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1 Forord 

 
 
 

 

2 Innledning 

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 er forankret i kommunens verdier og målet fra 

kommuneplanen om «en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune i en 

region i vekst, hvor balanse mellom vekst og vern gir gode lokalsamfunn». 

(Kommuneplan 2014-2026) 

 

I handlingsprogram 2015-2018 er det definert fire sentrale utfordringer / 

satsningsområder: 

 

 Forebygging og tidlig innsats 

 God helhet og samhandling 

 God kvalitet 

 Nødvendig kompetanse 

 

Tjenesteområdet Oppvekst har ansvaret for mange ulike tjenestenivå som møter barn, 

unge og deres foresatte innenfor et aldersspenn fra 0 år til 23 år. I Asker er det totalt 

14.425 (SSB, 2014) barn og unge. 

 

Alle barn har rett til en trygg og god barndom og oppvekst 1 og en av de viktigste 

oppgavene i vårt samfunn er å legge til rette for en trygg og tidlig start i livet.  

Barnekonvensjonen ivaretar barns menneskerettigheter og skal prege alle beslutninger 

og offentlig virksomhet.  

 

Gjennom å tilrettelegge for vekst og utvikling på alle arenaer i det tidlige 

utviklingsforløpet, vet vi at dette påvirker direkte den enkeltes mulighet for aktiv 

deltagelse i samfunnslivet.  

 

Asker kommune ønsker å legge til rette for at barn og unge skal være «rause og 

robuste» i dag og for framtida.. 

 

De unges kommunestyre vedtok at følgende beskrivelse av hva som er viktig for dem: 

«Trygghet skaper utvikling». Dette er valgt som slagord for Strategi for kvalitet i 

oppvekst 2025.  

 

Basal trygghet må oppleves i nåtid, som troverdig og holdbar over tid, og med god 

veiledning fra omsorgsfulle og tilstedeværende voksne. Trygge barn er barn som vokser 

og utvikler seg sammen med andre og som opplever mestring, nærhet og livsglede i 

hverdagen.  

 

Innenfor oppvekststrategien er innsatsområdene knyttet til at barn skal ha trygge og 

gode familierelasjoner der de lærer seg å uttrykke egne følelser og lære seg gode 

                                         
1 FN Barnekonvensjon, 1989, 1991 
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strategier for å ta vare på seg selv. Barnas språk, evne til å tenke, behandle informasjon 

og løse problemer, læres og utvikles gjennom aktiv deltagelse i barnehage og skolegang.  

 

God helse for barn er viktig i alle livets faser. At det er god tilgang på nødvendige 

helsetjenester gir gode muligheter til å utvikle seg fysisk som psykisk. Å ha god helse gir 

mulighet for å være aktiv deltagende i skole- og fritidsaktiviteter. Vi har i dag kunnskap 

om at helseproblemer i barndommen ofte vil følge en videre inn i voksenlivet. 

I de senere år har det vært mye forskning på barns psykiske helse og betydningen av en 

helhetlig innsats i en tidlig fase i barn og unges nære oppvekstmiljø. 

Innføring og bruk av forskningsbaserte programmer viser til gode resultater, der det er 

behov for en styrket innsats knyttet til barnehage, skole, nærmiljø og familie og på 

individnivå. 

  

I den nasjonale satsningen for barn og unge legges det vekt på at barn og unges stemme 

skal være toneangivende i utforming av nasjonale og kommunale tjenestetilbud. Asker 

kommune har et medansvar for å legge til rette, stimulere og samhandle med sine 

innbyggere. I balansen mellom individualitet og fellesskap vektlegges både valgfrihet for 

den enkelte og ansvar for den andre. For at barn og unge skal bli rause og robuste 

trenger de å bli stimulert til engasjement og deltagelse, bli hørt og ha en reell mulighet 

for frihet til ytring.  

 

Når barn- og unge opplever at livene deres er godt å leve er dette knyttet til at de 

opplever følelse av sammenheng i tilværelsen. Denne følelsen av sammenheng oppstår 

når situasjonen oppleves som begripelig, meningsfull og håndterbar. 

 

Materielle levekår og dårlig økonomi kan ha betydning for oppvekstsvilkår for barn. De 

aller fleste barn i dag lever i husholdninger med god økonomi. Et mindretall av norske 

barn lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt (8%). Dette kan ha betydning for 

at noen barn kan bli ekskludert fra viktige sosiale arenaer og opplever utenforskap.  

 

Forebygging og tidlig innsats handler om å kunne tilrettelegge for at alle barn og unge 
skal kunne mestre egen skolegang, inngå i sosiale relasjoner, etablere vennskap og ha et 
familieliv preget av emosjonell omsorg og trygghet fra sine omsorgspersoner. Vi tar 
utgangspunkt i at vi har ansvar for egne liv og et medansvar for fellesskapet. Det skal 
være en god balanse mellom det private og det offentlige rom. 
 
 

3 Utfordringsbildet 

Barn og unge i Asker skal oppleve forebyggende arbeid i tjenestetilbudene og få adekvat 

hjelp før problemer blir komplekse og fastlåste. Tidlig innsats skal skje så tidlig som 

mulig i barnets utvikling, men også så tidlig som mulig når hendelser/problemer oppstår 

uavhengig av alder. Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på 

rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig. 

 

I følge folkehelserapporten 2014, er psykiske plager og lidelser et stort helseproblem hos 

barn og unge i Norge i dag. Blant antall barn og unge mellom 3 og 18 år er det til enhver 

tid 15-20 prosent som har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, 

depresjon og atferdsproblemer. For de barn og unge som har alvorlige problemer og som 

tilfredsstiller kriteriene til en psykisk lidelse er dette cirka åtte prosent. Psykiske plager er 

for de fleste forbigående, men kan for noen bli vedvarende. Rapporten peker på at 
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psykiske plager i tidlig alder ofte opprettholdes over tid om det ikke gis tidlig hjelp. Det 

er også vanlig at flere psykiske lidelser opptrer samtidig.  

 

Folkehelseinstituttet anslår at så mange som 260 000 norske barn har foreldre med en 

psykisk lidelse som går utover den daglige fungeringen. Ca. 90 000 barn og unge vokser 

opp med minst en forelder som misbruker alkohol. 

 

Kommunedelplan for folkehelse i Asker, 2015-2026 beskriver folkehelsen blant 

innbyggerne som bra, med gode levekår og levevaner. Planen peker på 

utfordringsområder som er knyttet til opplevd ensomhet og utenforskap på tvers av alder 

og etnisitet, et større alkoholforbruk enn landsgjennomsnittet blant ungdom og voksne 

og at elever i videregående skoler har et høyt bruk av cannabis (Ungdata). 

