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Strategisk oppvekstplan  

for Sør-Varanger kommune 2021 - 2025 

Handlingsdel 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Til orientering 

Handlingsdelen til Strategisk oppvekstplan 2021 – 
2031 skal være rullerende over 4 år, og den skal 
være dynamisk og i utvikling. Ved høringsrundens 
slutt vil vi gå gjennom handlingsdelen med 
innkomne innspill og prioritere i henhold til tid og 
økonomi. Den endelige utgaven til kommunestyret 
vil altså inneholde en prioritering av tiltak. 

Gjennom høringsrunden håper vi: 

 å få inn flere konkrete innspill til tiltak i 
handlingsdelen, 

 å få kommentarer og vurderinger på de 
foreslåtte tiltak 

 



Strategisk oppvekstplan 2021 – 2031                                                                                                                                                                                                  Handlingsdel – 2021 - 2025                                           
2 

 

 
A. Livsmestring og inkludering 

 
B. Utdanning og opplæring 

 
C. Organisasjon og samhandling 

 
1. Barn og unge skal møtes med 

respekt og varme. De skal høres, 
synes og bli lyttet til.  
 

2. Sør-Varanger kommune skal legge 
til rette for en helsefremmende 
oppvekst med trygge rammer.  

 

3. I Sør-Varanger skal alle barn og 
unge oppleve mestring og ha 
mulighet til å utvikle sine evner 
uavhengig av kulturell og 
sosioøkonomisk bakgrunn, 
funksjonsnivå, kjønnsidentitet eller 
seksuell legning.  

 

4. Sør-Varanger har et språklig og 
kulturelt mangfold. Kunnskap om 
mangfoldet gir tilhørighet, 
kompetanse og stolthet.  

 

5. I Sør-Varanger er den samiske og 
finsk/kvenske kulturen og historia 
en viktig identitetsskaper som skal 
styrkes og utvikles. 

1. Sør-Varanger skal ha trygge og 
inkluderende leke- og læringsmiljø, og 
trene barn i demokrati og samarbeid. 
 

2. Oppveksttilbud i Sør-Varanger skal være 
likeverdige med høy kvalitet.  

 

3. Barnehagene i Sør-Varanger skal ivareta 
barndommens egenverdi, møte barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme 
læring og danning.   

 
 

4. Sør-Varangerskolen skal legge til rette 
for inkludering, motivasjon og lærelyst, 
og styrke elevenes selvtillit og 
kunnskapsbygging. 
 

5. Kreativitet og kompetanse innen 
samhandling, digital hverdag og 
skapende aktivitet ruster barn og unge 
for 21. århundre. 

 

6. Utdanning i Sør-Varanger kommune 
bidrar til at flest mulig unge består 
videregående opplæring og finner seg til 
rette i yrkesliv og samfunnsdeltakelse. 
 

1. Barnas beste er det førende prinsippet for 
oppvekstsektoren i Sør-Varanger. Barn 
og unge skal møte helhetlige og 
ansvarstakende tjenester.  
 

2. Oppvekstsektoren i Sør-Varanger 
kjennetegnes av nok ansatte og høy 
kompetanse.  

 

3. Oppvekstsektoren i Sør-Varanger skal 
være et lærende fellesskap som søker 
utvikling. Vi tar en ledende rolle innen 
kompetanseutvikling i regionen, og 
arbeider for at det skal være tilbud om 
høyere utdanning i kommunen. 

 

4. I Sør-Varanger kommune arbeider vi 
sammen for å utvikle tilbud som sikrer 
barn/unge gode oppvekstvilkår. 

 

5. Oppvekstsektoren samarbeider med 
frivillige organisasjoner, næringsliv og 
kunnskapssektor for å inspirere til 
entreprenørskap, samarbeid om praksis- 
og lærlingeforhold og rekruttering av 
nyutdannede unge i lokalsamfunnet.  
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Del A  Livsmestring og inkludering 
 

Barn og unge preges av høy sosial og faglig utvikling, noe som oppnås ved et inkluderende oppvekstmiljø                                             
basert på trygghet, trivsel, tilhørighet og tilgjengelighet. 

