barnet kan ha nytte og glede av å delta i de ordinære tilbudene, sammen 

med resten av barnegruppa/klassen. Barnehage og skole må altså forsøke å sette inn egne 

tiltak basert på sin kunnskap om den enkelte. Hvis man ikke oppnår resultater med disse 

tiltakene, skal PPT kobles inn. Dette er i tråd med Stortingsmelding 6:2019. 

For at denne modellen skal fungere, er det nødvendig at barnehagene og skolene har god, 

selvstendig kompetanse innen spesialpedagogikk, og at PPT har et sterkt fagmiljø som 

rådgivende organ. 

  

Universelle tiltak – retter seg mot 

alle, og ikke skiller mellom grupper 

og individer. Tiltakene når mange, 

og reduserer behovet for indikerte 

tiltak. 

Selekterte tiltak - settes inn ved 

særskilt behov. Retter seg mot 

grupper av barn og unge med kjent 

og/eller forhøyet risiko for å utvikle 

problemer. 

Indikerte tiltak –rettes mot barn og 

unge med høy risiko eller klare tegn 

på problemer. Settes inn etter at 

problemer har oppstått.  
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Sør-Varangermodellen skole40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 Tilbud knyttet til utdanningsløpet 

Kommunen skal tilby gratis grunnskoleutdanning til alle barn i kommunen, og voksne som 

har krav på grunnskole. Opplæringsloven knytter en rekke forpliktelser til dette, for å sikre et 

helhetlig utdanningsløp. Kommunen har ansvar for samarbeid og tilrettelegging for 

overgangen mellom barnehage og grunnskole, og grunnskolen og den videregående skole. 

Videre er den ansvarlig for samarbeid med foreldre, leirskole, skolefritidsordning og 

leksehjelp.  

Skolene i Sør-Varanger kommune skal bidra til utjevning, og bør vektlegge å utnytte 

skoletiden, leksehjelp og SFO til å inspirere og støtte utviklingen til hver enkelt elev. 

Leksehjelp og SFO kan være nyttige arenaer for å styrke elevene faglig og sosialt.  

5.9.1 Skolefritidsordningen - SFO 

I tråd med Opplæringsloven § 13-7 tilbyr alle grunnskolene i Sør-Varanger 

skolefritidsordning (SFO) til alle elever på 1. til 4. trinn, og til barn med særskilte behov på 

1.- 7. trinn. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn, og legge til rette for lek, 

kultur og fritidsaktiviteter, med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og barnas interesser. SFO 

skal ha et helsefremmende innhold. Det stiller krav til at arealene passer til barnegruppens 

alder og forutsetninger. Likeledes skal barnas psykiske helse trygges gjennom opplevelse av 

livsglede, mestring og egenverd. Skolefritidsordningen kan bakes inn i tilbud som 

                                                 
40  



Kunnskapsgrunnlag, 23.02.21                                                        47 

 

heldagsskole eller aktivitetsskole. Samarbeid med kulturskole og frivillighet (idrett og kultur) 

er aktuelle løsninger. 

På 1. og 2. trinn deltar de aller fleste elevene, må 3. trinn ca halvparten av elevene, og ¼ av 

fjerdeklassingene. Innholdet i tilbudet, prisen og manglende skoleskyss om du deltar på SFO 

bidrar til det store frafallet.  

Sør-Varanger kommune ønsker å utvikle SFO til en utjevnende og inkluderende arena. Skal vi 

få til dette, må SFO bli et reelt tilbud for alle barn fra 1. til 4. trinn, med et innhold og en 

organisering som målrettet styrke barnas utvikling på alle områder, samtidig som den bidrar 

til å styrke elevenes sosiale tilhørighet. 

Utfordringsbildet - Skolefritidsordning 

• Frafall i SFO, mister kraft som et godt, utjevnende tiltak 

• Sør-Varanger kommune har ikke et samlet målrettet og helhetlig SFO-tilbud 

• Elever har ikke krav på skyss fra SFO, og alle kan derfor ikke benytte SFO.  

• Innholdet i SFO-tilbudet er lite framtidsrettet. For å styrke SFO-tilbudet bør et 

samarbeid med kulturskole og frivillighet, eventuelt aktivitetsskole, vurderes. 

5.9.2 Leksehjelp 

Kommunen har plikt til å tilby gratis leksehjelp, men det er frivillig for elevene å delta.41 Det 

skal være et tilbud om leksehjelp, uavhengig av om skolen har lekser eller ikke. Tida kan da 

brukes til fordypning i ulike fag. Det er ingen krav til at det skal være fagpersonell som står 

for leksehjelp, men god faglig støtte for elevene gir det beste tilbudet. 

Leksehjelp skal være et utjevnende tiltak, som gir samtlige elever mulighet til å få 

voksenhjelp med skolearbeid. Det er nødvendig å foreta en helhetlig gjennomgang av hvordan 

vi ønsker å utvikle leksehjelpen.  

Utfordringer - Leksehjelp 

• Ulik bruk av kompetanse til leksehjelp 

• Liten utnyttelse av leksehjelp. For få elever med behov for ekstra faglig støtte deltar 

• Leksehjelp i ungdomsskolen benyttes i minimal grad 

Mål for skolefritidsordning og leksehjelp i Sør-Varangerskolen 

• Sør-Varanger kommune har/utvikler et tilbud der alle barn opplever utvikling sosialt 

og faglig gjennom lek og kreativ og fysisk aktivitet, hvile, nødvendige måltider og 

faglig støtte. (Aktivitetsskole) 

• Leksehjelp og SFO i Sør-Varangerskolen skal være et godt og helhetlig tilbud alle 

elever på 1. – 4. trinn og bidra til bedre helse og god sosial utvikling for alle  

• SFO-tilbudet er et universelt tilbud, og skal bidra til utjevning og særskilt støtte opp 

om sårbare elever, og elever med et ekstra behov faglig og sosialt. Med dette vil flere 

barn og unge mestre utdanningsløpet. 

 

                                                 
41 Opplæringsloven § 13 
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5.10 Den pedagogisk-psykologiske tjenesten - PPT 

Pedagogisk- psykologisk tjeneste er hjemlet i Barnehagelovens §19c og Opplæringslovens § 

5-6. PP- tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever 

det. PP- tjenesten skal også bistå i arbeidet med kompetanse – og organisasjonsutvikling, for å 

legge til rette barnehagetilbudet i barnehagen og opplæringen i skolen for barn med særskilte 

behov.  

PP-tjenesten skal både arbeide individrettet og systemrettet. Når det gjelder systemarbeidet 

skal PP-tjenesten være rådgivende i forhold til barnehagenes og skolenes pedagogiske 

utvikling. Oppgavene på individnivå er knyttet til sakkyndig vurdering ved behov for 

spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Dette gjelder for alle 

barn under opplæringspliktig alder, elever i grunnskole og videregående skole, lærlinger, 

lærekandidater og voksne med rett til grunnskoleopplæring.42 

Utfordringsbildet – Sør-Varanger PP-tjeneste 

• Manglende tverrfaglige rutiner svekker samarbeidet om tidlig innsats for barn og unge 

• Mye ressurser går til individrettede og kompenserende tiltak, lite ressurser går til 

forebygging, kurative tiltak og systemrettet arbeid. 

Strategiske mål for Sør-Varanger PP-tjeneste 

• PP- tjenesten skal være en ressurs i utvikling av det tverrfaglige samarbeidet for tidlig 

innsats for barn og unge. 

• PP-tjenesten er aktivt med i kompetanse- og organisasjonsutviklingen for å 

tilrettelegge hverdagen med tilbud og opplæring innen både Sør-Varangerbarnehagen 

og Sør-Varangerskolen. 

• PP- tjenesten jobber i tett samarbeid med barnehager, skoler og øvrige tjenester i 

forhold til barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte. PP- tjenesten skal være 

sentral i utviklingen av en god tjenestemodell for det lokale hjelpeapparatet. 