 

Ungdom i Asker kommune rapporterer at de er like tilfreds eller noe mer tilfreds med 

livet enn andre ungdommer (kommunaldelplan folkehelse 2015-2026) Det er likevel to 

av ti som føler seg deprimerte. Flere jenter enn gutter i Asker opplever psykiske vansker 

og det er særlig i overgangen fra ungdomstrinnet til videregående skoler.  

 

Prosjekt Tidlig innsats i Oppvekst i Asker ble etablert i 2011. Målsetningen med 

prosjektet er å gi barn, unge og deres familier rett hjelp og bistand så tidlig som mulig og 

til rett tid, på rett sted - der problemet oppstår uavhengig av alder. 

 

Nordlandsforskning har hatt ansvar for følgeevaluering av prosjektet og konkluderer med 

at det så langt gir resultater som peker i riktig retning. Prosjektet vil videreføres med 

flere konkrete tiltak og gå inn i en programfase, der vedlikehold og videre utvikling skal 

skje. 

 

4 Kompetanse for fremtiden 

For å kunne møte morgendagens utfordringer og legge til rette for en god og helhetlig 

praksis innenfor oppvekstfeltet, er det nødvendig å bruke erfaringer fra både 

praksisfeltet, innenfor nyere forskning og fra brukeren selv.  

 

Høsten 2014 avga Ludvigsenutvalget sin delinnstilling NOU 2014:7 Elevenes læring i 

fremtidens skole. Et kunnskapsgrunnlag. Juni 2015 avga utvalget sin endelige rapport 

NOU 2015:8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Ludvigsenutvalget har 

hatt som mandat å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et 

fremtidig samfunns- og arbeidsliv. I utvalgets delutredning redegjør utvalget for 

betydningen av dybdelæring fremfor overflatelæring og tverrfaglige kompetanser for et 

fremtidig samfunn. Samfunnet blir stadig mer mangfoldig, har høy grad av kompleksitet 

og raske endringer.  Grunnopplæringen skal bidra til å utvikle elevenes kunnskap og 

kompetanse slik at de kan bli aktive deltakere i et stadig med kunnskapsintensivt 

samfunn. Samtidig skal skolen støtte elevene i deres personlige utvikling. Dagens og 

morgendagens samfunn stiller stadig nye og mer komplekse krav til kompetanse og 

skolen som fellesarena har større betydning enn før. Skolen skal støtte opp under 

verdier, normer og holdninger og bidra til å utvikle disse. Ludvigsenutvalget har kartlagt 

hvilke kompetanseområder som fremtidens ungdom trenger for fremtidens samfunn og 

kommet frem til fire gjennomgående kompetanseområder:  

 

- Fagspesifikk kompetanse 
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- Kompetanse i å lære 

- Kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta 

- Kompetanse i å utforske og skape 

 

Utvalget mener at det er behov for å fornye fagene i grunnopplæringen for å 

imøtekomme fremtidens kompetansebehov. Det er viktig å koble skolens 

samfunnsoppdrag i større grad til kompetanseområdene. Skolen skal støtte elevenes 

identitetsutvikling, legge til rette for gode mellommenneskelige relasjoner og arbeide 

systematisk med det sosiale miljøet på skolen.  

 

Våren 2015 avga Djupedalsutvalget sin utredning NOU 2015:2 Å høre til — Virkemidler 

for et trygt psykososialt skolemiljø.  

Utvalget har vurdert de samlede virkemidlene for å skape et trygt psykososialt 

skolemiljø, motvirke og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i 

skolen.  

 

Faglig læring må kobles og integreres med sosial læring. De utfyller hverandre og er 

avhengige av hverandre. Når elever opplever at de får faglige utfordringer som er 

tilpasset deres evner og forutsetninger, og samtidig får relevante og forståelige 

tilbakemeldinger fra lærerne, vil dette påvirke elevenes motivasjon og faglige trivsel. 

Dette er et perspektiv som er en avgjørende forutsetning for å skape et trygt 

psykososialt skolemiljø uten krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. 

 

Skolen har kraftfulle virkemidler i arbeid mot krenkelser, mobbing, trakassering og 

diskriminering.  Skolen er en av de viktigste arenaene i innsatsen mot krenkelser. Et 

trygt psykososialt skolemiljø er helt avgjørende for at alle elever skal føle seg inkludert. 

Dette er avgjørende å arbeide med i både barnehage og skole.  

 

Når barn krenkes, mobbes, trakasseres eller diskrimineres, blir deres grunnleggende 

menneskerettigheter brutt. FNs barnekonvensjon gir barn grunnleggende 

menneskerettigheter som skal oppfylles. Arbeid for å skape et trygt psykososialt miljø 

handler om å realisere menneskerettighetene.  

 

Inkludering er grunnleggende for alle elever og handler om at alle skal høre til. Alle har 

rett til en opplevelse av sosial tilhørighet. 

 

KS har i forbindelse med det nasjonale arbeidet med fremtidens kompetanse og hvilke 

konsekvenser dette bør få for arbeidet i barnehager og skoler. Samfunns- og arbeidslivet 

er i stadig endring og måten vi jobber på må tilpasses dette. KS ønsker en dialog og en 

utforming av sin strategi for dette. Blant annet vedr digitalisering og hvordan dette kan 

brukes som ressurs i det pedagogiske arbeidet.  

 

KS spør i sitt temahefte Framtida kompetanse: Hva kreves av fremtidas barnehager og 

skoler for å utvikle den brede kompetanse som er nødvendig? Hvordan kan arbeidsgivere 

bidra til at de unge får utviklet sin kompetanse i tett kontakt med arbeidslivet? Asker 

kommunes Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 med tilhørende kompetanseplan vil være 

et tiltak i denne sammenheng.  

 

KS trekker opp betydningen av nye måter å løse framtidas utfordringer på. 

Eksperimenterende arbeidsform krever en ledelse som bygger tillit og kreativitet og som 
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tar høyde for kompleksitet. Ledere må legge til rette for dynamisk samspill mellom 

mennesker og grupper med ulike perspektiv.  

 

Ledelse som tilrettelegger for ulike modeller for oppgaveløsning og nye måter å arbeide 

på er avgjørende for å lykkes. Asker kommunes Innovasjonsstrategi ble vedtatt i 2015. 

