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SENTRALE INTENSJONER FOR ARBEIDET

Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune beskriver en langsiktig prosess. Den berører mange problemstillinger og trekker inn store 
deler av kommunens tjenesteproduksjon i videste forstand. Hovedfokus er likevel på de tjenesteområder (skoler og barnehager), som er mest sentrale i
forhold til å sikre barn og unges oppvekstvilkår. 

Hovedformålet for plattformen i størst mulig grad å sikre en oppnåelse av kommunens visjon: 

SARPSBORG SKAL VÆRE EN FOREGANGSKOMMUNE NÅR DET GJELDER OPPVEKSTVILKÅR FOR BARN OG UNGE 

Visjonen krever en nærmere spesifisering og utdyping av hva det vil si å være en foregangskommune innenfor oppvekstområdet. En slik spesifisering av
begrepene er gitt i innledningen av plattformen.

Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform må framstå som en langsiktig prosess der mange aktører involveres. En hovedutfordring er å sikre gode prosesser. 
Det innbærer at de er målrettet, sikrer kvalitet, utvikler aksept, mobiliserer innsats og bidrar til organisatorisk læring. 

Plattformen søker å tydeliggjøre sentrale utfordringer knyttet til vilkår og betingelser for at barn og unge skal lykkes. Sentrale forskningsfunn og faktabasert 
informasjon skal brukes i det videre arbeidet.   

Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform skal gi grunnlag for beslutninger i form av en helhetlig oppvekstpolitikk. Plattformen skal også gi grunnlag for kon-
krete strategier og tiltak i Sarpsborg både i offentlig og annen regi. På den måten kan en klargjøre roller, ansvar og oppgaver for alle aktører i barn og unges 
oppvekstmiljø i Sarpsborg.

I tillegg til å være et sentralt dokument for oppvekstvilkår generelt skal plattformen også utgjøre grunnlag for en tydelig barnehage- og skole-
politikk som i sin tur danner basis for tjenestebestillingene mot skoler og barnehager i Sarpsborg kommune.
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1. BAKGRUNN
Hvorfor skal Sarpsborg kommune ha en egen oppvekst- og utdanningspolitisk plattform?
Arbeidet med kommuneplanen 2007 – 2020 og politisk behandling av denne, peker på hovedutfordringer som 
Sarpsborg-samfunnet står overfor.
I en egen analyse av grunnskoletilbudet, gjennomført av Høgskolen i Østfold (2007) forsterkes de vurderinger 
som ligger til grunn for utformingen av gjeldende kommuneplan.

Hovedutfordringene er:

- Sarpsborg har et utdanningsnivå i befolkningen som er lavere enn de fleste kommuner vi
 sammenligner oss med.
- Sarpsborg kommune har gjennomgående lavere levekår enn sammenlignbare kommuner.
- Sarpsborg kommune har en relativt stor andel ”drop-out” fra videregående skole.
- Sarpsborg kommune har hatt en større vekst i andel minoritetsspråklige innbyggere over
 kort tid enn de kommuner vi sammenligner oss med.

Fra Stortinget er det gitt tydelige styringssignaler innenfor oppvekstområdet.

- Kunnskapsløftet stiller krav om endringer i opplæringen og synliggjør gjennom Lærings-
 plakaten et mer helhetlig syn på utdanning og oppvekst.
- Ny rammeplan for barnehager betoner barnehagen som en læringsarena i langt sterkere
 grad enn det har vært gjort tidligere.
- Stortingsmelding 16-07 legger stor vekt på sammenhenger og helhetlige læringsløp i opp-
 læringen fra barnehage til skole.
- Stortingsmeldingen legger også stor vekt på tidlig intervensjon, dvs å oppdage barn med
 hjelpebehov så tidlig som mulig for å sikre at hjelp blir iverksatt tidlig.
- Tidlig intervensjon betyr også bedre samordning av tjenester.