5.11 Kulturskolen  

Kommunen skal også tilby et musikk eller kulturskoletilbud. Kulturskolens eksistens er 

nedfelt i Opplæringsloven § 13-6, uten at nivået på, og omfanget av, tilbudet er spesifisert. 

Sør-Varanger kommune (Utvalg for levekår, 06.06.2016) har vedtatt å følge Norsk 

kulturskoleråds Rammeplan for kulturskolen, og denne utfyller lovparagrafen.43   

Visjonen til kulturskolen i Sør-Varanger er «Å fremme det skapende» 44, og de har som mål å 

være en vital del av kulturlivet. Kulturskolen skal gi være en trygg og inkluderende arena for 

alle involverte, og gi et kulturskoletilbud til alle, fra barnehagealder til godt voksen. Den skal 

bidra til å sikre barns rett til å delta i kulturlivet (FNs barnekonvensjon). Elevene på 

kulturskolen skal få anledning til utfoldelse, kreativitet, læring og mestring på en trygg og 

tilrettelagt arena der også det sosiale er viktig.  

Kulturskolen i Sør-Varanger arbeider systematisk sammen med både barnehager og skoler. 

Kulturskolens kompetanse benyttes blant annet i skolenes musikkundervisning, og til å gi 

                                                 
42 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/ 
43 https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#Oppl%C3%A6ringsloven 
44 Kulturskoleplan for Sør-Varanger kulturskole. Vi fremmer det skapende 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/
https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#Oppl%C3%A6ringsloven
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både barnehager og skoler et tilbud som formidler samisk kultur, historie og språk. Dette er i 

tråd med barnekonvensjonens artikkel 30 og 31. 

Utfordringsbildet - Kulturskolen 

• Å sikre at alle barn og unge får et kulturskoletilbud av kvalitet  

• Å rekruttere/beholde kvalifiserte lærekrefter, samt sørge for at kompetansen benyttes 

best mulig   

• Årlig usikkerhet om «neste års» tilbud, grunnlaget er avhengig av kommuneøkonomi 

Strategiske mål for Kulturskolen i Sør-Varanger 

• Kulturskolen skal fremme det skapende ved å legge til rette for et trygt, inkluderende 

og stimulerende læringsmiljø 

• Alle barn og unge i Sør-Varanger skal ha mulighet til å delta i kulturtilbud 

• Kulturskolen i Sør-Varanger skal være en synlig og vital del av det lokale kulturlivet 

og støtte opp om frivillige kulturaktiviteter i kommunen 

5.12 Videregående opplæring og samarbeid med Kirkenes videregående skole 

Sør-Varanger har den nest største videregående skolen i Finnmark, og den største i Øst-

Finnmark. Fagtilbudene er solide, både innen studiespesialisering og yrkesfag. Likevel ser vi 

at Øst-Finnmark mangler linjer innen en del næringer og retninger som er sentrale for 

samfunn og næringsliv i regionen, for eksempel reiseliv, varehandel, kulturfag og idrett. Det 

betyr at ungdom fra Øst-Finnmark må reise ut som 15-16 åringer for å få sin fagutdanning, og 

at næringslivet her ikke får knyttet til seg lokal ungdom som ønsker seg inn på deres fagfelt.  

Sør-Varanger kommune har flere roller i forhold til videregående opplæring. Vi er 

• Hjemkommune for elever som flytter ut for å fullføre videregående skole 

• Leverandør av elever til Kirkenes videregående skole 

• Vertskapskommune for borteboende elever ved Kirkenes videregående skole 

Sør-Varanger kommune har en partnerskapsavtale med Kirkenes videregående skole, der 

ansvar og roller avklares, for å sikre at vi drar sammen og skaper et helhetlig 13-årig skoleløp, 

og for å skape en trygg ungdomstid. I tillegg til faste, årlige møter, skal det samarbeides 

pedagogisk for å sikre en felles faglig utvikling. Partene skal også samarbeide for å iverksette 

tiltak som kan bidra til at flest mulig unge fullfører videregående opplæring. Videre skal man 

sammen utvikle tiltak for å sikre en sunn ungdomstid med universelle tiltak for å bygge 

folkehelse og forebygge utenforskap, og med særskilte tiltak for utsatte grupper. 

Som et ledd i dette skal utvikles et sterkere samarbeid mellom grunnskolen og videregående 

skole, med rådgiverne som sentrale aktører. Sammen med fagsamarbeid vil dette bidra til økt 

gjennomføring, bedre resultater, kompetanseheving, lærlingplasser og mottak av elever i 

praksis og utplassering. 

Karriereveiledning i grunn- og videregående skole skal profesjonaliseres gjennom samarbeid 

mellom grunnskolen og den videregående opplæringa. Sammen skal kommunen og den 

videregående skolen bidra til at alle unge søker om plass, og møter opp til videregående 

opplæring, og motvirke frafall i utdanninga. Gjennom tidlig innsats skal man sikre at elevene 

får reelle tilbud, slik at de får tilegnet seg sluttkompetanse på videregående skole nivå. 
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Finnmark fylkeskommune og Sør-Varanger kommune skal begge bidra til å skape flere 

praksisplasser, praksiskandidatplasser og læreplasser til ungdom i Finnmark. 

Utfordringsbildet – Videregående opplæring 

• Sør-Varanger kommune har ingen samlet oppfølging av unge som flytter fra 

kommunen for å ta en utdanning. Dette svekker muligheten for å få dem tilbake. 

• Samarbeidet mellom det lokale næringsliv og videregående skole er for lite strukturert 

og for avhengig av enkeltpersoners innsats. Noen fagfelt har for få lærlinger, andre 

mangler lærlingeplasser og praksisplasser osv. 

• For få av de tilflyttende elevene blir en del av lokalsamfunnet. Manglende 

kommunikasjon, fritidsaktivitet og møtesteder er en utfordring.  

• Stort frafall i videregående skole 26 %, mot 20 % på landsplan. Noen suksessfaktorer 

er lav kompetanse ved oppstart, manglende helhet i skoleløpet og språkutfordringer.  

• Samarbeidet og kontakten mellom grunnskole og videregående skole bør dekke både 

kunnskapsbaserte studie- og yrkesvalg, overgangsarbeid i forhold til enkeltelever og 

faglig, didaktisk samarbeid. Dette er ikke tilstrekkelig per i dag. Den nye 

partnerskapsavtalen er et steg på veien, og et bidrag til å styrke samarbeidet. 

Mål – Vertskommune for videregående opplæring 

• Ungdom i Sør-Varanger skal fullføre videregående opplæring, og ønskes velkommen 

av det lokale næringslivet. Entreprenørskap og kreativ utvikling møtes positivt. 

• All ungdom i Sør-Varanger kommune skal ha grunnlag for å fullføre videregående 

opplæring, uavhengig av familiebakgrunn og andre utenforliggende forhold. Det 

innebærer god faglig kompetanse, og et systematisk pedagogisk samarbeid mellom 

skolene. 

• Sør-Varanger kommune tar ansvar for ungdom i utdanning. Kommunen skal arbeide 

for at det videregående tilbudet i Øst-Finnmark er helhetlig og gir gode muligheter for 

at ungdom kan fullføre sin videregående utdanning i regionen. 

• I Sør-Varanger er videregående opplæring hele samfunnets ansvar, videregående skole 

skal ha vertskommunen og det lokale arbeids- og næringslivet som aktive medspillere.  

• Som vertskommune skal Sør-Varanger legge til rette for at unge i utdanning ønskes 

velkommen og inkluderes. God folkehelse er et godt utgangspunkt for å mestre livet 

og lykkes i utdanning. Sør-Varanger kommune skal støtte opp om initiativ for gode 

matvaner, treningsmuligheter og inkludering for elevene i videregående opplæring. 