Strategien heter Blikk for muligheter og gjelder for perioden 2015-2018.  Innovasjon er 

en fellesbetegnelse for utviklings- og endringsaktiviteter der hensikten er å skape varig 

endring som gir økt verdi. Kjennetegn på innovasjon er at vi søker utenfor kjente 

rammer og nettverk for å finne gode løsninger. Åpenhet for innspill fra innbyggerne og 

styrke samhandlingen mellom kommune og innbyggere er avgjørende for å lykkes med 

fremtidens tjenester.  

 

I 2015 ble også Rådmannens strategi for Ledelse og styring i Asker kommune lagt frem: 

«Kommunens ledere skal gi retning, utnytte handlingsrommet og være resultatorientert. 

Videre skal lederne legge til rette for en organisasjons- og arbeidskultur som fremmer 

gode arbeidsprosesser, godt medarbeiderskap og læring, forbedring og innovasjon.»  

 

 

5 Tjenester for fremtiden 

En god barndom varer livet ut. En av kommunens aller viktigste oppgaver er å legge til 

rette for forhold som fremmer barn og unges utvikling, og som gir dem de ferdigheter de 

trenger for å leve et godt liv.  

Som det er beskrevet i Asker kommunes Innovasjonsstrategi har Asker en visjon som 

utfordrer. Å være mulighetenes kommune innebærer at både den enkelte innbygger og 

hele Asker-samfunnet får muligheten til å lykkes med sine ambisjoner, ønsker og behov. 

Askers kommune ønsker derfor å tydeliggjøre viktigheten av medborgerskap og 

samskapning som et viktig satsningsområde. 

 

Når det gjelder tjenesteområdet Oppvekst, er barn og unges stemme viktig. Vi kommer 

ikke langt uten at barnet/ungdommen selv får innflytelse på sin egen situasjon. Dette er i 

tråd med barnekonvensjonen. Forskning og brukernes egne erfaringer viser at barna selv 

ofte ikke anses som reelle samarbeidspartnere, og at fagpersoner lett går inn i 

ekspertrollen som den som vet hva som er best for barnet/ungdommen.  

 

Barnet/ungdommen får være med å ta avgjørelser etter at andre har lagt premissene. 

Barns rett til deltagelse forutsetter at barn og ungdom tidlig får muligheter til å fremme 

egne meninger. Dette krever at de gis nødvendig informasjon som er tilpasset barns 

forutsetninger, alder, modenhet osv. På nasjonalt nivå er det påpekt at unges stemme 

ikke kommer tydelig frem i brukerundersøkelser. Unge ser også ut til å ha relativt få 

arenaer for å medvirke i utformingen av tjenestene på systemnivå. På individnivå synes 

brukermedvirkning å være bedre etablert. 

 

Asker kommune har kommet et steg videre med Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 når 

det gjelder satsning på arbeidet med barn og unge. Regjeringen har i 2015 igangsatt et 

arbeid overfor denne gruppen. Arbeidet skal løfte regjeringens satsing på barn og unge 

generelt og spesielt rettet mot utsatte barn og unge. Det skal gi en bred oversikt over 

initiativ og tiltak for barn og unge 0–24 år med vekt på gruppen 0–18 år. Noen stikkord 

er; barns rettigheter, gode nærmiljø, gode tilbud og tjenester, helhet og samordning, 
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forebygging, tidlig innsats, likestilling og ikke-diskriminering, deltakelse og innflytelse, 

satsinger på ulike politikkområder (helse og sosiale forhold, barnehage, skole og 

opplæring, kultur og fritid m.m.). Planen skal løfte frem konkret arbeid som alt er i gang 

og nye satsinger, og vise hvordan regjeringen vil forplikte seg fremover på barne- og 

ungdomsområdet.  

 

Flerfaglig samarbeid er ofte nødvendig for å gi brukerne gode tjenester. Selv om hver 

enkelt deltjeneste opplever å oppfylle sine lovpålagte krav til forsvarlighet, sikrer ikke 

dette alene kommunens overordnede ansvar for å sikre forsvarlige og koordinerte 

tjenester. En forutsetning for godt flerfaglig samarbeid er at aktørene har kunnskap og 

bevissthet om sin egen og de andre aktørenes rolle og kompetanse, samt en klar 

forståelse av hvilket ansvar som følger denne rollen. En annen forutsetning er en ledelse 

som legger til rette for flerfaglighet og som har kjennskap til hva de enkelte aktørene kan 

bidra med i det tverrfaglige samarbeidet. Gode resultater forutsetter at tjenestene 

tilpasser seg brukerne. 

 

 

5.1 Familie og omsorg 

Familien er den viktigste og mest verdifulle rammen rundt oppveksten for barn og unge.  

Enten de voksne er biologiske foreldre eller andre psykologiske foreldre, peker 

forskningen på at familien er nøkkelen til en god start i livet. Det er foreldrenes ansvar å 

skape en trygg ramme for barnets oppvekst. Gode og stabile familierelasjoner er trolig 

den viktigste enkeltfaktoren i en slik ramme. I 2014 var det tre av fire barn som bodde 

sammen med begge sine foreldre og 7 av 10 ungdommer mellom 13 og 16 år er fornøyd 

med sine foreldre2. 

Foreldre er barnas primære omsorgspersoner som yter omsorg og formidler 

grunnleggende verdier som gir trygghet, tilhørighet og identitet for barna og en god start 

i livet. Familiens ressurser er i stor grad avgjørende for hvordan foreldre mestrer 

oppgaven.  

 

En viktig oppgave for regjeringen er å legge til rette for en trygg økonomisk og sosial 

situasjon for barn, ungdom og deres familier. Regjeringen mener at barns rett til en 

trygg oppvekst er grunnleggende og vil sikre familiens valgfrihet ved å tilby et større 

mangfold av løsninger for barnefamilier. Familiepolitiske tiltak skal legge til rette slik at 

foresatte kan oppfylle sine forpliktelser.  

 

Når familien blir en utrygg arena for barn å vokse opp i er dette som oftest knyttet til at 

familieomsorgen svikter. Forholdsvis mange barn, hvert fjerde barn, vokser opp under 

vanskelige oppvekstbetingelser. Dette kan være knyttet til foreldre som har en psykisk 

lidelse, alkoholmisbruk, familievold eller et høyt konfliktnivå i familien. Dette er 

risikofaktorer som påvirker kvaliteten ved barns oppvekstforhold og som kan gå utover 

den daglige fungeringen for barna. 