Kommuneplanens innsatsområder og beskrivelser av kommunens levekårssituasjon understreker behovet for 
å utvikle opplæringstilbudet og oppvekstvilkårene for barn og unge. Dette vil kunne styrke identiteten og videre-
utvikle kvaliteter ved opplæring og oppvekst i Sarpsborg.  
St.m. 16/07 peker på at Norge har kommet i en situasjon hvor utdanningssystemet forsterker sosiale ulikheter. 
Et langsiktig og planmessig arbeid vil dermed være av meget stor betydning for den samlede utviklingen av 
Sarpsborg-samfunnet.
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2. DEFINISJONER
”Der barn og unge lykkes” er en omskrivning av visjonen for Sarpsborg kommune, vedtatt siste gang i tilknytning til behandlingen av kommuneplanen 2007 – 
2020 og som heter;
”Sarpsborg skal være en foregangskommune når det gjelder oppvekstvilkår for barn og unge”

I det videre arbeidet er følgende begrepsforklaringer lagt til grunn:

”Barn og unge”
Med barn og unge i Sarpsborg kommune menes kommunens innbyggere som direkte berøres av ulike tjenester og aktiviteter rettet mot denne gruppen.
Målgruppen omfatter også innbyggere som mottar et tjenestetilbud fra andre forvaltningsnivåer (les Østfold fylkeskommune o.a.)
Det betyr at kommunen også må ha fokus på samhandlingen med videregående skole og med andre aktører som henvender seg til barn og unge i Sarpsborg.

“Oppvekstvilkår”
Oppvekstvilkår er de samlede betingelser for at Sarpsborg kommunes barn og unge skal kunne oppleve mestring og lykkes i sin oppvekst og som voksen. Å 
lykkes innebærer at barn og unge i Sarpsborg kommune får opplæring med en slik kvalitet at de står godt rustet til å møte det samfunn de skal ut i som voksne. 
Barn og unge må derfor utvikle faglig og sosial kompetanse. Samtidig må opplæringen gi et godt grunnlag for livslang læring.

Å lykkes i et livsperspektiv handler om å definere sin egen rolle og å utvikle forutsetninger for å delta i arbeid med globale utfordringer. Økende globalisering 
forutsetter bedre kommunikasjon og samhandling på tvers av språk, fagområder, kulturer, religioner og livssyn.

Dette forutsetter at barn og unge møtes med en gjennomgående holdning om barns egenverd og barns medborgerskap. Tjenester som rettes inn mot barn og 
unge må gjennomsyres av holdninger som er basert på et positivt menneskesyn. Et slikt menneskesyn må også gjenspeiles i Sarpsborg som samfunn. 

Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform synliggjør et grunnleggende verdifundament for alle som arbeider med barn og unge i Sarpsborg kommune.
Plattformen baserer seg på tenkningen som gjenspeiler seg i et oversatt afrikansk ordtak: 
                                                                                                                          “Det trengs en hel landsby for å kunne oppdra et barn”

3. MODELL 
Helhetlig styringsmodell for Sarpsborg kommune er en modell for den kontinuerlige prosessen som utgjør ledelse av kommunens samlede tjenesteproduksjon, 
og de resultater som ønskes oppnådd gjennom denne produksjonen.

Styringsmodellen legger til grunn at kommunens samlede resultater av tjenesteproduksjonen fordrer kvalitet i de innsatsområdene som ligger til grunn for 
produksjonen og i evnen til å lære av resultatvurderingene. På den måten kan produksjonsprosessene stadig forbedres.
Helhetlig styringsmodell er et overordnet strategisk veivalg og et verdivalg for hele kommunens tjenesteproduksjon.
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I et oppvekstperspektiv må en vesentlig andel av tjenesteproduksjonen nødvendigvis skje i et nært samspill 
mellom barn og voksne. Derfor er det behov for en ytterligere konkretisering av den helhetlige styringsmodellen. 
Konkretiseringene beskriver sammenhenger som gir grunnlag for å skape læring og understreker at resultater 
skapes i komplekse og langsiktige prosesser. 

Kommunens helhetlige styringsmodell og de konkretiseringer og presiseringer som er vist i det følgende sikrer 
en ”rød tråd” i arbeidet. Slik kan ulike tiltak som gjennomføres innenfor oppvekstområdet settes inn i en helhetlig 
sammenheng.