 

Barn og unge i Sør-Varanger skal gis medbestemmelse i hverdagen. 
 

Sør-Varanger kommune gjør det attraktivt å ta helsefremmende valg i hverdagen. 
 

Hovedmål Strategi 
 

Tiltak Opp- 
følging 

Ressurser/ 
Finans 

År for iverksetting 

     2021 2022 2023 2024 2025- 

 
A1 
Barn og unge skal møtes med 
respekt og varme.  
De skal høres, synes og bli 
lyttet til. 

Medv A1.1   
Styrke ungdomsrådet med aktiv involvering i prosjekt og politikk 
 

Kult/Fri 
 

Egen ramme      

Medv A1.2 
Sikre deltakelse fra ungdomstrinn, videregående skole og 
ungdomsrådet 
 

Kult/Fri 
Grunnskole 
Oppvekst 

Egen ramme      

Medv A1.3 
Fokus på medborgerskap og demokratisk deltakelse i barnehage og 
grunnskole  
 

Barnehage 
Grunnskole 
PPT 
Barnevern  

Egen ramme      

 
A2 
Sør-Varanger kommune skal 
legge til rette for en 
helsefremmende oppvekst 
med trygge rammer. 
 

 
 
 
 
Medv 
Utjevn 
Tverr 
OrgKom 

A2.1   
Utarbeide en handlingsplan for helsefremmende oppvekst 
 

 
KultFri 
Kulturskole 
FlyktKomp 
Grunnskole 
Barnehage 
Barnevern 
PPT 

      

A2.1.1 Tiltak for sunne matvaner og matglede for barn og unge  
o Utrede innføring av varmt måltid ved barnehagene  
o Utrede innføring av skolelunsj (samarbeid med 

NAV/Flyktning og kompetanseenhet for å 
samarbeide om språk/arbeidspraksis) 

o Fokus på lokale råstoff og tradisjonsmat 
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 A2.1.2 
 Tiltak for trivsel og anerkjennelse 

o Styrke lavterskel møteplasser som bibliotek, grønne 
lunger og fritidsklubb, utnyttelse av lokale 
barnehager/skoler ut over åpningstid 

o Støtte opp om frivillige lag og foreninger vs 
inkludering og tilrettelegging for alle 

o Kollektivtilbud bedre tilpasset barn og unge 
 

      

A2.1.3 
 Tiltak for fysisk aktivitet og utvikling – knytte an til 

kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
o Trygg barnehage- og skoleveg, 
o Plan for å styrke alle barn fysisk (F.eks.: nærmere 

samarbeid med fysioterapeut-team i forhold til 
aktivitet som fremmer fysisk aktivitet og utvikling, 

o Realisere sammenhengende sykkelstinett, 
o Grønne lunger i boligområder 
o Styrke av barnehagenes og skolenes lekeområder 

for utnytting både på dagtid og ettermiddagstid 
 

 
KultFri 
Barnehage 
Grunnskole 
FlyktKomp 
Helse 

      

 
Medv 
Utjevn 
Tverr 
TidlI 
 

A2.1.4  Aktive tiltak for trygg oppvekst 
 Knytte SVK til MOT-eller andre program 
 Tiltak og samarbeid for inkludering  
 Handlingsplan mot vold og rus for barn og unge 

 

Oppvekst 
Helse 
Grunnskole 
Kult/Fri 
PPT 
Barnevern 
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TidlI 
Tverr 

A2.2 Oppdatere og aktivere Handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner 2017-2021 

 Se i sammenheng med ungdomsmiljøet 
 Se i sammenheng med sosial kontroll og radikalisering – og 

Prosjekt «Frihet» 
 
 
 

 
Oppvekst 
Helse 
 

      

 
 
 
 
 
A3 
I Sør-Varanger skal alle 
barn og unge oppleve 
mestring og ha mulighet til å 
utvikle sine evner uavhengig 
av kulturell og 
sosioøkonomisk bakgrunn, 
funksjonsnivå, 
kjønnsidentitet eller seksuell 
legning. 
 