 

                                         
2 www.bufdir.no 
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5.2 Opplæring og utdanning 

Barnehage 

Barnehagens betydning og anseelse i samfunnet har økt de senere årene. Barnehagen 

som barndomsarena og første trinn i utdanningen har endret samfunnet og gitt oss en ny 

felles barndomsarena for de aller fleste barn 

Både norsk og internasjonal forskning viser at barnehager med høy kvalitet virker 

positivt på barns utvikling og at virkningen varer hele livet. Å bruke ressurser på et godt 

utdanningssystem med gode barnehager gir høy avkastning både for barna og 

samfunnet, og er dermed en av de viktigste investeringene vi kan gjøre for framtiden. 

OECD er én av aktørene som påpeker den økonomiske betydningen av barnehager - 

Meld. St. 24 (2012- 2013) Fremtidens barnehage. 

 

I dagens kunnskapssamfunn er utdanning blitt stadig viktigere, og den oppvoksende 

generasjon må utvikle bred kompetanse på en rekke områder. Barnehagen er første 

frivillige trinn i et langt utdanningsløp og skal gi barn en god start, uavhengig av 

bakgrunn og behov. Barnehagen legger det første grunnlaget for livslang læring. Dette er 

en integrert del av den norske barnehagetradisjonen med en helhetlig tilnærming og 

vektlegging av barndommens egenverdi. Regjeringen vil at denne tradisjonen skal 

videreføres, og barna skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i 

stand til å møte et mangfoldig samfunns muligheter og utfordringer både i dag og i 

framtiden Utviklingen av barnehagen i årene framover må gå i takt med de 

samfunnsendringene som finner sted, og vi må ta i bruk ny kunnskap om barn og 

barndom. 

 

Barnehagen spiller en stadig større rolle – både i det enkelte barns liv, for familiene 

deres og for samfunnet rundt. Ved siden av hjemmet er barnehagen vår tids viktigste 

barndoms-arena. Særlig for barn fra vanskeligstilte familier kan en god barnehage 

utgjøre en forskjell. Det er viktig at barnehagene tidlig oppdager barn som har særskilte 

behov og raskt setter i gang tiltak som kan forebygge at små utfordringer blir store 

problemer seinere i livet. 

 

Det er de voksne i barnehagen som er avgjørende for god barnehagekvalitet. Det er 

viktig at de har kompetanse og kunnskaper om barns utvikling og om hvordan barn skal 

støttes i sin utvikling og danning. Det er viktig med god ledelse i barnehagene og at 

barnehagene har en kultur for å oppdatere seg på forskning og ny kunnskap om barn og 

barndom. 

Nasjonale myndigheter har ansvaret for et godt lovverk for barnehagene, inkludert et 

effektivt tilsyn og et godt utdanningssystem for dem som skal jobbe der. 

 

Asker kommune som barnehageeier og barnehagemyndighet har høye ambisjoner for 

kvalitet med utvikling og rekruttering av kompetent personale, for sikkerhet og for et 

godt omsorgs- og læringsmiljø. 

 

Grunnskole 

Økt satsning på kvalitetsutvikling i opplæringen er sentral for den nasjonale 

utdanningspolitikken. Opplæringsloven med forskrift gir tydelig retning om undervisning, 
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vurdering, læringsmiljø og tilpasset opplæring. Som følge av dette er det en rekke 

nasjonale satsninger som skal bidra til å imøtekomme og realisere lovens krav og de 

utfordringene som forskning viser at norsk skole har. 

 

Det legges opp til stadig med skolebasert kompetanseutvikling med vekt på utprøving og 

refleksjon om egen praksis i lærende fellesskap i og på tvers av skoler. Betydningen av 

trygge læringsmiljø, god klasseledelse, variert og tilpasset opplæring, elevmedvirkning i 

egen læringsprosess, samt prinsipper for vurdering for læring er avgjørende for god 

undervisning og god læring for elevene. Videre er det avgjørende at lærerne har høy 

faglig kompetanse og en stor verktøykasse for å kunne foreta gode didaktiske grep. Å 

kunne lese, skrive, kunne uttrykke seg muntlig, kunne regne og kunne bruke digitale 

verktøy er de definerte grunnleggende ferdighetene i de nasjonale læreplanene. Uten at 

disse er på plass vil elevene ikke lykkes med den faglige og sosiale læringen.  

 

Skoleledelse er avgjørende for at strategiene blir implementert og at skoleutviklingen 

drives på en effektiv måte. Derfor er det også en særlig satsning på dette fra nasjonalt 

nivå i form av Rektorskolen.  

 

Det er inngått et samarbeid mellom nasjonale myndigheter, KS og 

høgskole/universitetssektoren for å imøtekomme utfordringer innen skolesektoren. 

Kompetanseutvikling er i stor grad satsningen som skjer knyttet til kvalitetsutvikling og 

for videreutvikling av kvaliteten i norske klasserom. Nasjonale satsninger i form av 

videreutdanninger og etterutdanninger for pedagogisk personale, PP-rådgivere, rådgivere 

og skoleledelse delfinansieres av staten.  

 

NOU 2015: 8 Fremtidens skole understreker behovet for fornyelse av praksis, fag og 

kompetanser i norsk skole og det blir viktig at kommunene nå er aktive i arbeidet for en 

stadig forbedret og fremtidsrettet skoleutvikling for fremtidens samfunn og arbeidsliv.  

 

Kommunale føringer 

I Asker er det utarbeidet kommunale standarder og planer for de ulike 

satsningsområdene. Det er videre forventet at alle virksomheter har sin skolebaserte 

plan for realisering av disse. Ledelsen skal ha et system for å følge opp det pedagogiske 

personalets praksis innenfor de aktuelle områdene og veilede dem i henhold til prosess 

og mål. Dette gjelder eksempelvis gode og trygge læringsmiljø, vurdering for læring, god 

dialog og samarbeid mellom hjem og skole, god klasseledelse, variert og relevant 

opplæring.  

 

 
5.3 Helse og sosiale forhold 

Hva er helse? Helse er noe annet eller mer enn å være fri for sykdom, og det er mange 

forhold som kan påvirke vår helse i løpet av livsløpet.  

 

Allerede fra før fødsel legges grunnlaget for god helse i barneårene og opp i voksen 

alder. I et globalt perspektiv har norske barn svært god helse3. Nasjonalt er det  

i barne- og ungdomsårene utfordringer knyttet til psykisk helse, ulykker, lav fysisk 

aktivitet, overvekt og kosthold og høyt skolefrafall fra videregående skoler. 