Sammen med Kommuneplanen kan Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform gi føringer for samordning av
tjenester rettet mot barn og unge. Den gir oversikt og beskriver sammenhenger som utgjør et hensiktmessig 
grunnlag for styring og prioritering innenfor oppvekstsektoren.
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Modellen til høyre angir nærmere konkretiseringer og utdypinger innenfor utvalgte 
elementer av den helhetlige styringsmodellen. I det følgende beskrives modellen mer 
utdypende. Disse beskrivelsene og problemstillingene som reises skal i det videre 
arbeidet danne grunnlag for de utviklingsprosesser som en velger å gjennomføre i 
Sarpsborg kommune som en del av arbeidet på veien mot i enda større grad å rea-
lisere kommunens visjon. 

Den helhetlige styringsmodellen er på noen områder ikke utdypet nærmere. Det er å 
oppfatte slik at den helhetlige styringsmodellen for Sarpsborg kommune i tilstrekkelig 
grad er dekkende og uttømmende slik den foreligger. 
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3.1. INNSATSOMRÅDER
Innsatsområder eller ”Strukturkvalitet” som er betegnelsen som er benyttet i bl.a. Skoleporten handler om å være 
bevisst at kvaliteten på sluttresultatet også avhenger av kvaliteten på innsatsfaktorene. Dette er like vesentlig for 
alle oppveksttjenestene.

3.1.1. Verdier og ledelse 
Verdier utgjør et vesentlig element innenfor hele oppvekstområdet på samme måte som i kommunens helhetlige 
styringsmodell. I forebyggende plan for barn og unge er det vektlagt at voksne i Sarpsborg bryr seg positivt om 
barn, og folkehelseforumet  har påpekt verdien av å tro på at barn og unge har positive ressurser og stort vekst-
potensiale. For å lykkes i dette arbeidet må barn/unge bli sett, hørt og verdsatt.

Verdier i denne sammenheng omfatter synet på elever og barn som skal prege prinsippene for opplæringen og 
samhandlingen med barn i Sarpsborg kommune. 
Dette er ytterligere konkretisert i Læringsplakatens 11 prinsipper. (Møller og Sundli 2007 ”Læringsplakaten –
skolens samfunnskontrakt) og i rammeplanens pkt. 1.3. – Barnehagens verdigrunnlag.

Sarpsborg kommune har gjennom flere år satt et tydelig fokus på verdier og ledelse, blant annet gjennom  
utforming av kommunens arbeidsgiverpolitikk og etiske retningslinjer. God ledelse gir motiverte medarbeidere 
som gir gode tjenester til innbyggerne i kommunen. Det verdisyn kommunen har lagt til grunn i sin arbeidsgiver-
politikk sjekkes bl.a. ut gjennom løpende “temperaturmålinger” av medarbeideres trivsel.

Tjenesteområder og virksomheter som arbeider med barn og unge må på samme måte være tydelige når det 
gjelder synet på verdier i forhold til barn.
Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform kan angi noen overordnede prinsipper, men det er den enkelte virk-
somhet og den enkelte medarbeider som i sitt daglige virke må vise gjennom handling at plattformens verdisyn 
gjelder.

FNs Barnekonvensjon, ulike lovverk som gjelder barns rettigheter med tilhørende forskrift og så vel 
Kunnskapsløftet som ny Rammeplan for barnehagen betoner medvirkning som et vesentlig prinsipp. Medvirkning 
i denne sammenheng uttrykker at barn skal gis anledning til å påvirke egen hverdag og egne valg i sitt lærings-
arbeid. Medvirkning handler om å legge til rette for at barn tar et større ansvar for egen læring.



9

Medvirkningsbegrepet legger til grunn et syn på barn som er positivtt. Det er imidlertid den enkelte medarbeider som i det daglige må legge arbeidet til rette 
på en slik måte at barn faktisk får anledning til å medvirke i prosesser som gjelder dem selv.

Ledelse innenfor oppvekstområdet handler om ledelse på ulike nivåer.
Det handler dels om den ledelse som utøves av virksomhetsledere i virksomheter som utøver tjenesteyting overfor barn og unge og som er klart uttrykt
gjennom den helhetlige styringsmodellen. 

Forskning understøtter betydningen av ledelse i læringsarbeid. 
En større dansk undersøkelse trekker fram følgende karakteristika ved ledelse i skoler som i større grad lykkes med å utfordre sosiale ulikheter:
· En klar og tydelig ledelse
· Synlig ledelse
· En ledelse som veileder personalet
· En ledelse som følger opp beslutninger 
· En ledelse som går i dialog med sine medarbeidere
· Dialogen konkretiseres gjennom virksomhetens utviklingsplan
Disse karaktertrekkene er helt samsvarende med hva som framholdes som viktig for alle ledere i Sarpsborg kommune.