• Sør-Varanger kommune skal bidra til en trygg ungdomstid ved å initiere samarbeid 

rundt Natteravn eller andre trygghetsskapende samarbeider. 
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6.0 Organisasjon og samhandling 

6.1 Fokus på kompetanse 

6.1.1 Styrket kompetanse i oppvekstsektoren 

Kompetanse kan defineres på mange måter. Utdanningsdirektoratets kompetanseforståelse til 

grunn for Strategisk oppvekstplan. Vi forstår da kompetanse som å kunne tilegne seg og 

anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og 

ukjente sammenhenger og situasjoner. Videre innebærer kompetanse gode holdninger og evne 

til refleksjon og kritisk tenkning. Høy kompetanse skaper grunnlag for å møte hvert barn med 

de forutsetninger og behov de har på en profesjonell måte, og det gir økt mulighet for 

vellykket endring og utvikling.   

For at barnehagebarn og elever skal få den oppfølgingen de trenger, er det viktig med 

nok kvalifiserte ansatte som kan se dem, gi omsorg og stimulere til lærelyst og 

utforskertrang. Gode lærere er avgjørende for at barna og elevene skal lære og trives, 

men det er også behov for ansatte med annen kompetanse. (St.meld 2019:6, s 22) 

I Sør-Varanger er tjenestene i 

oppvekstsektoren i stadig utvikling, med 

fokus på både individuell kompetanse-

heving og på en kompetent organisasjon, 

for alle ansatte. Styrket kvalitet skal bidra 

til en inkluderende praksis45, der alle barn 

og unge får en varm og profesjonell 

oppfølging, utfra egne behov. Ansatte i 

oppvekstsektoren skal ha et bevisst 

forhold til sin yrkesutøvelse, sin 

pedagogiske praksis og faglige og 

personlige utvikling.  

Vi ser klare endringer i de nasjonale 

kompetansehevingsstrategiene. For det 

første er det en dreining i retning av at 

regionalt baserte utviklingstiltak overtar 

for de store, sentralstyrte innsatsene som «Vurdering for læring» og «Ungdomstrinn i 

utvikling». For det andre er det en økende bevissthet om at barnehage og skole i dag skal fylle 

mange roller, og at det innebærer at flere yrkesgrupper, som barne- og ungdomsarbeider, 

sosionom, barnevernspedagoger og spesialpedagoger er sentral kompetanse for framtidens 

                                                 
45 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/?ch=1  (Stort. Meld 2019:6, s 63) 

 

Barnas beste er det overordnede prinsipp for oppvekst i Sør-Varanger. 

Oppvekstsektoren i SVK kjennetegnes av nok ansatte og høy kompetanse. 

 

 

 
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/arbeidsgvierpolitikk/strategisk-

kompetanseplanlegging/kompetanse-som-begrep-og-ressurs-linda-lai.pdf 
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barnehage og skole. Det ligger en klar forventningen om at hver enkelt ansatte i 

oppvekstsektoren selv skal ønske økt kompetanse, og søke å skaffe seg det. Videre er det en 

dreining i retning av at faglærere skal ha et utvidet ansvar for grunnskolenes faglige utvikling. 

Personlig kompetanseheving og utdanning av lærerspesialister står sentralt i dette. Den tredje 

store endringen er den nasjonale forventningen/kravet om et nært og gjensidig samarbeid 

mellom grunnutdanningen og universitets- og høyskolesektoren. Med dette skal praksis og 

teori knyttes tettere sammen, for eksempel gjennom etablering av samarbeid rundt 

universitetsskoler46.  

6.1.2 Kompetanse for kvalitet 

Det siste tiåret har det vært et økt fokus på verdien av kompetanse i oppvekstsektoren. I 2014 

kom «Kompetanse for framtidens barnehage, Strategi for kompetanse og rekruttering 2014 – 

2020, og i 2015 innledet regjeringen en nasjonal strategi for videreutdanning av lærere og 

skoleledere, «Kompetanse for kvalitet, strategi for etter- og videreutdanning».47  

Målet er å øke heve kompetanse, og styrke faglighet og status for barnehagelærere, lærere og 

ledere, gjennom etter- og videreutdanning, slik at barnehagenes, skolenes og PP-tjenestens 

kvalitet heves. «Kompetanse for framtidens barnehage» la en strategi for å møte det økte 

behovet for barnehagelærere. «Kompetanse for kvalitet» hadde som mål å styrke elevens 

læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke lærernes og skoleledernes kompetanse. 

«Kompetanse for kvalitet» gir i dag en mulighet for kompetanseheving for ansatte i både 

barnehage og skole. For 2019-2020 var ca 40 grunnskolelærere, 2 grunnskoleledere og 7 

barnehageansatte og 2 barnehagestyrere i Sør-Varanger i utdanningsprogrammet. 11 lærere er 

i 2021 i gang med lærerspesialistutdanningen, som vil bli svært sentral de nærmeste årene.  

6.1.3 Forskning og kompetanseutvikling i barnehage, PP-tjeneste og skole i Øst-Finnmark  

I tillegg til den individuelle kompetansehevingen tilføres universitet og høyskoler sammen 

med regionene statlige midler for å heve kompetansen i utdanningsorganisasjonene. 

Barnehager, skoler og PP-tjenesten i Øst-Finnmark er med i utviklingsprosjektet Forskning og 

kompetanseutvikling i barnehage og skole i Øst-Finnmark, som ledes av Senter for 

praksisrettet utdanningsforskning ved Universitetet i Innlandet (SePU). I tillegg har Sør-

Varanger kommune et samarbeid med Universitetet i Tromsø om kompetanseheving for 

utdanningssektoren.  

ReKomp og DeKomp -kompetanseutvikling for barnehager, skoler og PP-tjeneste 

Regional kompetanseutvikling, ReKomp, skal bidra til at barnehager i samarbeid med 

hverandre og universitet/høyskoler utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert 

kompetanseutvikling.  

Desentralisert kompetanseutvikling, DeKomp, skal bidra til å styrke den kollektive 

kompetansen i grunnskolen, ut fra lokale behov og i samarbeid med universitet/høyskole. 

Utviklingen av den kollektive kompetansen skal knyttes til nasjonale mål for feltet, sektormål, 

læreplaner og rammeplaner. Ordningen skal stimulere til godt samarbeid mellom 

barnehagemyndigheter, barnehageeier/grunnskole og skoleeier, universitet og høgskoler, 

statsforvaltere og andre.48 

                                                 
46 Universitetsskoler= skoler som har et dedikert og avklart samarbeid med universitet/høyskole 
47 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/f_4269b_kompetanse_for_kvalitet.pdf  
48 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kompetanseutvikling-i-barnehage-og-regional-ordning/ 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/f_4269b_kompetanse_for_kvalitet.pdf
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For den pedagogisk-psykologiske tjenesten er det et mål at kommunen skal ha tilstrekkelig 

spesialpedagogisk kompetanse til at man både kan bistå skolene i å utvikle en enda bedre 

pedagogisk praksis, og skape et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle barn og 

elever, samtidig som man på individnivå sikrer kompetent utredning og utarbeide tilpassede 

tiltak for de barn og elever som har behov for det. 

Et ledd i utviklingen av barnehager og skoler er å benytte 

pedagogisk analyse for å forbedre barnas leke- og læringsmiljø 

i barnehagene, og elevenes læringsmiljø i skolen. Pedagogisk 

analyse er en prosess som innebærer å beskrive og analysere 

utfordringer ved egen enhet, utvikle og gjennomføre tiltak, for 

så å evaluere gjennomføringen og effekten av tiltakene. 

Lærerne og enhetene må selv komme fram til hvilke 

pedagogiske tiltak som skal gjennomføres. Det er avgjørende 

at lærerne samarbeider i profesjonelle læringsfellesskap, slik at 

barnehagene og skolene utvikler sin egen, kollektive kultur og 

praksis til beste for barn og unge i deres enhet. 

For å gjennomføre kompetansehevingen må aktørene bidra til 

samskaping og gjensidig læring som endrer praksis. 

Samarbeidet med universiteter og høyskoler vil i neste omgang 

bidra til at disse får en mer praksisnær kompetanse. 

6.1.4 Kompetanse – øvrige tjenester 

Barneverntjenesten 

Barnevernet deltar i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Buf-dir) kompetansesatsing, 

Kvalitetsutvikling i barneverntjenestene.49 Her inngår både individuell kompetanseheving 

gjennom studier og kurs, og bruk av veiledningsteam. Bruk av veiledningsteam skal bidra til å 

øke ledelseskompetansen, og få på plass systemer og arbeidsformer. 