                                         
3 Folkehelserapporten, 2014 
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Nasjonale føringer legger vekt på at helsetjenesten skal styrke sitt arbeid innenfor 

psykisk helse for barn og ungdom. Tjenestene skal i større grad vektlegge forebygging 

og mer bruk av lavterskeltiltak. Forebyggende tiltak som styrking av skoleverkets tiltak 

mot mobbing, utenforskap og bekjempelse av fattigdom er viktige satsningsområder. 

Skolehelsetjeneste og helsestasjoner inngår i satsningen og skal ha en lav terskel for å 

ivareta barn og unges ulike behov.  

 

Barn er sårbare og har et særlig behov for beskyttelse og omsorg. Regjeringen vil bidra 

til å etablere et tettere samarbeid mellom barnevern, helsestasjoner, barnehage, skole, 

politi og NAV for å unngå at barn blir kasteballer mellom offentlige etater.  

 

I den nye folkehelseloven (2012) er det et skifte fra tidligere «sykdomsperspektiv» til et 

«påvirkningsperspektiv». Dette innebærer at god helse for befolkningen handler om 

forebyggende innsatser på alle arenaer der mennesker bor og lever og med vekt på tidlig 

innsats. 

 

I Askers kommunedelplan for folkehelse 2015 – 2016, beskrives helse som hele 

befolkningens helsetilstand knyttet til den enkeltes livsløp. Hvordan den enkelte opplever 

sin helse er ulikt fra person til person. Noen finner løsninger, tilpasser seg og mestrer 

hverdagen, mens andre opplever uhelse og sykdom som mer begrensende. I planen 

legges det vekt på at den enkelte skal ha stor grad av aktiv medvirkning i sosiale og 

formelle nettverk, og få en opplevelse av mestring i egen hverdag. 

 

 

 

5.3.1. Barnevern 

Barnevernet har det siste ti-året vært under betydelig organisatorisk og faglig forandring, 

nasjonalt og kommunalt. Siden forvaltningsreformen i 2004 har det vært en sterk og 

vedvarende aktivitetsvekst (BLD, 2013-2013).  

Det har vært et klart behov og styrking på at barnevernet skal samarbeide og samhandle 

med andre kommunale tjenesteområder. Dette til det beste for barnet. Pedagogisk-

psykologisk tjeneste, helsevesen, barnehage og skole er noen av disse områdene med 

vekt på forebygging og tidlig innsats. Barn og deres familier skal møte tjenester som er 

samordnet og preget av kontinuitet og at tjenestene skal være likeverdige. 

Brukermedvirkning og deltakelse fra barn, unge og deres familie fremheves også som 

satsningsområde når tjenester og tiltak iverksettes. Barn og familier skal involveres og 

ha innflytelse i egen sak.  

Nye forskningsbaserte programmer og metoder er introdusert i fagfeltet, der deltakelse 

fra familien, sosialt nettverk og nærmiljø er vektlagt. Dette i tråd med faglige føringer om 

at barn og deres familier skal involveres som aktive deltakere og motta den hjelp vi i dag 

har kunnskap om virker. 

 

Regjeringen varslet i 2014 at den vil nedsette lovutvalg som skal se på hvordan 

barnevernloven kan forenkles. Regjeringen varsler videre at den setter i gang et arbeid 

med å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Kommunene skal 

få et større faglig og økonomisk ansvar for barnevernet.  
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Asker kommune er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter barnevernloven som ikke er 

lagt til det statlige barnevern. Den kommunale barneverntjenesten har spesielt ansvar 

for å avdekke omsorgssvikt, atferdsproblemer, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig 

som mulig slik at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette, jf. 

barnevernloven § 3-1 annet ledd.  

Barneverntjenesten i Asker er organisert i en virksomhet, under tjenesteområde 

oppvekst. Barneverntjenesten har en virksomhetsleder (barnevernsjef) som har det 

daglige og administrative ansvaret for virksomhetene og de faglige oppgavene etter 

barnevernloven, jf. barnevernloven § 2-1 fjerde ledd.  

 

Barneverntjenesten består av: 

Avdeling mottak tar imot meldinger, gir råd og veiledning til samarbeidspartnere og 

andre som henvender seg til barneverntjenesten for å drøfte saker anonymt. Avdelingen 

har ansvar for alle undersøkelser i nye saker.  

Avdeling barn følger opp hjelpetiltak for barn i alderen 0-12 år.  

 

Avdeling ungdom har samme funksjon i forhold til ungdom i alderen 13-18 år (23 år). I 

tillegg har avdelingen ansvar for saksbehandling i forhold til enslige mindreårige 

flyktninger/asylsøkere. 

 

Avdeling omsorg følger opp de barn/unge som er under omsorg i fosterhjem (inkl. 

frivillige plasseringer) eller på institusjon. I tillegg har avdelingen ansvar for 

saksbehandling vedr. stebarnsadopsjon. 

 

Avdelingene bofellesskap 

Følger opp enslige mindreårige flyktninger/asylsøkere som bosettes i Asker kommune. I 

bofellesskapene er det mer variert utdanning blant de ansatte; for eksempel vernepleier, 

barnevernspedagog, sosionom, forskjellige grader av universitetsutdannelse 

(miljøterapeuter) 

 

Barnevernvakten er fra 2009 organisert som en avdeling under barneverntjenesten i 

Bærum, men betjener både Asker og Bærum kommune. Barnevernvakten er 

barneverntjenestens akuttberedskap på ettermiddag/kveldstid og i helger/høytider.  

 

5.3.2. Barne- og familieenheten  
 
Barne- og familieenheten (BFE) i Asker kommune har ansvaret for barn og unge, i 

alderen 0-24 år, og deres familier. BFE har 15 ulike hjelpetjenester som er organisert i 

en enhet, med målsetning om å styrke samhandlingen og det tverrfaglige samarbeidet, 

samt bedre koordineringen av tjenestene i kommunen. BFE er strategisk plassert i 

tjenesteområde Oppvekst for å sikre samhandlingen mellom kommunens tjenester for 

barn og unge, barnehage og skole. Organisering av tjenester rettet mot barn og unge i 

en enhet har muliggjort implementeringen av forskningsbaserte metoder som fremmer 

barns vekst og utvikling på alle livets arenaer, men særlig i barnehage og skole. 
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Barne- og familieenheten består av fire avdelinger: Forebygging barn 

(svangerskapsomsorg, helsestasjon, fysio- og ergoterapi og Home-Start), Skolebarn og 

ungdom (skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, utekontakten, miljøarbeidere), 

Pedagogikk (Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), logopeder, spesialpedagoger og et 

ambulerende lærerteam) og Tiltak) (forebyggende tjenester bestående av psykologer, 

familiekonsulenter, familieveiledere som jobber etter tiltak i barnevernloven og et 

ambulerende psykisk helseteam).  Lederteamet i BFE er tverrfaglig sammensatt og har et 

felles budsjett.   