Ledelse og verdier innenfor oppvekstområdet handler i like stor grad om den ledelse som utøves av medarbeidere overfor barn.
Mange av kommunens medarbeidere har en rolle overfor barn og unge som kan sammenlignes med arbeidslederrollen i arbeidslivet for øvrig. Det synes
fruktbart å forsterke og videreutvikle dette perspektivet. (jf. Halland 05; ”Læreren som Leder”)
 
Det er grunnlag for å hevde at barn og unge ønsker ledere som har de samme kvalifikasjoner, verdier og holdninger som de ledere vi som voksne etterspør.
Arbeidslederrollen overfor barn må derfor tydeliggjøres. Det må settes fokus på at voksne som leder barn må vektlegge de samme hovedelementer som de 
som etterspørres og som ledere faktisk måles på internt i Sarpsborg kommune.
Det innebærer at 
- medarbeidere er tydelige på et positivt barnesyn der en har tro på at barnet ønsker å mestre sin egen læring og personlige vekst.
- medarbeidere framstår som tydelige voksne som setter grenser når det er behov for det, ikke først og fremst med henvisning til ulike regelsett, men  
 fordi tydelige voksne evner å definere slike grenser i forhold til den aktuelle situasjonen.
- medarbeidere er tydelige på hvilke forventninger og krav som gjelder
- medarbeidere er støttende og oppmuntrende i sin atferd og forsøker å legge til rette for at barn og unge 
 lykkes i forhold til sitt eget ståsted
- medarbeidere legger stor vekt på å veilede der det er behov for det.
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God arbeidsledelse innebærer å lede på en slik måte at medarbeidere motiveres til å prestere godt. Forskning 
har vist at ytre belønning (”gaver, penger og ting”) i liten grad er en varig motivasjonsfaktor.

God arbeidsledelse handler i særlig grad om å bry seg om og å se andre. God arbeidsledelse handler derfor 
dypest sett om relasjonskompetanse og sosiale ferdigheter.
Relasjonskompetanse handler om å se den andre, og å tilpasse sin atferd til den andre.  Å bry seg (om og med) 
er en viktig kvalitet ved den tydelige voksne,  og en kvalitet ved det gode fellesskap.

Kultur og kulturelle uttrykk
En rekke undersøkelser synes å bekrefte organisasjonskulturens betydning som forutsetning for elevpresta-
sjoner. Undersøkelsene er foretatt både på samfunns, nærmiljø og skolenivå, for eksempel Rutter m.f. ”15000 
hours”1979. 
”I effektive skoler har elevene foreldre og venner som formidler positive forventninger til skolen”

Våre virksomheter er preget av den kultur/de kulturer som har fått utvikle seg over tid. Disse kulturene kommer 
til uttrykk på en rekke ulike måter, bl.a. gjennom hvordan medarbeidere samhandler, gjennom virksomhetens 
profilering og utseende, hvordan medarbeidere omtaler brukerne og gjennom i hvilken grad medarbeiderne ser 
seg selv som en del av et fellesskap.
Et arbeidsfellesskap utvikler en kultur som uttrykkes gjennom det som i forskning uttales som grunnleggende 
antakelser. Det betyr at arbeidsfellesskapet har utviklet det som fellesskapet oppfatter som ”sannheter”. Disse 
”sannhetene” legges til grunn for den atferd som utøves av medlemmene i fellesskapet.
Ledelse er en avgjørende faktor i arbeidet med å utvikle positive kulturer.
I Sarpsborg kommune må det være et mål at virksomheter som retter sine tjenester mot barn og unge preges av 
kulturer med et positivt barnesyn og der dette gjenspeiles i de kulturelle uttrykkene som vises.