  
 

 
 
 
 
Medv 
Utjevn 
TidlI 
Tverr 
OrgKom 

A3.1 Utvikle handlingsplan mot barnefattigdom / for utjevning 
 

 
Oppvekst 
Helse 

      

A3.1.1 Helhetlig oppfølging av sårbare familier, styrke deres 
mulighet med hensyn til arbeid, sykdom og økonomi 
 

      

A3.1.2 Tilrettelegge arenaer hvor barnefamilier kan møtes og 
samhandle 
 

      

A3.1.3 Utrede tiltak slik at alle barn og unge kan delta i 
fritidsaktiviteter (eks: 
fritidskort/kontingentavlastning/lavterskeltilbud for ungdom) 
 

      

A3.1.4 Strategi for å sikre alle voksne grunnleggende kompetanse 
og mulighet for samfunnsdeltakelse (eks: informasjon og kursing) 

      

A3.1.5 Utrede tiltak for å fase flere inn i arbeidslivet, (eks 
arbeidstrening, praksis) 

      

A3.1.6 Opprette et samarbeidsorgan med mål om utjevnende 
innsats på tvers av sektorer 

      

 
Utjevn 
Medv 

A.3.2.1 Utarbeide ny Bibliotekplan med plan for både 
folkebibliotek og skolebibliotek.  
 

KultFri 
Oppvekst 

      

A.3.2.2 Utrede mulighet for åpning av skolebibliotek utenfor 
skolens åpningstid.  
 

KultFri 
Grunnskole 

      

 
Tverr 

A3.3 Utvikle faste, felles rutiner for overgang mellom hjem, 
barnehage og grunnskole og videregående skole 

 
Oppvekst 
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Utjevn 
TidlI 
Medv 

 Informasjonsflyt 
 Forventninger 
 Forebygging og tidlig innsats 
 Kartlegging 

 

Barnehage 
Grunnskole 

 
Medv 
Utjevn 
TidlI 
Tverr 

A3.4 SFO og leksehjelp 
 Leksehjelp og SFO utvikles til arenaer som bidrar til faglig 

styrking, utjevning og sosial utvikling  
 Utrede innføring av Aktivitetsskole (AKS) i Sør-Varanger 

Oppvekst 
Grunnskole 
Kulturskole 

      

 
Tverr 
TidlI 

A3.5 Øke fokus på og samarbeid om en samlet og enhetlig 
forebyggende helsetjeneste for barn og unge:  
Herunder fysioterapi, ergoterapi, psykisk helse, helsestasjon og 
skolehelsetjeneste 

Oppvekst 
Helse 

      

A4 
Sør-Varanger har et språklig 
og kulturelt mangfold. 
Kunnskap om mangfoldet 
gir tilhørighet, kompetanse 
og stolthet. 

Tverr 
Utjevn 

A4.1 Utvikle strategi for språklig mangfold og inkludering i 
barnehagene i Sør-Varanger 

Barnehage 
PPT 

      

Utjevn 
Medv 
OrgKom 

A4.2 Oppdatere lokal læreplan for å sikre kunnskap om språklig og 
kulturelt mangfold 

Grunnskole       

Tverr 
Utjevn 

A4.3 System for å sikre at vi gir voksne flyktninger kunnskaper og 
ferdigheter for å leve i Norge. 
 