 

Mottaksteam 

Mottaket i BFE ble etablert for å sikre alle innbyggere og samarbeidspartnere "en dør inn" 

til BFE sine tjenester. Alle som har en bekymring rundt et barn kan kontakte mottaket 

direkte, få en drøfting på telefon eller gjøre avtale om en samtale. Mottaket er betjent av 

psykologer, familieveiledere og helsesøstre. Mottaket tilbyr en til tre veiledningssamtaler. 

Dersom det er behov for ytterligere tjenester fra BFE fylles det ut et henvendelsesskjema 

sammen med familien som sendes til inntaksteam etter samtykke. Mottaket tilbyr også å 

bistå familien i kontakt med andre tjenester der det er behov for dette. 

 

Inntaksteam 

Inntaksteam har som overordnet mål å sikre likebehandling, tverrfaglig vurdering og 

koordinerte tjenester i alle saker. Inntaksteam er et tverrfaglig sammensatt møte. 

Teamets mandat er å gjennomgå henvendelser som kommer inn og belyse 

problemstillingen tverrfaglig. Teamet beslutter tiltak og fordeler saken til aktuelle 

tjenester. I saker der det er usikkert hvorvidt barnet/ungdommen skal få hjelp i 

førstelinjen eller i spesialisthelsetjenesten vurderes og besluttes dette i samråd med BUP.  

Saker til inntaksteam kan komme fra ulike offentlige instanser og BFE sitt mottak etter 

samtykke fra bruker. Eksempel på instanser som henvender seg; fastlege, helsesøster, 

barnehage, Barnevern, BUP mfl. 

 

Tverrfaglig samarbeidssystem 

Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) ble etablert i 2011. Systemet er forpliktende for alle 

deltagende instanser. Målet med etableringen er å sikre tverrfaglig kompetanse tidlig inn 

i saker, ute på barnets arena med foreldrene/ ungdom som hovedaktør. TFS er faste 

møter i alle barne- /ungdomsskoler samt i barnehagesonene. Møtet består av faste 

representanter fra barnehage/ skole, barnevern, helsesøster og PPT. Foreldre og ungdom 

saken omhandler skal alltid delta i møtet. Familie eller andre instanser rundt barnet kan 

ta initiativ til TFS møtet. Problemstillingen blir belyst og drøftet tverrfaglig. Det 

utarbeides en tiltaksplan i møtet med fokus på tiltak på lavest mulig nivå, dersom dette 

ansees tilstrekkelig.  

 

5.4 Frivillig engasjement, kultur og idrett 

Nasjonale føringer 

Fritidsaktiviteter og frivillig engasjement er av stor betydning for å skape trivsel og 

tilhørighet i lokalsamfunnet. Det er viktig for regjeringen å gi alle barn og unge de 

samme mulighetene til å delta i meningsfylte kultur- og fritidsaktiviteter uavhengig av 

familiens bakgrunn eller den enkeltes kvalifikasjoner. 
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De frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene er viktige aktører i barne- og 

ungdomspolitikken og stimulerer barn og unge til aktivitet og engasjement både lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt.  

 

Aktiv deltakelse i kunst- og kulturaktiviteter blant barn og unge er en sentral del av 

kulturpolitikken. Den frivillige kulturvirksomheten spiller en sentral rolle i tillegg til at 

skolen er en viktig kulturformidler. Kulturelle aktiviteter i skolesammenheng er viktig for 

å stimulere interesse, forståelse og toleranse.  

Det offentlige legger også til rette for et allsidig tilbud av idrett, friluftsliv og annen fysisk 

aktivitet for barn og unge i fritiden. En aktiv hverdag kan danne grunnlag for økt 

livskvalitet, bedre helse og miljøengasjement. Regjeringen ønsker et tett samarbeid med 

frivillig sektor. 

 

 5.4.1 Kultur 

Kulturarbeid blant barn og unge er viktig. At unge mennesker tidlig får oppleve kunst og 

kultur gir dem en rekke kvaliteter i deres liv. Barn lærer allerede fra livets begynnelse å 

utrykke seg gjennom de estetiske språkene. Kunst og kultur har positive effekter for 

barn og unges selvtillit og kulturell identitet. Barn og unge må tilbys kvalitet. 

 

Kulturplan 

I kulturplanen for Asker kommune løftes frem viktigheten av barn og ungdoms møte med 

kulturfagene tidlig i livet og den skal stimulere til at unge talenter får utfordringer i det 

lokale kulturlivet. Noen strategier fra kulturplanen: 

 Alle barn og unge skal ha minst en kulturopplevelse i kulturhuset, biblioteket, 

museene, galleriene og-/eller kulturskolen hvert år. 

 I nærmiljøene skal det være kulturaktiviteter for de yngste barna 

 Det skal arbeides for at Asker kulturskole skal være et ressurssenter for musikk- 

og kulturfaglig aktivitet og arbeid i Asker kommune 

 Kulturskolen skal være tilgjengelig for alle 

 

I kulturplanen foreslås det også at alle barnehager skal ha ett tilbud fra Den kulturelle 

skolesekken i året og at alle SFO skal ha et gratis kulturtilbud i året. Jmf. Kvalitetsplanen 

for SFO.  

5.4.2. Idrett 

 

Plan for idrett og friluft 

Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal rulleres. Arbeidet starter opp i 

komite TKF i februar 2015, med fastsetting av rammer for arbeidet og oppnevning av 

politisk saksordfører. Den nye planen avløser samme plan for perioden 2012 – 2015, som 

hadde mottoet «Glede i bevegelse». De aller fleste anbefalinger fra denne planen er løst 

eller innarbeidet i kommunens Handlingsprogram. Ny plan skal gjøres gjeldende med 

virkning fra 2016.  

 

Planarbeidet er nødvendig som grunnlag for prioritering av kommunens innsats for 

mulige tiltak knyttet til nye investeringer i små og store anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet, der man skal benytte anledningen til å søke delfinansiering ved hjelp av 

spillemidler. I planarbeidet vurderes og analyseres trender og utviklingstrekk knyttet til 

ulike former for fysisk aktivitet. Planen vil redegjøre for anbefalinger og tiltak for å skape 
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gode rammer for barn og unges oppvekstmiljø, som kan gjennomføres uten store 

anleggsinvesteringer. 