Ledelse i Sarpsborg kommune må derfor vie oppmerksomhet på å utvikle og påvirke kulturer på en slik måte at 
det i arbeidsfellesskapene blir oppfattet som en allmenngyldig sannhet at barns egenverd er styrende for hvor-
dan voksne samhandler med barn.
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Målbeskrivelse
I Sarpsborg kommune tas barn og unge på alvor. Dette innebærer at:
- felles ansvar og felles engasjement styrker lokalsamfunnet Sarpsborg 
- alle barn og unge er verdifulle
- alle barn og unge har positive ressurser og et vekstpotensiale
- barn og unge trenger klare grenser
- voksne tar ansvar ved å være på samme arenaer som barn og une
- barn/unge involveres aktivt på de arenaer de deltar, ved at de får tilstrekkelig informasjon og gis mulighet til å påvirke de beslutninger som tas
- alle mennesker er handlende, reflekterende og ansvarlige individer

Virksomheter som arbeider med barn og unge er preget av en kultur som legger til grunn et positivt barnesyn/elevsyn.

Strategier og veivalg
Sarpsborg kommune
- påser at alle nytilsatte medarbeidere som skal arbeide direkte med barn og unge gjennomfører kommunens introduksjonsprogram og eget  
 introduksjonsprogram der verdier og barnesyn får en fremtredende plass 
- påser at alle ledere gjennomfører kommunens lederutviklingsprogram
- opprettholder fokus på medarbeiderens holdninger og verdisyn 
- tilrettelegger for at  personalsammensetning justeres og endres i tråd med tjenestens behov
- foretar jevnlige målinger av medarbeideres og virksomheters evne til medvirkning og til synliggjøring av et positivt barnesyn
 bl.a. gjennom systematisk bruk av”Elevundersøkelsen” og andre brukerundersøkelser
- vurderer erfaringer fra kommuner og landsdeler i Europa som har lykkes med å tydeliggjøre et positivt barnesyn i utviklingen av samfunnet.
- legger til rette for at medarbeidere som arbeider med barn og unge skal ha muligheter for videreutdannelse og kompetanseheving, for at kvaliteten
 opprettholdes og styrkes.
- ønsker at skole/barnehage- og øvrige ledere har fokus på et godt arbeidsmiljø, psykisk og fysisk, for både barn og medarbeidere.

3.1.2. Menneskelige ressurser
Begrepet ”menneskelige ressurser” omfatter en rekke forhold og ulike ressursgrupper. I det følgende er de ulike elementene i hovedsak inndelt og sortert etter 
”funksjon” og tilknytningsforhold til barn.

Medarbeidere som legger til rette for barn og unges utvikling
Medarbeidere i skoler, barnehager, helsestasjoner og kulturinstitusjoner samt andre tjenesteområder som har direkte kontakt med barn og unge, er en svært 
sentral ressurs. Rutter(1979) framhever betydningen av positive forventninger for elevenes læringsresultat. ”Elevene/barna lever opp til eller ned til lærerens/
den voksnes forventninger”.
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Sarpsborg kommune som organisasjon skal fortsatt legge til rette for planmessig kompetanseheving av sine 
medarbeidere for å sikre et best mulig grunnlag for realisering av kommunens visjon.

Kompetanseheving må være rettet mot de reelle utfordringene medarbeiderne står overfor. Da er det også av 
avgjørende betydning at medarbeidere regelmessig setter verdimessige spørsmål på dagsorden og at også 
kompetanseheving og utvikling omfatter verdispørsmål.

Gjennom Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform settes fokus på utviklingen av hele mennesket. Det inne-
bærer at barn skal utvikles så vel sosialt som faglig.
Et kjennetegn for Sarpsborg-skolen er at elevene i hovedsak trives godt, men at de er lite motivert for læring. 
Det er utvilsomt klare sammenhenger mellom lærerens evne til å motivere for læring og lærerens egne faglige 
forutsetninger.
Det må være et mål for Sarpsborg kommune gjennom sin rekruttering å sikre godt kvalifiserte medarbeidere i 
skolen og i barnehagen.

Dette kan skje gjennom innføring av kompetansekrav som går ut over det som er satt som kompetansekrav 
nasjonalt. Rekrutteringen bør også foretas med stor vekt på egnethet i forhold til det verdisett som kommunen 
har valgt å legge til grunn. Sarpsborg kommune må videreføre en bevisst holdning til rekruttering av kompetanse 
slik at våre virksomheter innehar et kompetansetilfang som er bredere enn hva en kan oppnå gjennom ensidig å 
rekruttere medarbeidere med pedagogisk utdanning.