FlyktKomp       

Tverr 
Medv 
Utjevn 
 

A4.4 Det utarbeides en rutine for dialog med flerspråklige 
minoritetsspråklige barn og foresatte. Dette gjelder både skriftlig og 
muntlig kommunikasjon.  
Herunder sikre at det brukes tolk (SVK skal ha egen avtale på 
telefontolk) i alle foreldremøter med flyktninger og andre 
minoritetsspråklige og i samtale med barn og voksne. 

Grunnskole 
FlyktKomp 

      

A5 
I Sør-Varanger er den 
samiske og finsk/kvenske 
historia en viktig 
identitetsbygger, som skal 
styrkes og utvikles. 

Tverr 
Medv 
OrgKom 

A5.1 Utarbeide en plan for styrking og utvikling av samisk språk og 
kultur gjennom oppvekst i Sør-Varanger 
 

Oppvekst 
Helse 
KultFri 
Kulturskole 

      

 
Tverr 
OrgKom 

A5.2 Utarbeide en plan for språk- og kulturformidling i barnehage 
og skole. 

Barnehage 
Grunnskole 
KultFri 
Kulturskole 
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Herunder en rekrutteringsplan for samisk, finsk og russisk 
språkkompetanse i barnehage og grunnskole. 
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Del B  Utdanning og opplæring 
 

Barnehage og skole i Sør-Varanger skal være inkluderende arenaer 
 med et trygt og godt fysisk og psykososialt leke- og læringsmiljø som fremmer trivsel, lek, læring, danning og helse. 

 
I Sør-Varanger er alle barn og unge verdifulle. Gjennom profesjonell og kompetent omsorg og oppfølging får alle et grunnlag for videre utvikling,                                      

uavhengig av foreldrenes utdanning og inntekt, bosted, kulturbakgrunn eller kjønnsidentitet. 
 

Hovedmål Strategi 
 

Tiltak Oppfølging Ressurser/ 
Finansiering 

År for iverksetting 

     2021 2022 2023 2024 2025- 

 
B.1  
Sør-Varanger skal ha 
trygge og inkluderende 
leke- og læringsmiljø, og 
trene barn i demokrati og 
samarbeid. 
 

 
Tverr 
Utjevn 
Medv 

B1.1 Utvikle en handlingsplan for fysiske områder for oppvekst  
Oppvekst 
KultFri 
Barnehage 
Grunnskole 
Teknisk drift 
Helse 

      

B1.1.1 Vedlikehold og utvikling av lekeplasser for barnehager 
og skoler 

      

B1.1.2 Vedlikehold og utvikling av uteområder og 
aktivitetsparker ved offentlige anlegg 
Knyttes an til Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, 
friluftsliv 

      

B1.2 Utvikle en dialog mellom barnehage, skole og fritidsfeltet 
rundt barns medvirkning i egen hverdag. Knyttes til mål A1. 

      

 
B2  
Oppveksttilbudene i Sør-
Varanger skal være 
likeverdige med høy 
kvalitet. 
 
 
 
 
 
 

 
OrgKomp 

B2.1 Utvikle standarder for kvalitetsmål og oppfølging av alle 
enheter innen oppvekstsektoren. 
 

Oppvekst 
Alle tjenester 

      

 
OrgKomp 

B2.2 Oppvekstsektoren i Sør-Varanger skal i samarbeid med 
RSK-Øst utvikle planer for kompetanseheving og 
organisasjonsutvikling, både lokalt og regionalt. 

Oppvekst 
 

      

 
OrgKomp B2.3 Oppvekstsektoren i Sør-Varanger skal aktivt søke 

kompetanseheving gjennom målrettet rekruttering og 
videreutdanning. 

 
Oppvekst  
Alle tjenester 
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B.3 
Barnehagene i Sør-
Varanger skal ivareta 
barndommens egenverdi, 
møte barnas behov for 
omsorg og lek, og fremme 
læring og danning.  

OrgKomp B3.1 Utarbeide en handlingsplan for å imøtekomme gjeldende 
rammeplan for barnehagene og Strategisk oppvekstplan.  