Flyktning- og kompetanseenheten, SFO, Kulturskolen og Kultur og fritid 

Flyktning- og kompetanseenheten er kjennetegnet ved at den har bruk for, og benytter, mange 

ulike slags kompetanse. Også her er fornyelse og faglig styrking viktig, enten det er 

sosionomer, fagarbeidere, pedagogisk personale og språklærere eller ledere. Med stadig nye 

grupper som skal bosettes, og endrede oppgaver, er også landkunnskap og 

endringskompetanse viktig. 

6.2 Kompetanse i framtidens Sør-Varanger 

Møtet med barn og unge i Sør-Varanger skal være preget av varme og respekt, men også av 

kompetanse og profesjonalitet, slik at vi når målet om at de som vokser opp her er trygge, 

trives og føler tilhørighet til kommunen, og at de opplever at de har mulighet for en god sosial 

og faglig utvikling. Dette forutsetter at oppvekstsektoren kjennetegnes av høy kunnskap, 

nødvendige ferdigheter og gode holdninger. 

Når de kommunale tjenestene skal utvikles og styrkes, i tråd med Kommuneplanens 

samfunnsdel, er kompetanse og kompetanseheving en nøkkel til å lykkes. Alle tjenester vil 

styrkes ved kompetanseheving, og med en plan for dette, vil vi også kunne bygge kompetanse 

                                                 
49 https://bufdir.no/Barnevern/Kompetansesatsing_kommunalt_barnevern/ 

https://bufdir.no/Barnevern/Kompetansesatsing_kommunalt_barnevern/
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på tvers av fag og tjenester. Det stilles særskilte kompetansekrav til lærere som skal undervise 

i voksenopplæringen. Det er viktig at disse inngår i planer for kompetanseheving, og for 

etablering av kompetanseutveksling mellom tjenestene. 

Som eier av både barnehager og grunnskoler, har Sør-Varanger kommune et særskilt ansvar 

for å sikre at vi har en stab som svarer til de behov organisasjonen har framover. Fagstaben 

skal serve hele oppvekstsektoren, og må ha kompetanse, styrke og profesjonalitet til å 

administrere og utvikle fagfeltet, både i forhold til barnehage og skole, men også for å legge 

til rette for en god oppvekst for alle. Hvis Sør-Varanger kommune skal være ledende på 

oppvekst, utdanning og kompetansebygging i Finnmark, og nærme oss nasjonale standarder, 

er det behov for sterk faglig kompetanse, og en solid organisasjon, med en kompetent og 

funksjonell fagstab.   

Også for de øvrige tjenestene er fornying, økt kompetanse og tilføring av ny kompetanse 

sentralt for at man skal utvikle tjenestene, og sikre gode tilbud, enten det gjelder kulturskolen, 

kultur og fritid eller SFO. Oppvekstsektoren vil tjene på at også FDV- og andre tjenester 

knyttet til barnehage, skole eller andre får anledning til faglig oppdatering. Et økt fokus på 

kompetanse i alle ledd, og et utvidet samarbeid med videregående skole om økt 

fagkompetanse kan være et godt supplement her.  

Kompetanseutviklingen for oppvekstsektoren skal ta utgangspunkt i våre lokale utfordringer 

og behov, og være helhetlig og planmessig. Dagens fagspesifikke kompetanseplaner er et 

naturlig utgangspunkt når hele oppvekstsektoren samarbeider om å identifisere utfordringer 

og utvikle tiltak bygget på forskningsbasert kunnskap og felles erfaring.50 

6.3 Organisering av oppvekstsektoren i Sør-Varanger 

Oppvekstsektoren i Sør-Varanger er sentral for alle familier med barn og unge. Sektoren har 

mange ansatte i sine ulike tjenester, og vårt felles mål for sektoren er å bidra til at oppvekst i 

Sør-Varanger kommune kan være preget av trivsel, trygghet, tilhørighet og tilgjengelighet. 

Det forutsetter at vi har hensiktsmessige tilbud som når alle, og tjenester preget av god 

kompetanse, stabilitet og forutsigbarhet og et felles fokus på utvikling og samarbeid. Med 

utgangspunkt i dette, vil bedre organisering være en viktig strategi i planperioden. Avsnittet er 

delt i to, der det ene tar for seg administrasjon og ledelse av sektoren, mens det andre ser på 

utvikling av strukturen på tilbudene. 

6.3.1 Organisering av tjenestene i oppvekstsektoren 

Oppvekstsektoren i Sør-Varanger kommune er svært sammensatt, uten noen helhetlig 

organisering av tjenestene, verken når det gjelder praktisk organisering av tilbudene, mål og 

planer for tjenestene, eller når det gjelder ledelsesstruktur. De ulike tjenestene er organisert ut 

fra det som umiddelbart synes formålstjenlig, uten at dette er samordnet og systematisert.  

Per i dag er det altså ingen ensartet organisering av tjenestetilbudene i oppvekstsektoren i Sør-

Varanger kommune. Effektiv drift og gode tjenester forutsetter en helhetlig og planmessig 

organisering, og en organisasjon rustet til å møte stadig nye krav og endringer. 

Organisasjonsstrukturen bør utredes, slik at tjenestene blir organisert på en måte som fremmer 

tverrfaglig samarbeid og utvikling for sektoren som helhet.  

                                                 
50https://www.regjeringen.no/contentassets/71c018d2f5ee4f7da7df44a6aae265bc/no/pdfs/stm201620170021000

dddpdfs.pdf 

https://www.regjeringen.no/contentassets/71c018d2f5ee4f7da7df44a6aae265bc/no/pdfs/stm201620170021000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/71c018d2f5ee4f7da7df44a6aae265bc/no/pdfs/stm201620170021000dddpdfs.pdf
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6.3.2 Dagens organisering  

Kommunalsjef for oppvekst har, ved inngangen til 2021, ansvaret for 540 ansatte, og en fast 

fagstab bestående av 3 personer; skolefaglig rådgiver, pedagogisk IKT rådgiver og 

barnehagefaglig rådgiver. Sektoren består av 10 kommunale barnehager og 8 grunnskoler, 

PP-tjeneste og barneverntjeneste, kulturskole, enhet for kultur og fritid og enhet for flyktning 

og kompetanse. 

De kommunale barnehagene varierer det fra 1 avdeling med 3 barn og 1 ansatt til 6 

avdelinger, 78 barn og 17 ansatte. De 7 største kommunale barnehagene har én felles 

enhetsleder. Stedlig har de i tillegg en egen styrer, med ansvar for økonomi, pedagogisk 

utvikling og personaloppfølging for 8 – 18 ansatte. Det er én pedagogisk leder per avdeling. 

De tre minste barnehagene er knyttet til oppvekstsentre. Her er rektor øverste leder, og en 

avdelingsleder har den daglige ledelsen. Barnehagestyrerne, samt avdelingslederne for de 

minste barnehagene, inngår i et fagnettverk med enhetsleder/barnehagefaglig rådgiver og 

styrerne for de private barnehagene.  

Sør-Varanger kommune har 8 grunnskoler. 6 av skolene har en rektor som også er 

enhetsleder, oppvekstsentre har felles rektor og enhetsleder. Fagnettverk for skolene består av 

rektorene i grunnskolen, sammen med enhetsleder for PP-tjenesten, enhetsleder for flyktning- 

og kompetansesenteret og kulturskolens rektor. Skolene i kommunen er svært ulike i størrelse, 

utforming, elevtall og antall ansatte. Elevtallet varierer fra 15 til 330 elever, mens antall 

ansatte varierer fra 6 til 80.  På de største skolene er det i tillegg til rektor også 

undervisningsinspektør/assisterende rektor og merkantil stilling. En av ungdomsskolene har 

etablert en forsøksordning med avdelingsledere, de øvrige større skolene har teamledere.  