Målbeskrivelse
Sarpsborg kommune har medarbeidere innen oppvekstområdet som har bedre og bredere kompetanse for  
arbeid med barn, enn det som er satt som nasjonale minstekrav.

Samarbeidsparter for barn og unge
Foreldre og foresatte har ansvaret for barns dannelse.
Foreldre og foresatte bør derfor selvsagt være den viktigste ”samarbeidsparten” for barn og unge. Foreldre-
gruppen utgjør en vesentlig ressurs i forhold til opplæring generelt og ikke minst i forhold til etablering av positive 
holdninger til utdanning.



13

Det er grunn til å anta at svært mange foreldre i kommunen i hovedsak har et positivt forhold til ”sin skole”. Det er også grunnlag for å anta at det er et færre 
antall foresatte som har generelt positive holdninger til utdanning og som målbevisst arbeider med denne type holdninger hos sine barn.

Likevel er det eksempler på at foreldre gjennom handlinger gir tydelige signaler om at skole og utdanning ”ikke er så viktig”. For å oppnå en markert forbedring 
av elevenes resultater er det av avgjørende betydning at kommunen v/virksomhetene og foreldregruppen etablerer et tettere samarbeid enn i dag og der også 
holdningsmessige spørsmål settes tydeligere på dagsorden.
Dette samarbeidet vil styrkes gjennom systematisk nettverksetablering blant foresatte. (jf. Rinkebyskolan)

Foresatte er eksperter på sine barn. Virksomheter som arbeider med barn og unge må derfor i større grad enn i dag være lydhøre for hva foresatte har å 
tilføre virksomheten.
Foresatte har også det endelige og avgjørende ansvaret for egne barn. Det er derfor viktig at virksomhetene og foresatte foretar de nødvendige avklaringer 
av roller og forventninger dem imellom. Foresatte er viktige samarbeidsparter i forhold til opplæringen av barn og unge. Virksomheter må derfor i større grad 
enn i dag våge å slippe foresatte til. Virksomhetens medarbeidere er fagekspertisen, men profesjonaliteten forringes ikke ved å involvere foresatte mer i det 
arbeidet som foregår i virksomheten.

Det bør vurderes i hvilken grad og på hvilken måte det er mulig for kommunen å etablere en ”foreldreskole” i sammenheng med tiltak innenfor voksenopp-
læringsfeltet. En foreldreskole vil kunne være en forsterkende faktor i arbeidet for å videreutvikle samhandlingen mellom institusjoner og foresatte, og vil 
kunne fremstå som en viktig faktor i forhold til holdningsskapende arbeid for å sette utdanning i fokus. En foreldreskole i denne sammenheng er en skole der 
foreldre kan få ”opplæring” om Sarpsborg-skolen og om de fag og aktiviteter elevene deltar i. En foreldreskole i denne sammenheng er dermed ikke en skole 
for å gi opplæring på foreldrerollen.

Målbeskrivelse
Foresatte og virksomheter opplever gjensidig at foreldre er en ressurs og vesentlig samarbeidspart i opplæring og utvikling av barn og unge. Foresatte legger 
vekt på å framholde utdanning som et vesentlig element i barns utvikling.

Innbyggerne i Sarpsborg kommune er også en viktig ressurs i forhold til arbeidet mot å nå kommunens visjon.

Voksne personer som bryr seg om barn er en viktig faktor i arbeidet for å sikre at barn og unge lykkes. Det afrikanske ordtaket innledningsvis uttrykker nød-
vendigheten av og behovet for voksne mennesker som er tydelige voksenpersoner. Ordtaket viser også til at det er viktig at voksne står sammen om arbeidet 
med barn og unge. Tydelige voksne trenger ikke nødvendigvis å opptre likt, men voksne må våge å vise omsorg og samtidig vise tydelighet i forhold til barn 
og unge.
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Samfunnet i dag er preget av at mange voksne er usikre på det å markere rollen som tydelige voksenpersoner.  
Når en rekke utsalgssteder gjennom plakater på dørene gir ”påbud” om at kun to barn har adgang i lokalet 
samtidig, kan dette være med på å markere både fravær av tydelige voksne og mangel på tillit til barn og unge. 
Eksemplet kan indikere at samfunnet rommer holdninger som tilkjennegir mistro og skepsis til barn og unge.