Barnehage       

 
OrgKomp 
Utjevn 

B3.2 Barnehagene i Sør-Varanger kommune skal tilby alle barn 
barnehageplass, senest innen en måned etter mottatt søknad.   
 

Oppvekst 
Barnehage 

      

B.4  
Sør-Varangerskolen skal 
legge til rette for 
inkludering, motivasjon og 
lærelyst, og styrke elevenes 
selvtillit og 
kunnskapsbygging. 

OrgKomp 
Utjevn 

B4.1 Utarbeide en felles rutine for mottak av nye elever, med 
registrering, kartlegging og samtale 

Skolefagl rådgiv 
FlyktKomp 

      

OrgKomp B4.2 Utvikle en handlingsplan for sikre overganger gjennom 
utdanningsløpet fra barnehage til grunnskole og videregående 
skole 

Enhetsledere 
Rådgivere  

      

Medv 
Utjevn 
OrgKomp 

B4.3 Utarbeide en overordnet strategi i forhold til skolefravær 
og manglende trivsel i grunnskolen. 

Enhetsledere 
PPT 
Helse 

      

B.5 
Kreativitet og kompetanse 
innen samhandling, digital 
hverdag og skapende 
aktivitet ruster barn og 
unge for 21. århundre. 

 
OrgKomp 

B5.1 Prosjekt for Kvalitetsutvikling i barnehagen, grunnskole og 
PP-tjeneste fullføres og følges opp.  

Oppvekst 
Enhetsledere 
Rådgivere 

      

B5.2 Utvikle strategier og kompetanse på å benytte digitale 
hjelpemidler for motivasjon og læring. 

Medv 
Tverr 
OrgKomp 

B5.3 Etablere et samarbeid mellom skoler, kulturskole, kultur og 
fritid og lokalsamfunnet for å styrke entreprenørskap og 
samskaping blant ungdommen. 

Oppvekst 
Grunnskole 
KultFri 
Kulturskole 

      

B.6 
Utdanning og kvalifisering 
i Sør-Varanger kommune 
bidrar til at flest mulig 
unge består videregående 
opplæring og finner seg til 
rette i yrkesliv og 
samfunnsdeltakelse. 

OrgKomp B6.1 Konkretisere og følge opp partnerskapsavtalen med 
Kirkenes videregående skole. 
 

Oppvekst       

OrgKomp 
Utjevn 

B6.2 Bidra og støtte etablering av høyere utdanning i Sør-
Varanger og utvikling av Campus Kirkenes 

Oppvekst       

Medv 
Tverr 
 

B6.3 Utarbeide en samlet og helhetlig plan for overgang fra 
grunnskole til videregående skole. 

Oppvekst 
Grunnskole 
FlyktKomp 
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Del C  Organisasjon og samhandling 

 

Barnas beste er det overordnede prinsipp for oppvekst i Sør-Varanger 
Oppvekstsektoren i Sør-Varanger kommune kjennetegnes av nok ansatte, høy kompetanse og god organisering. 

 

Hovedmål Strategi 
 

Tiltak Opp- 
følging 

Ressurser/ 
Finansiering 

År for iverksetting 

     2021 2022 2023 2024 2025- 

C1 
Barnas beste er det 
førende prinsippet for 
oppvekstsektoren i Sør-
Varanger. Barn og unge 
skal møte helhetlige og 
ansvarstakende tjenester.  
 

OrgKomp 
Tverr 
Medvirk 

C1.1 Utarbeide faste strukturer og rutiner for samarbeid, 
både innad og på tvers av fag og sektorer. 
Avklaring av ansvar, kulturforskjeller, praktiske 
utfordringer og ulike retningslinjer inngår i arbeidet. 
(Ressursteam, samarbeidsmøter, faste ledermøter) 

 
Oppvekst 
Helse 

      

Tverr 
OrgKomp 
Utjevn 

C1.2 Utarbeide rutinebeskrivelser for informasjonsflyt og 
interne møter mellom ulike tjenester og sektorer i Sør-
Varanger kommune. 