De øvrige tjenestene, Barneverntjeneste, Kulturskole og Kultur og fritid, er direkte knyttet til 

Kommunalsjef for oppvekst. Helsetjenestene knyttet til oppvekstfeltet er organisert innen 

ulike enheter: Helsestasjonen/ skolehelsetjenesten, Fysio- og ergoterapitjenesten ligger under 

enhetsleder for sykehjem, Kommunepsykolog, Psykisk helse og rus og Frivilligsentralen 

ligger under koordinerende enhet.  

Det er altså ingen enhetlig og samlende organisasjonsstruktur for oppvekstsektoren, verken ut 

fra faglighet eller av organisatoriske hensyn. Delegasjonen er ikke lik, og 

beslutningsmyndigheten ligger ikke på samme nivå innen de ulike tjenesteområdene. Dette er 

krevende både for ansatte og ledelse. Mangelen på helhet i organiseringen gjør det vanskelig å 

initiere utvikling og etablere rutiner for samarbeid. I tillegg er mangelen på fagstab et hinder 

for utvikling. Kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med (KOSTRA-12) har fagstab 

på 10 – 15 personer, som bidrar til faglig utvikling og oppfølging av enhetene på ulike felt, 

prosjektinitiering og -utvikling, samt sikring av tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Det alt 

overveiende av utviklingsarbeid er forventet driftet ved prosjektetablering, noe som krever at 

kommunen makter å utvikle gode prosjektsøknader. Dagens organisering er ikke egnet til å 

skape faglig utvikling, eller et godt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. 

6.3.4 Framtidig organisering av oppvekstfeltet 

For å sikre at kommunen har en oppvekstsektor som kan utvikle og tilby en god kvalitet på de 

tjenester den skal levere, må utvikling og framtidig organisering av oppvekstsektoren i Sør-

Varanger kommune prioriteres. Mål og strategier må settes ut fra kunnskap om tilstand og 

behov, erfaringer fra egne tjenester og krav fra storsamfunnet. De tiltak vi setter i verk skal ha 

en klar årsak, og resultatet må følges opp. Utvikling og forbedring av oppvekstsektoren er en 
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kontinuerlig prosess. I tillegg til tverrfaglige planer for samarbeid, organisasjonsutvikling og 

faglig utvikling, må også alle tjenestene ha klare målsetninger og planer, og rutiner for å 

oppsummere og vurdere egen innsats og utvikling. Slik bygger vi en kunnskapsbasert og 

lærende organisasjon. 

Organisasjonsutviklingen må ta høyde for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i sektoren, 

ikke bare på enhetsnivå, men også fagstab knyttet til kommunalsjefnivået. Alle tjenester innen 

oppvekstsektoren, og oppvekstfeltet som helhet, må være en del av organisasjonsutviklingen, 

slik at vi kan etablere gode strukturelle løsninger som fremmer et godt tverrfaglig samarbeid 

til beste for alle barn og unge i kommunen. 

Utfordringsbildet – Oppvekstsektoren som organisasjon 

• Dagens organisering mangler helhet og system. Dette vanskeliggjør både planmessig 

utvikling og tverrfaglig samarbeid. 

• Manglende fagstab på oppvekst bidrar til at det er vanskelig å få til en helhetlig drift, 

god kommunikasjon og målrettet, samlet utvikling for de ulike fagområdene. 

Mål – Oppvekstsektoren som organisasjon 

• En helhetlig og tydelig organisasjon med klare mål og gode strategier, og barnets beste 

i fokus. 

• En samarbeidende organisasjon i faglig utvikling, med ressurser til å initiere utvikling 

og styrke på oppvekstfeltet og i utdanning. 

• Tid, rom og ressurs til å møte utfordringer og endringer 

6.4 Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid 

Sør-Varanger kommune skal sikre at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de har behov 

for slik at de mestrer sitt eget liv.51 Noen har rettigheter etter flere lovverk, og mange har 

behov for å kombinere ulike tjenester.  

Kommunen må etablere god kommunikasjon, en helhetlig innsats i tjenestene og klare 

ansvarsforhold, for å sikre at barn og unge får det de har krav på. Tverrfaglig og 

tverrsektorielt samarbeid må skje både på individnivå og systemnivå. 52 

Utfordringer for tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid 

• Oppvekstfeltet i Sør-Varanger kommune mangler en helhetlig og systematisk 

organisering. Dette vanskeliggjør både planmessig utvikling og tverrfaglig samarbeid. 

• Tjenestene på oppvekstfeltet i Sør-Varanger har i dag ikke fungerende og samlede rutiner 

for tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.  

• Det er en manglende prioritering av samarbeid på tvers av fag og sektor innad i 

organisasjonen. Dette bidrar til at nødvendige avklaringer rundt faglige og praktiske 

utfordringer og ansvarsforhold ikke blir foretatt. Det tverrfaglige og tverrsektorielle 

samarbeidet får altså ikke nødvendig prioritet og utvikling. 

Mål for tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid 

                                                 
51 0-24 samarbeidet er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- 

og familiedepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.  
52 https://0-24-samarbeidet.no/#kort-om-samarbeidet 
 

https://0-24-samarbeidet.no/#kort-om-samarbeidet
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• Sør-Varanger kommune skal legge til rette, både systemisk og ressursmessig, slik at et 

godt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid utvikles. Kommunen sikrer tydelig 

forankring og ansvarsplassering, og utvikler gode samarbeidsstrukturer, rutiner og 

møtearenaer for tverrfaglig samarbeid. 

• Barn og unge og deres familier/foresatte skal få den helhetlige oppfølging de trenger.53 

Tverrfaglig samarbeid bidrar til utjevning, og til at flere kan mestre livet og lykkes i å 

fullføre utdanning og finne sin plass i fellesskapet. 

• Barn og unge som trenger ekstra oppfølging, blir oppdaget tidlig og får rett hjelp til 

rett tid. (St.meld 2019:6 s 78) 

• Tverrfaglig samarbeid skal bidra til at Sør-Varanger kommune tar imot nyankomne 

flyktninger profesjonelt og samlet. Det sikrer kartlegging og opplæring på rett nivå.  

 

6.5 Struktur på barnehage- og grunnskoletilbudet i Sør-Varanger 

Sør-Varanger kommune er landets sjette største kommune i utstrekning. I dag er barnetallet 

synkende, noe som både virker inn i forhold til læringsmiljø, behovet for barnehager, 

skoleklasser og kommunens inntekter.  

Dette gir oss ekstra utfordringer med hensyn til hvordan vi kan organisere oss, slik at vi klarer 

å tilby lovpålagte kommunale tjenester til alle innbyggere med de ressursene vi har 

tilgjengelig, menneskelig og økonomisk.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel er et av våre sterkeste styringsdokument lokalt, og planverket 

i kommunen skal forsøke å oppfylle dette. Strategisk oppvekstplan skal legge strategiske 

føringer for utvikling av oppvekstfeltet. Det innebærer blant annet at planen skal legge 

rammene og klargjøre hvilke kriterier og formelle krav som skal legges til grunn for 

vurderingen av de tjenester som skal gis av Sør-Varanger kommune.  

Den strategiske oppvekstplanen vil gjelde alle barnehager og alle skolene i kommunen uansett 

struktur. For at Strategisk oppvekstplan skal kunne være gyldig i en 10års periode, må den 

være overordnet og retningsgivende, ikke gå inn i detaljene. En struktur for barnehager- og 

skoler kan med fordel utredes særskilt, uten at dette får følger for oppvekstplanen. Visjoner, 

                                                 
53 Opplæringsloven §15-8/ 

Visjon 

Sør-Varanger er senter for innovasjon og kompetanseutvikling i Øst-Finnmark. De menneskelige 

ressursene videreutvikles slik at individ og samfunn er i stand til å møte fremtidige utfordringer. 

Delmål 

Sør-Varanger skal ha en inkluderende skole preget av kvalitet, trygghet, trivsel og tilgjengelighet. 

Strategi 

Søke å opprettholde skoletilbud der det er et bærekraftig elevtall og hvor det kan tilbys et 

forsvarlig undervisningstilbud. 