For å lykkes i arbeidet med at Sarpsborg skal være et sted der barn og unge lykkes, må kommunen som sam-
funn planmessig arbeide for at det etableres holdninger i voksenmiljøet som innebærer at voksne tar ansvar, er 
tydelige i voksenrollen og at det samtidig signaliseres at barn og unge tas på alvor.
Derfor er det nødvendig å etablere nettverk som representerer støtte for tydelige voksne.

Natteravnprosjektene er et godt eksempel på voksne som bryr seg om barn og unge. Prosjektene viser voksne 
som tar seg tid til å være synlige der barn og unge ferdes og som gjennom sin atferd framstår som gode rolle-
modeller i form av å vise sosialt engasjement.

Målbeskrivelse
Sarpsborg kommune er preget av tydelige voksne som våger å sette grenser for uakseptabel atferd og som 
samtidig gir uttrykk for et positivt syn på barn og unge.

Frivillig sektor
Frivillig sektor, eller tredje sektor, er en vesentlig ressurs i forhold til barn og unges oppvekstvilkår.
Det er grunn til å tro at det ligger et uutnyttet potensiale i å etablere tettere samarbeid med frivillig sektor som et 
element i opplæringen av barn og unge.

Frivillig sektor er et vesentlige element i det holdningsskapende arbeidet blant barn og unge. Mange lag og 
foreninger har allerede relativt stort ”trykk” på holdningsskapende arbeid i dag. Ledere i lokale lag og foreninger 
framstår ofte som tydelige voksne som gir klare tilbakemeldinger i forhold til så vel atferd som målrettet arbeid 
for å øke ferdigheter og prestasjoner.
Forventninger til at barn og unge skal mestre er i hovedsak grunnleggende. Det innebærer at en ofte finner 
større grad av ”læringstrykk” innenfor lag og foreningers arbeid med barn og unge enn hva vi kan se eksempler 
på i kommunale virksomheter.
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På den annen side er det også nødvendig å trekke fram noen dilemmaer knyttet til 3. sektor:
· målsetting, manglende fleksibilitet og krav til deltagelse kan ekskludere mange som ellers ville delta – jf. frafallsproblematikk i frivillig idrett
· åpenhet og terskel knyttet til deltagelse 
· fellesskapets ressursanvendelse
· kravet til at skole skal være et gratistilbud
En større grad av samordning av tjenester vil kunne bidra til erfaringsutveksling og kompetanseheving på tvers av fagområder. En avgjørende forutsetning for 
å lykkes i å etablere tettere samhandling mellom kommunale virksomheter og frivillig sektor er imidlertid vilje fra ”begge parter” til å se på et samarbeid som 
gjensidig nyttig.

Målbeskrivelse
Frivillig sektor er en vesentlig samarbeidspart for den samlede opplæringen og tjenesteytingen som er rettet mot barn og unge.

Næringslivet i kommunen er en viktig medspiller i forhold til å arbeide for et samfunn med høyere livsstandard og som motiverer til utdanning og opplæring. 
Næringslivet i kommunen vil alltid ha behov for kompetente medarbeidere. Slik sett vil derfor et samarbeid mellom kommune og næringsliv være et virke-
middel som næringslivet i neste omgang kan ”høste av”.
En målsetting som innebærer å øke unges grad av livsmestring vil i stor grad utløse behov for tilgang på så mange læringsarenaer som mulig.  
Samtidig er det av stor betydning at næringslivet formidler holdninger og verdier og forventninger til barn og unge som er i tråd med hva som framholdes i
Oppvekst- og utdanningspolitiske plattform. 
Sarpsborg kommune har allerede gjennom arbeidet med plan for utdanningsvalg høstet erfaring med næringslivets vilje til å inngå forpliktende avtaler om  
alternative læringsarenaer. Disse erfaringene peker i retning av at næringslivet i stor grad ser nødvendigheten og nytten av et tett samarbeid. 