 

5.5. Nærmiljø og inkludering 

Nasjonale føringer 

Alle barn og unge skal ha tilgang til åpne og inkluderende møteplasser hvor utfoldelse, 

kreativitet og aktivitet står sentralt. Alle skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i 

fellesskapet. Tilhørighet er viktig for å forebygge problemer knyttet til rus, kriminalitet og 

rekruttering til ekstreme miljø. Regjeringen har utarbeidet en ny handlingsplan for 

forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. 

Storbyene står overfor andre og større utfordringer enn andre deler av landet, blant 

annet når det gjelder fattigdom, rus og kriminalitet. Regjeringen er opptatt av å bedre 

oppvekst- og levekår for barn og unge i større byer. Det rettes en særlig innsats inn mot 

utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. 

 

5.5.1. Borgenprosjektet 

Asker kommune har opprettet «Borgenprosjektet» for å planlegge å iverksette en 

kunnskapsbasert områdeutvikling av Borgenområdet. I analysefasen har formålt med 

prosjektet vært definert som «et prosjekt med formål å styrke leve- og 

oppvekstsvilkårene gjennom å arbeide med bomiljøet, kultur- og fritidstilbud og 

kvaliteten i barnehager og skoler.»  Analysen tar for seg levekår for å beskrive og 

vurdere hva som fremmer deltakelse og hemmer utenforskap i samfunnet, 

oppvekstsvilkår for å se på hva som fremmer barns utvikling og medvirkning og 

deltakelse for beskrive innbyggerengasjement og medvirkning på ulike nivåer. 

Borgenprosjektet har en klar sammenheng med to av strategiens kjerneområder, 

Nabolaget mitt og Verden i Asker og Asker i Verden. 

 

5.5.2. Kriminalitetsforebyggende arbeid 

Asker kommune jobber systematisk med det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Asker 

har innført SLT-modellen (samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og 

kriminalitet). I tiden fremover vil utfordringene – og løsningene – på det 

kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen, være knyttet til et tverrfaglig, 

tverretatlig og tverrsektorielt samarbeid. Et velfungerende samarbeid vil kunne ivaretas 

av SLT-modellen. Strategien fremover vil være å videreutvikle det kriminalitets-

forebyggende samarbeidet på tvers av tjenester og sektorer gjennom SLT-samarbeidet.  

 

5.6. Folkehelse 

Kommunedelplan for folkehelse 2015-2026 har fem satsningsområder; levekår, 

inkludering, levende nærmiljø, psykisk helse og aktive eldre. Plan for gjennomføring er å 

legge til rette for samskaping mellom kommunen, innbyggerne og næringslivet, helse i 

all planlegging med vekt på koordinert tidlig innsats, målstyring gjennom bruk av 

kunnskapsbaserte tiltak, innovasjon og styrking av den faglige kompetansebygging og 

samarbeid med ulike kunnskapsnettverk.  
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6 Kjerneområdene 

Asker kommune har som mål å legge til rette for en videreutvikling av et helhetlig 

tjenestetilbud og økt samhandling mellom de ulike tjenestene. For å kunne lykkes med 

dette arbeidet legges det vekt på en helhetlig strategi innenfor kjerneområdene i det 

forebyggende arbeidet og ved tidlig innsats. 

 

For å møte fremtidens behov for sosial og faglig kompetanse er det noen perspektiver vi i 

Asker kommune har valgt ut som prioriterte:  

 

 Knallstart 

 Læringslivet  

 Nabolaget mitt 

 Bygge broer 

 Sikkerhetsnett 

 Asker i verden, Verden i Asker 

 

I det følgende er det skissert hvilke planer og rutiner som er utarbeidet og hvilke som i 

forbindelse med Planstrategi for Asker kommune foreslås utarbeidet. I tillegg til politisk 

vedtatte planer er det nødvendig med standarder for god praksis. Dette kommer også 

frem i oversikten som følger.  

 

6.1 Knallstart 

Å få en god start i livet og i overganger til nye arenaer er viktig for alle barn og unge. 

Særlig viktig er det også at man kommer frem til tidlige og riktige tiltak hvis et barn eller 

en ungdom har utfordringer på et område. God start og tidlig innsats er avgjørende for å 

forebygge fremtidige vansker. 

 

Planer/standarder/rutiner som er vedtatt 

 Grunnpakke for Tidlig innsats 

 Kommunedelplan for folkehelse 

 

Planer/standarder/rutiner som skal utarbeides 

 Programplan for tidlig innsats etter endt prosjektperiode (Prosjekt tidlig innsats) 

 Realisering av FNs barnekonvensjon 

 

 

6.2 Læringslivet 

Det vi lærer i barnehage og skole skal være i tråd med individets interesser og 

samfunnets fremtidige behov. Vi må legge til rette for at alle barn og unge får lærelyst 

for livet, og i livet sitt. Arbeidet med læring i oppvekst skal være i tråd med 

formålsparagraf i opplæringsloven og i barnehageloven som har fokus på læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling for den enkelte i fellesskapet. Læringsarbeid i 

oppvekst skal videre ha grunnlag i Rammeplan for barnehage og Kunnskapsløftets 

generell del og læreplaner i fag. Det helhetlige kompetansesynet som disse 

styringsdokumentene fremmes skal gjenspeiles i det pedagogiske arbeidet. 

 

Planer/standarder/rutiner som er vedtatt 
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 Strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene  

 Kompetanseplan for barnehagene i Asker kommune 

 Standard for trygt og godt læringsmiljø i Askerskolen 

 Plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen (SFO) i Asker 

 Standard for god dialog og godt samarbeid mellom hjem og skole 

 Standard for vurdering for læring i Askerskolen  

 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Askerskolen 

 

Planer/standarder/rutiner som skal utarbeides 

 Realfagsplan 

 Plan for å forebygging av mobbing og utenforskap i barnehagen 

 Plan for forberedelse til videregående opplæring 

 

 

6.3 Nabolaget mitt 

Miljøet der barn og unge bor er viktig for en god oppvekst. Ikke alle kommunale 

tjenester dekker dette området. Gode nabolag skaper innbyggerne i stor grad selv i 

samarbeid med lokale lag, foreninger og frivillige. Foruten gode omsorgspersoner er et 

trygt og godt nabolag er avgjørende for å fremme god folkehelse, gode oppvekstvilkår og 

for å forebygge rusbruk og kriminalitet blant barn og unge. Samarbeid mellom 

innbyggere, lag/foreninger og kommunens tjenester er viktig for å lykkes i arbeidet med 

gode og åpne arenaer og aktiviteter for alle på fritiden. Man trenger en landsby for å 

hjelpe/oppdra et barn 

 