Kommuneplanens samfunnsdel, Sør-Varanger mot 2026, s 24 
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mål og strategier som fremkommer i oppvekstplanen vil derimot få følger for de kommunale 

barnehager og skoler man til enhver tid har i kommunen. 

6.5.1 Barnehagestruktur 

Med en nedgang i barnetall på 17 %54 på 10 år, og med nye faglige og organisatoriske krav til 

barnehagene, er det behov for å utrede framtidens barnehagestruktur for Sør-Varanger 

kommune. En slik utredning bør både ta for seg krav til kvalitet, bemanning og pedagogisk 

innhold, leke- og aktivitetsområder inne og ute, og til lokalisering av barnehager i framtiden.  

Sør-Varanger kommune har et mål om full barnehagedekning, og et mål om at alle barn skal 

ha anledning til å gå i barnehage. Da blir tilgjengelighet avgjørende. For det første reiser det 

et spørsmål om kommunen har behov for «bufferbarnehager», lokaliteter som raskt kan tas i 

bruk ved økte barnetall og økt behov for barnehageplasser. Dernest reiser det en del 

problemstillinger rundt lokalisering av barnehagene. Problemstillingene kan være knyttet til 

nærmiljø og transportbehov, avstand som terskel for å benytte barnehage for familier som 

ikke har bil, behovet for et variert tilbud osv. 

Forskning på barnehager viser at både store og små barnehager har noen fordeler og verdier, 

driftsmessig, kvalitativt og samfunnsmessig. Det som avgjør om en barnehage får positiv 

innvirkning på barnas hverdag og utvikling, er kvaliteten på barnehagetilbudet. Dette bør 

være en del av en utredning av barnehagestruktur i Sør-Varanger kommune.  

6.5.2 Skolestruktur - grunnskole 

Verken opplæringsloven eller andre nasjonale regelverk regulerer opprettelser eller 

nedlegging av grunnskoler. Hvordan kommunene organiserer sin skolestruktur er det altså 

kommunepolitikerne som avgjør. Det er en del av den kommunale handlefrihet, og vil bygge 

på kommunestyrets økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer.55  

Når man skal utrede grunnskoletilbudet, er det en del avklaringer som bør være på plass før 

man går i gang med analysen. Grunnskole er delt opp i flere funksjoner og fordeler seg på 

drift av skoler, SFO, PP-tjenesten, skoleskyss, skolelokaler og IT-systemer. Kvaliteten i 

skolen er likeledes avhengig av flere faktorer. De parameter vi benytter når vi skal vurdere 

kvaliteten til en skole, er læringsmiljø, kompetanse, fysisk utforming og bygningsmessige 

kvaliteter og økonomi.  

Nærskoleprinsippet praktiseres i Sør-Varanger kommune, og kommunen har nylig utarbeidet 

en lokal forskrift som definerer skolekretsene. 

Kommunale vedtak om endring av skolestrukturen, for eksempel om nedleggelse av en skole, 

er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er ikke et vedtak som gjelder rettigheter eller 

plikter for en eller flere bestemte personer. Plassering av den enkelte elev ved en skole vil 

derimot være et enkeltvedtak. 

 

                                                 
54 (2009: 516 barn i førskolealder – 2019: 430 barn i førskolealder) 
55  (Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet, Udir-2-2012) 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-skolekretsgrenser/Udir-2-2012---

Behandlingen-av-saker-om-skolenedleggelser-og-kretsgrenser/ 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-skolekretsgrenser/Udir-2-2012---Behandlingen-av-saker-om-skolenedleggelser-og-kretsgrenser/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-skolekretsgrenser/Udir-2-2012---Behandlingen-av-saker-om-skolenedleggelser-og-kretsgrenser/
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6.5.3 Prosess for utredning og vedtak vedrørende framtidens barnehage- og skolestruktur  

Kommunen skal sikre at kvaliteten på barnehage- og grunnskoletilbudene fyller lovkrav, er av 

akseptabel kvalitet og følger Kommuneplanens samfunnsdel. 

Videre må kommunen forholde seg til en rekke lovkrav 

vedrørende utredningsplikt, rett til å høres osv.  

Strategisk oppvekstplan slår fast at det er et mål at barnehagene og 

skolene skal gi likeverdige tilbud med god kvalitet. Et godt 

pedagogisk tilbud, basert på høy kompetanse og tilstrekkelig 

voksne er et hovedkriterium. Samtidig er det et mål at alle 

barnehager og skolene skal ha gode lokaler og ressurser i forhold 

til pedagogiske behov og HMS, samt at uteområdene å tilfredsstille behovene for framtidens 

barnehage og skole.  

Både nasjonale krav og lokale forhold forandrer seg over tid, og tilbudet om barnehager og 

skoler må ta hensyn til kommunens demografiske utvikling, næringsmessige-, 

befolkningsmessige- og økonomiske forhold.  

Selv om det i hele kommunen og spesielt i distriktene de siste årene har vært en sterk nedgang 

i barnetall, tilsier kommunens geografi, med store avstander at det må være tilbud om 

barnehage og skole knyttet til flere av bygdene. Det medfører at det må være et visst 

desentralisert barnehage- og skoletilbud, slik at alle barn har et reelt tilbud om barnehage og 

grunnskole.  Ved en eventuell endring av skolestruktur, vil også en del andre tilbud og 

muligheter, som leksehjelp og skolefritidsordning, kunne bli borte. Dette er tiltak som både er 

sosialt viktige og som kan ha en positiv innvirkning på den enkeltes skoleløp. En utredning av 

skolestruktur bør ta høyde for å se på, og utrede, løsninger i forhold til utfordringer rundt 

leksehjelp og skolefritidsordning, og eventuelt andre tilbud som blir påvirket av nedleggelsen. 

Slike tilbud kan for eksempel være kulturskole, ungdomsklubb og idrettstilbud. 

«Det er et ulovfestet forvaltningsrettslig prinsipp at forvaltningen skal treffe vedtak etter at 

saken har vært behandlet på forsvarlig måte. Forsvarlig saksbehandling krever at en sak er 

tilstrekkelig opplyst før det blir gjort vedtak.» Det er et generelt forvaltningsrettslig prinsipp 

at en sak skal være forsvarlig klarlagt før avgjørelse blir tatt. I en sak om nedleggelse av 

barnehager eller skoler betyr dette at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til 

synspunktene til de som berøres av nedleggelsen før et vedtak treffes. Spørsmål om struktur 

for barnehager og skoler, og eventuelle kretsgrenser, vil i stor grad berøre foreldre og 

nærmiljø. Samarbeidsutvalg, foreldreråd og fagforeninger for de ansatte, bør derfor få 

anledning til å uttale seg når det gjelder vedtak om struktur.  

Andre som bør få anledning til å uttale seg i slike saker kan være brukerorgan ved barnehagen 

eller skolen, grendelag, andre brukere av barnehagen/skolen og grupper og organisasjoner 

som kan ha interesse i saken. 

Grunnskoleelevane har rett til å gå 

på den skolen som ligg nærast eller 

ved den skolen i nærmiljøet som dei 

soknar til. Kommunen kan gi 

forskrifter om kva for skole dei ulike 

områda i kommunen soknar til. 

Opplæringsloven §8-1 

Barns rett til å bli hørt om hverdagen i barnehage og skole 

Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til 

fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets 

synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.  

FNs barnekonvensjon artikkel 12-1 og 12-2 
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7.0 Strategisk oppvekstplan – kort oppsummering 

I Sør-Varanger skal barnas beste være det førende prinsippet for oppvekstfeltet. Barn og unge 

skal ha kvalitetssterke og likeverdige tilbud som bidrar til at alle kan få utviklet sine evner og 

ressurser. Oppvekstfeltet skal bidra til utjevning og arbeide forebyggende gjennom gode, 

universelle tiltak og tidlig innsats.  

En god oppvekst starter i svangerskapet. Oppvekstplanen skal favne oppvekstsvilkårene for 

barn og unge fra det første møtet på helsestasjonen til de er ferdige med videregående skole. 