Enhetsledere 
Kom.sjef 
 

      

Tverr 
OrgKomp 

C1.3 Opprette tverrfaglig mottaksteam med alle enheter 
som har oppgaver inn mot flyktninger i SVK 

FlyktKomp 
Oppvekst 
Helse 

      

C.2  
Oppvekstsektoren i Sør-
Varanger kjennetegnes av 
nok ansatte med høy 
kompetanse.  
 

Org.utv/Komp C2.1 Utrede det samlede behov for strategisk kompetanse 
i oppvekstsektoren, på bakgrunn av tjenestenes egne 
behov og planer. 

Enhetsledere       

Tidlig innsats 
Tverrfag/Org 

C2.2 Utarbeide en felles rekrutteringsplan for 
oppvekstsektoren, basert på felles fag og utviklingsbehov.  
 
 

Rådgivere 
Enhetsledere 
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C.3 
Oppvekstsektoren i Sør-
Varanger skal være et 
lærende fellesskap som 
søker utvikling.  
 
Vi tar en ledende rolle for 
kompetanseutvikling i 
regionen, og arbeider for 
at det skal være tilbud om 
høyere utdanning i Sør-
Varanger. 

OrgKomp 
TidlI C3.1 Utarbeide faste rutiner for planutvikling, 

gjennomføring og rapportering av faglig aktivitet i 
tjenestene. – Se B2 

Oppvekst 
Alle tjenester 

      

OrgKomp 
TidlI 
Utjevn C3.2 Utarbeide en tiltaksplan for styrking av digital 

kompetanse og digital opplæring og undervisning i 
oppvekstsektoren. 

Oppvekst 
Rådgivere 

      

OrgKomp C3.3 Utrede framtidens pedagogiske tilbud i SVK 
 Strukturutredning barnehage  
 Strukturutredning grunnskole 

Oppvekst 
Grunnskole 

      

OrgKomp 
Utjevn 

C3.4 Utrede og initiere faste høyskoletilbud i Sør-
Varanger 

Oppvekst       

C.4  
I Sør-Varanger arbeider 
vi sammen for å utvikle 
tilbud som sikrer barn og 
unge gode oppvekstvilkår. 
 

 
Tverr 
TidlI 

C4.1 Styrke og utvikle skolehelsetjenesten som en viktig 
ressurs for forebygging, livsmestring og trygg skolegang 

 
Oppvekst 
Helse 
 

      

C4.2 Utvikle og iverksette en metode i vår kommune for 
tidlig oppdagelse, innsats og ivaretakelse av barn unge og 
deres foreldre som har behov for hjelp. 

C4.3 Utvikle samarbeidsarenaer mellom frivillige lag og 
foreninger, næringsliv og offentlige instanser for 
samarbeid rundt barn og unge 

Tverr 
Medv 

C.4.5 Utarbeide en plan for grønn kommunikasjon (til og 
fra boområder/barnehage/skole/sentrum uten bil) 

Oppvekst 
Plan 

      

C.5  
Oppvekstsektoren 
samarbeider med 

OrgKomp C5.1 Etablere karriereveiledning for Sør-Varanger Oppvekst       
OrgKomp C5.2 Utvikle et fast samarbeid mellom Sør-Varanger 

kommune, Kirkenes videregående skole og næringslivet i 
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frivillige organisasjoner, 
næringsliv og kunnskaps-
miljø for å inspirere til 
entreprenørskap, 
samarbeid om praksis og 
lærlingeforhold og 
rekruttering av ny- 
utdannede unge til 
lokalsamfunnet. 

forhold til oppfølging og rekruttering av lærlinger og 
akademiske praksisplasser i Sør-Varanger. 

 

 