 

Planer/standarder/rutiner som er vedtatt 

 Frivillighetsmeldingen 2014-2017 

 Ruspolitisk handlingsplan 

 

Planer/standarder/rutiner som skal utarbeides 

 Konkrete og forpliktende samarbeidsavtaler om god praksis med lag og foreninger 

som jobber for barn og unge i Asker kommune. Samt system for kvalitetssikring 

 Kriminalitetsforebyggende plan 

 

6.4. Bygge broer 

For at barn og unge skal lykkes og oppleve gode tjenester hele døgnet, er det en 

forutsetning at de voksne jobber med metoder og arbeidsmåter som fremmer 

samhandling. God dialog og godt samarbeid bidrar til å skape gode opplevelser og tilbud 

til barn, unge og deres familier. Særlig viktig med samhandling er det i overgangene 

mellom de ulike fasene i barnets livsløp.  En overgang er ikke bare rutiner, men en god 

og reflektert praksis basert på grunnleggende verdier som denne strategien bygger på: 

Alle mennesker er verdifulle, alle kan lære og utvikle seg og alle fortjener en trygg og 

omsorgsfull oppvekst med likeverdige muligheter. Barnet og ungdommens beste skal 

være i fokus i samhandlingen 

 

Planer/standarder/rutiner som er vedtatt 

 Metodebok (rutiner) for gjennomføring av Tverrfaglig samarbeidsmøter (TFS) 
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Planer/standarder/rutiner som skal utarbeides 

 Utvikle og revitalisere rutiner for gode overganger i hele oppvekstløpet 

 

6.5. Sikkerhetsnett 

Det er noen barn og unge som til enhver tid eller midlertidig trenger ekstra tiltak for at 

de skal oppleve trygghet, tilstrekkelig omsorg, læring og mestring. Et slikt sikkerhetsnett 

er det viktig at alle ansette kjenner til og kan bruke når behovene for den enkelte 

oppstår. Som ansatt i Asker kommune møter vi hver dag barn og unge med varierte 

behov og det er viktig at vi er bevisst individets rett til å bli anerkjent, sett og gitt 

likeverdige muligheter uansett forutsetninger. 

 

Planer/standarder/rutiner som er vedtatt 

 Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013-2016 

 Plan for bekjempelse av fattigdom 

 

Planer/standarder/rutiner som skal utarbeides 

 Mål- og strategidokument for barneverntjenesten  

 Mål- og strategidokument for Barne- og familieenheten etter evaluering av BFE 

 Standarder for brukermedvirkning og foreldresamarbeid 

 Plan for tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne (Se plan innen helse og 

omsorg).  

 

 

6.6. Asker i Verden, verden i Asker 

I Asker kommune har vi et rikt mangfold av nasjonaliteter, kulturer og språk, noe som vi 

i oppvekst vil utnytte maksimalt gjennom å dele kunnskaper, tradisjoner, kulturelle 

uttrykk og verdier. Som ansatt i Asker kommune er det flerkulturelle og flerspråklige en 

del av hverdagen. Det er viktig at vi er bevisst individets rett til å bli anerkjent, sett og 

gitt likeverdige muligheter. 

 

Planer/standarder/rutiner som er vedtatt 

 Arbeidsgiverpolitisk plattform 

 Næringsplan 

 Internasjonal plan 

 

Planer/standarder/rutiner som skal utarbeides 

 Jf. Prosjekt Borgen  

 

 

7 Kompetanseutvikling 

For å kunne gjennomføre Strategi for kvalitet i Oppvekst 2025 er det en forutsetning at 

det utarbeides en felles kompetanseplan for tjenesteområdet Oppvekst. Perspektivene 

fra dette grunnlagsdokumentet må ligge til grunn i arbeidet med planen.  
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Noen temaer i kompetanseutviklingen vil være felles for alle i oppvekst og noen temaer 

vil være for spesifikke ansatt-/faggrupper.  

 

Kompetanseplanen planlegges lagt frem i 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteraturliste: 
 
Befring, E., Frønes, I., Sørlie, A. Mari (red), (2010) Sårbare unge – nye perspektiver og 

tilnærminger. Oslo: Gyldendal akademiske 
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2013). Oppvekstrapporten 2013  

Oslo: Statens forvaltningstjeneste 
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2013). Oppvekstrapporten 2013.  

Oslo: Statens forvaltningstjeneste 
 
FN konvensjon for barns rettigheter (Barnekonvensjonen) av 20. november 1989, ratifisert av 

Norge 8.1.91 
 
Gjertsen, Å, Per., (2007) Forbyggende barnevern – samarbeid for barnets beste.  

Bergen: Fagbokforlaget 
 
Interne Lover og forskrifter for oppvekst i Asker kommune 
 
Kvello, Ø (2007). Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling.  

Oslo: Universitetsforlaget 
 
Meld. St. 39 (2001-2002). Oppvekst og levekår for barn og unge i Norge. Oslo: Statens 

forvaltningstjeneste 
 
Meld. St.47 (2008-2009). Samhandlingsreformen. Oslo: Statens forvaltningstjeneste 
 
Meld. St.18 (2010-2011). Læring og fellesskap.  Oslo: Statens forvaltningstjeneste  
 
Meld. St.22 (2010–2011). Motivasjon – Mestring – Muligheter. Oslo: 



20 
 

kunnskapsdepartementet. 
 
Meld. St 24 (2012-2013). Framtidens barnehage. Oslo: Statens forvaltningstjeneste 
 
Meld. St.20 (2012-2013). På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. Oslo: Statens 

forvaltningstjeneste 
 
Meld. St.34 (2012-2013). Folkehelsemeldingen God helse – felles ansvar. Oslo: Statens 

forvaltningstjeneste 
 
Meld. St.26 (2014-2015). Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet. Oslo: Statens 

forvaltningstjeneste 
 
Meld. St.24 (2014-2020). Strategi Kompetanse for framtidens barnehager. Oslo: Statens 

forvaltningstjeneste 
 
NOU 2009:18. Rett til læring Oslo: Statens forvaltningstjeneste 
 
NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Oslo: Statens forvaltningstjeneste 
 
NOU 2012:1 Til barnas beste. Oslo: Statens forvaltningstjeneste 
 
NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole. Et kunnskapsgrunnlag. Oslo: Statens 

forvaltningstjeneste 
 
NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Oslo: Statens 

forvaltningstjeneste 
 

 
 

 
 