Oppvekstplanen omhandler de kjernetilbud Sør-Varanger kommune skal ha, som kommunale 

helsetjenester, barneverntjenester, pedagogisk-psykologiske tjenester og grunnskole for 

voksne, sammen med barnehage, skolefritidsordning, kulturskole og skole. I tillegg er fritids-

aktiviteter og familie sentrale faktorer i oppveksten, noe som må tas hensyn til i planen.  

Arbeidet med å utvikle kvalitet er en kontinuerlig, systematisk prosess. Utvikling baseres på 

faglige vurderinger av resultatene vi har oppnådd med de tiltak vi har gjennomført, sett opp 

mot konkrete mål, for så å utvikle nye mål og tiltak. En bevisst holdning til egen pedagogisk/ 

fagmessig praksis er en forutsetning for å lykkes med denne prosessen. Fagområdene innen 

oppvekstsektoren må derfor utvikle både gode virksomhetsplaner og rutiner for 

tilstandsrapportering i tillegg til en god pedagogisk praksis. 

En helhetlig og god organiseringen av oppvekstsektoren, og godt tverrfaglig og tverrsektorielt 

samarbeid på oppvekstfeltet, er nødvendig for at vi skal lykkes med å skape en kvalitetssterk, 

og trygg oppvekst, preget av mestring og glede i Sør-Varanger kommune.  

De sentrale strategiene for oppvekstsektoren i den kommende 10 års perioden vil altså være: 

• Medvirkning og inkludering 

• Utjevning av forskjeller 

• Tidlig innsats 

• Tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling 

• God organisering og høy kompetanse 

Strategisk oppvekstplan følges opp av en handlingsdel, der konkrete tiltak og tema-

/handlingsplaner framkommer. Handlingsdelen skal rulleres hvert 4. år. Med dette får vi både 

en tydelig, langsiktig retning på arbeidet, og en konkret og dynamisk handlingsdel å arbeide 

ut fra. Kostnader og økonomiske kalkyler må inngå i handlingsplanarbeidet. Iverksetting av 

tiltak kan således justeres ut fra en avveiing mellom faglige behov og kommunens 

økonomiske handlingsrom.  

Barn og unge i Sør-Varanger skal ha en oppvekst preget av                          

trygghet, glede og mestring. 

Barn og unge i Sør-Varanger skal lære å ha omsorg for seg selv og andre, tørre å 

utnytte sine evner, ta utfordringer og sprenge grenser. 
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8.0 Visjoner og mål Kommuneplanens samfunnsdel Sør-Varanger mot 2026 

Visjon 

Barn og unge preges av høy sosial og faglig utvikling, noe som oppnås ved et oppvekstmiljø basert på 

trygghet, trivsel, tilhørighet og tilgjengelighet. 

Delmål 1 

De unge skal gis medbestemmelse i planlegging, beslutninger                                                                                                          

og ved gjennom føring av aktiviteter som påvirker deres hverdag. 

Strategi 

Vektlegge ungdomsrådet i saker som angår barn og ungdom. 

Ta særlig hensyn til barn og ungdom sine behov og interesser i by- og parkutforming. 

Delmål 2 

Sør-Varanger er dyktig til å se oppvekst i helhet, fra barnehage til videregående. 

Strategi 

Videreføre gode pedagogiske modeller for å tenke oppvekst i helhet. 

Legge til rette for at frivilligheten har gode tilbud til barn i alle aldre og funksjonsnivå. 

Opplysning om arbeidslivet i skolen. 

Styrke fokuset på kvalitet i barnehagen, hvor det fokuseres på barnehage som institusjon i livsløpsperspektiv. 

Full barnehagedekning hvor barnas behov er i fokus, samtidig som man ser på muligheter for å tilpasse åpningstider 

til foreldrenes arbeidstider. 

En kvalitetsorientert kulturskole som er åpen for nye uttrykksformer og fremmede kulturer, og med tilbud i 

distriktene. 

Fremme verdier som toleranse og respekt for alle mennesker. 

Et forebyggende helsearbeid som møter ungdommen på deres egne premisser. 

Stimulere til ungdomskontakt over grensene, og deltakelse i internasjonale prosjekter. 

Samarbeide med andre offentlige foretak om fritidstilbud for ungdom med midlertidig opphold i kommunen. 

Delmål 3 

Utvikle gode (nær-)miljø, trivsels og læringstiltak 

Strategi 

Fremme verdier som toleranse og respekt for alle mennesker, med nulltoleranse for mobbing. 

Stimulere til aktivitetstilbud for de aller minste barna. 

Utvikle arenaer som er tuftet på trygghet, fellesskap og tilgjengelighet. 

De kommunale helseforetakene gjøres mer tilgjengelige for barn og ungdom. 

Økt fokus på holdningsskapende arbeid og engasjement for barn og unge. 

Gi barn og unge økt forståelse for miljømessige utfordringer som et ledd i å skape en bærekraftig utvikling. 

Skolebygg og læremidler skal være tidsmessige og tilpasset arbeidsformene. 

Trafikksikre boområder med trygge skoleveger. 

Stimulere og legge til rette for frivillig innsats sammen med foreldre, lag og foreninger. 

Legge til rette for egenaktivitet ved å anlegge gode leke- og fritidsareal i nærmiljøet. 

Utnytte skolebygg som møteplass i fritiden. 

Bevisstgjøre barn og ungdom om lokalhistorie og våre flerkulturelle tradisjoner. 

Videreutvikle velutvikla og mangfoldige tilbud til ungdom. 

Stimulere til ungdomskontakt over grensene, og deltakelse i internasjonale prosjekter. 

Barn og ungdom med ekstra bevegelsesbehov skal sikres tilgjengelighet til sosiale og faglige tilstelninger. 
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Visjon 
Sør-Varanger er senter for innovasjon og kompetanseutvikling i Øst-Finnmark. De menneskelige 

ressursene videreutvikles slik at individ og samfunn er i stand til å møte fremtidige utfordringer. 

 

Delmål 1 

Sør-Varanger skal ha en inkluderende skole preget av kvalitet, trygghet, trivsel og tilgjengelighet. 

Strategi 

Videreutvikle «Kompetanse for kvalitet» i skolen. 

Elever må sikres en enhetlig og likeverdig utdanning. 

Jobbe fram en gjennomgående kompetanseplan fra barnehage og helt ut til 10. trinn. 

Videreutvikle bruken av «det virtuelle klasserom». 

Videreutvikle trivsels- og trygghetstiltak på skolene. 

Søke å opprettholde skoletilbud der det er et bærekraftig elevtall og hvor det kan tilbys et forsvarlig 

undervisningstilbud. 

En videregående skole med fullstendig undervisningstilbud innen fag som særlig etterspørres av lokalt 

næringsliv. 

Opplærings- og utdanningsstrukturen må tilpasses næringsstrukturen og så langt som mulig være i forkant av 

den type arbeidskraft som etterspørres. 

God kvalitet på karriereveiledning. 

Legge til rette for gode overganger mellom barnehage, skole og videregående. 

Tilrettelegge for mer praksisarbeid med næringslivet og mellom grunn- og videregående opplæring. 

 

Delmål 2 

Styrke innovasjon, utdanning og næringsutviklingen i Øst-Finnmark. 

Strategi 

Samarbeide med fylkeskommunens godkjenningssentral for realkompetanse og OPUS om tilrettelagt 

tilleggsutdanning for utenlandsk arbeidskraft. 

Stimulere offentlig virksomhet og det private næringsliv til å inngå lærlingekontrakter, der kommunen bør ta 

et særlig ansvar for å tilby lærlingeplasser. 

Stimulere til vekst og utvikling av Forsknings- og utviklingsmiljø. 

I samarbeid med andre aktører få på plass et høyskole-/universitetssentersom tilbyr et forutsigbart 

utdanningstilbud. Et utdanningstilbud som også etterspørres av privat og offentlig næringsliv. 

Styrke Kirkenes kompetansesenters posisjon som tilbyder av kunnskap om russiske forhold, også til et 

eksternt marked. 

Kommune og næringsliv jobber aktivt mot rekruttering av stabil og kompetent arbeidskraft. 

