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Kommuneområde oppvekst 
omfatter:

- Kommunale barnehager og grunnskoler (20 virk.)

(inkl.SFO og gr.sk for voksne)

- St. Marie læringssenter

- Alternative skolearenaer

- PPT

- Spes.ped førskole

- Virksomhet kompetanse og kvalitet i 

oppvekst. (VKKO)
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Oppvekstplan 2018-2030

Sammen skaper vi Sarpsborg

- DER BARN OG UNGE LYKKES -



Bakgrunn og innramming

FNs  

Barne-

konvensjon

Nasjonalt lovverk 
og sektorplaner

Samfunnsplanen 2018-2030

Oppvekstplan 2018-2030

- 4 årig handlingsdel



Hovedområder

- Det gode hjemstedet

- den gode barnehage, skole og SFO

- samspill lokale foreninger og næringsliv

- Jobbene for framtiden

- lære for livet (livskompetanse og egenverdi)

- lære for arbeidslivet (relevant og fremtidsrettet kompetanse)

- Opplevelser for livet

- Folkehelse

- Inkludering

«Trygghet og glede som grunnlag for faglig mestring, motivasjon og utvikling»



Innsatsområder
- Helhet og sammenheng

- omsorg, danning, lek og læring

- gode overganger og samhandling 

- Læringskvalitet og læringsutbytte

- faglig og sosial kompetanse (kjernen)

- tidlig innsats og gjennomføring av grunnopplæringen

- Kompetanse og rekruttering

- positivt barn- og elevsyn

- tilpasset- og tilpasning av- kompetanse

- Kvalitet i ledelse og organisasjonsutvikling

- ledelse som drivkraft og forutsetning

- lærende nettverk og profesjonsfellesskap



SLIK VIL VI HA DET OG SLIK GJØR VI DET

Gjennom disse mål- og tiltaksbegrepene konkretiserer kommunen mål kommuneområde oppvekst vil 

arbeide mot og de handlinger som skal føre til at målene nås.

Virksomhetsplanene vil synliggjøre hvordan man følger opp og ivaretar den satsningen som 

framkommer i planens mål- og tiltaksdel. 

Virksomhetsplanene utarbeides årlig og vil sikre sammenhengen mellom kommunalt definerte mål og 

arbeidet i virksomhetene.



Hovedoppgaver dir. 2019/2020

- Støtte og følge opp daglig drift av barnehager, skoler og andre virksomheter 

(KS`: Kom nærmere)1619 ansatte – regler, prosedyrer og lovverk – jobbe mot 

politisk oppsatte mål for barn og ungdom gjennom oppvekstplanen

- Etablere og forankre ny organisering og nye roller (struktur)

- Videreutvikle og etablere gode møtearenaer (struktur)

- Jobbe med medvirkningsprosesser på flere nivå fra Bystyret til lokale ATV og 

FAU (prosess – se Knut Roald kart)

- Jobbe med forankring av oppvekstplan og videre koblinger mellom denne og 

lokale virksomhetsplaner (prosess)

- Etablere og videreutvikle arenaer og møtepunkter for virksomhetsoppfølging 

(prosess)

- Jobbe med utvelgelse og tydeliggjøring av resultatfaktorer som et ledd i å ruste 

barn og unge for videre trinn i sin utdanning (resultat)



Knut Roald: «Kom nærmere»





Sammen skaper vi Sarpsborg 

– der barn og unge lykkes -