Norsk språkopplæring til Bergenstest-nivå som utgangspunkt for rekruttering av utenlandsk arbeidskraft 

 

 



Kunnskapsgrunnlag, 23.02.21                                                        63 

 

 

 

Visjon 
I 2026 har Sør-Varanger en effektiv, moderne og fremtidsretta infrastruktur som bidrar til at 

kommunen er foretrukket etableringssted for bedrifter, ungdom og tilflyttere. 

 

Delmål 2 

Næringsliv, forvaltning og private husstander har tilgang til reell og stabil høykapasitets fibernett 

Strategi 

Det skal være et stabilt høyhastighets fibernett i hele kommunen 

Infrastrukturplaner skal ta høyde for traseer for fiberfremføring 

Jobbe for sammenknytting av norsk, russisk, finsk fibernett 

Oppfordre tilbydere av fibernett til å differensiere prisene slik at alle av kommunens innbyggere har 

mulighet til å koble seg på fibernettet 

Delmål 3 

Styrking av kirkenes 

Strategi 

Fortetting av «det historiske sentrum» med fortsatt satsing på handel og tjenesteyting, samt sentrumsnære 

boliger og kontor 

Finne muligheter for byutvikling som tar hensyn til nye samfunns- og næringsbehov, samtidig som at 

viktige gjenreisningsmiljøer ikke svekkes 

… 

Delmål 4 

Sør-Varanger har en helsefremmende infrastruktur 

Strategi 

Sammenknytting av løypetraseer for sykkel-, ski- og gangstier 

Tilrettelegge for at en større andel av trafikken skjer med kollektive transportmidler 

Idrettsanlegg tilpasset barn og ungdom ønsker og behov 

Legge til rette for parkeringsplasser ved utfartsstedene 

Utvikle attraktive grøntområder og aktivitetsparker i byen 

Tilrettelegge fri- og grøntarealer i boligfelt 

Universell utforming skal være et bærende prinsipp i all planlegging, slik at hovedløsningen kan brukes av 

flest mulig. 

Tilrettelegge for ulike former for friluftsliv 

Satse på kultur, idrett og fritidstilbud, så vel overfor egen befolkning som i reiselivssammenheng, og 

overfor personer med midlertidig opphold i kommunen 

Gode kulturtilbud og anlegg for fysisk utfoldelse 

Vil i planperioden se etter egnede lokaliteter for småbåthavner 

Se på muligheten for å utvikle boligområder med særskilte behov 

Være en pådriver for og bidra til et universelt utformet trafikksystem 

Delmål 5 

En god utmarksforvaltning 

Strategi 

En bærekraftig forvaltning av utmark og sjøareal i en balansert avveining mellom næringsinteresser, 

fritidsinteresser og vern 

Oppnå gode og varige snøskutertraseer i samråd med primærnæring, reiseliv og lokalbefolkning 
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Visjon 

Regionssenteret Sør-Varanger er den kommunen med størst konkurransekraft og 

verdiskapning i hele Øst-Finnmark. 

Delmål 1 

Sør-Varanger skal ha et allsidig og konkurransedyktig næringsliv med høy kompetanse og spennende 

jobbmuligheter. 

Strategier 

Gjennom god informasjon om, og markedsføring av, skal kommunen bidra til å trekke nye etableringer til 

kommunen. 

Det er særskilt ønskelig å tiltrekke nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer og kunnskapsnæringer. 

Satse aktivt på rekruttering 

Kommunen og næringslivet skal i fellesskap markedsføre Sør-Varangers potensiale og kvaliteter. 

Inkludere innvandrere og rekruttere arbeidskraft ved hjelp av målrettet tilrettelegging for personer og grupper i 

kommunene, for å beholde innbyggere og for å få nye hit. 

Bidra til at det leges best mulig til rette for arbeidsinnvandring 

Synliggjøre jobb- og karrieremuligheter og øke samarbeidet med universitet- og høyskoler. 

Tilby ungdom sommerjobber og praksisplasser, samtidig som at næringslivet stimuleres til å gjøre det samme. 

Inkludere innvandrere og rekruttere arbeidskraft ved hjelp av målrettet tilrettelegging for denne gruppen i 

kommunen, for å beholde innbyggere og for å få nye hit. 

Delmål 2 

Sør-Varanger har et mangfoldig og innovativt næringsliv 

Strategier Delmål 2 

Legge til rette infrastruktur som gjør det mulig, gjennom utvidelser, knoppskyting og nyetableringer, å 

skape 1200 nye arbeidsplasser innen produksjon, privat og offentlig tjenesteyting. 

Utvikle et sterkere teknologi-/IT-miljø 

Trekke til seg kompetansemiljø/kunnskapsnæringer 

Videreutvikle gode rammebetingelser for handel, tjenesteyting og reiseliv. 

Prioritering av næringsfond til innovasjon og nyskapning i tillegg til større utviklingsprosjekter til 

næringsliv og samfunnsutvikling. 

Videreutvikle en velfungerende reiselivsnæring, (…) 

Kirkenes styrkes som et sterkt handelssenter og møtested i Øst-Finnmark og Barentsregionen 

Et nært samarbeid med Finnmark fylkeskommune som regional utvikler, og andre aktører innen 

næringsutvikling og finansinstitusjoner i regionen 

Legge til rette for at de lokale kulturnæringene kan fortsette sin positive utvikling 

Videreutvikle det næringsmessige samarbeidet med våre finske og russiske naboer 
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Visjon 

I 2026 preges Sør-Varanger av levende lokalsamfunn med aktive og engasjerte innbyggere                                       

og velfungerende og målrettede tjenester. 

Delmål 1 

Sør-Varanger kommune vil gjøre det attraktivt å ta helsefremmende valg i hverdagen 

Strategi 

Samarbeide med frivillige lag og foreninger om helsefremmende aktiviteter. 

Alle kommunens institusjoner (barnehager, skoler osv.) fremmer fysisk aktivitet og et sunt kosthold. 

Sikre trygge skoleveger. 

Redusere behovet for bruk av privatbil. 

Ha opplevelsesrike grøntareal for barn og unge. 

Utvikle sosiale møteplasser. 

Delmål 2 

En god fysisk og psykisk helse i befolkningen 

Strategi 

Videreutvikle Kvello-modellen (Tidlig innsats) 

Innarbeide gode rutiner for å avdekke og håndtere mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner. Sør-

Varanger kommune skal besitte nødvendig kompetanse                                                                                                       

for å tilby de som er utsatt for vold i nære relasjoner god bistand. 

Et større fokus på barn som pårørende. 

Bedre tilgjengelighet til etablerte naturområder gjennom å synliggjøre alle de gode turmulighetene. 

Det gis et ekstra fokus på helsefremming for barn og ungdom. 

Store utfordringer i helse- og omsorgssektoren, samt behov for alternative opplæringsarenaer og 

arbeidstreningsarenaer gjør det aktuelt. 

Delmål 3 

Har en helsefremmende infrastruktursatsning og arealforvaltning  

Strategi 

Prioritere helsefremming i de bynære områder og i distriktssentrene. 

Videreutvikle gode aktivitetsanlegg for barn og ungdom. 

Ha tilrettelagt gode turområder for bevegelseshemmede og andre med spesielle behov. 

Attraktive idrettsanlegg som er tilgjengelig for alle. 

Videreutvikle differensierte boligfelt, tilrettelagt for ulike aldersgrupper og sosiale lag. 

Gjøre det attraktivt å ta sunne valg i hverdagen. 

Delmål 4 

Store utfordringer i helse- og omsorgssektoren, samt behov for alternative opplæringsarenaer gjør det 

aktuelt å videreutvikle velferdstjenestene. 

Strategi 

Kommunale virksomheter og foretak har systematisk innarbeidet helsefremmende arbeid som en del av 

virksomhetspraksisen. 

Kommunale virksomheter har ansvar for å bygge opp kompetanse for helsefremmende arbeid. 

Kommunale virksomheter skal systematisk innarbeide helsefremmende rutiner med oppfølgingsansvar. 