Målbeskrivelse
Næringslivet og oppvekstsektoren har utviklet et forpliktende samarbeid der det legges til rette for alternative læringsarenaer og styrking av praksisele-
mentene i utdanningsvalg

Strategier og veivalg
- Sarpsborg kommune legger til grunn egne kompetansekrav for tilsetting i skoler, barnehager og andre virksomheter som arbeider med barns
 opplæring og utvikling
- Sarpsborg kommune og det kommunale foreldreutvalget i grunnskolen utvikler i samarbeid egen håndbok for foreldresamarbeid
- Sarpsborg kommune viderefører og videreutvikler samarbeidsprosjekter med frivillige lag og foreninger
- Sarpsborg kommune viderefører og videreutvikler inngåtte partnerskapsavtaler med næringslivet.
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3.1.3. Strategiske prosesser
I Sarpsborg kommunes helhetlige styringsmodell er strategiske prosesser knyttet til kommunens overordnede 
plan- og styringsdokumenter.
Gjennom de prosesser og beslutninger som leder fram til disse plandokumentene gis føringer for bl.a. arbeidet 
med barn og unge.

Gjennom Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform er det ønskelig å sette fokus på de underliggende plan- og 
styringsdokumentene som gir grunnlaget for den konkrete innsatsen rettet mot barn og unge ute i den enkelte 
virksomhet.

Verdiplattform/pedagogisk plattform
Virksomheter i Sarpsborg kommune må, slik det er omtalt bl.a. under kapittelet om ledelse og verdier, ha et 
avklart, gjennomdrøftet og tydelig uttalt barnesyn/elevsyn. Virksomheter som arbeider med barn og unge bør 
derfor etablere prosesser internt som har som formål å utmeisle virksomhetens verdimessige ståsted nedfelt i en 
egen verdiplattform eller i en pedagogisk plattform.

Det er av avgjørende betydning at et slikt verdidokument oppstår som et resultat av en prosess der alle i virk-
somheten er involvert. Det er også av avgjørende betydning at dokumentet ikke blir en ”akademisk øvelse” som 
bare et fåtall medarbeidere føler seg forpliktet i forhold til. Virksomhetens verdiplattform må være konkret og 
samtidig overordnet. Verdiutsagn og verdivalg må være avklart og det må være en omforent oppfatning i kollegi-
et om forståelsen av begrepene og hva disse medfører i forhold til atferd og daglig arbeid. Førende for arbeidet 
med virksomhetens verdiplattform er selvsagt lovverk, sentrale læreplaner og de bestemmelser og føringer som 
er gitt gjennom kommunens overordnede planverk, og gjennom Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform.

Virksomhetenes plandokumenter 
Sarpsborg kommune har gjennom sin organisering valgt å legge stor grad av ansvar og myndighet ut til virk-
somhetsleder. Virksomhetene gis et stort handlingsrom innenfor de planer og bestemmelser som gjelder. 
Kunnskapsløftet og ny rammeplan for barnehager peker også på at virksomhetene skal ha et slikt handlingsrom 
for å sikre utvikling i tråd med virksomhetens egenart, som i sin tur preges av virksomhetens omgivelser.

Med stor grad av frihet til å velge så vel mål som strategier må virksomhetene også sikre helhet og sammenheng 
gjennom et eget plan- og styringsverk. Dette planverket må utformes i tråd med og innenfor rammene av de 
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strategiske prosessene som gjelder i hele kommunen. For skolene er det også nødvendig å vektlegge lokale handlingsprogram/virksomhetsplaner for å sikre 
grunnlaget for inngåelse av gode avtaler om arbeidstid for lærerpersonalet.

Målbeskrivelse
Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform konkretiseres gjennom virksomhetenes egne verdiplattformer og gjennom egne plandokumenter.  

Strategier og veivalg
- Virksomhetene veiledes i arbeid med avklaring av verdigrunnlag og barnesyn.
- Virksomhetene vurderes i forhold til arbeid med egne plandokumenter og verdimessige plattformer.
- Kommuneområdene vektlegger bevisstgjøring på kommunens strategiske prosesser for å skape oppslutning om disse prosessene. 

3.1.4. Strukturelle ressurser
Strukturelle ressurser omfatter i hovedsak de elementer som ikke direkte er knyttet til voksnes atferd og barnesyn. For å sikre god kvalitet i tjenestene som er 
rettet mot barn og unge er det også av betydning at rammebetingelsene for disse tjenestene er av god kvalitet. I det følgende er det gitt en summarisk
gjennomgang av hovedelementene innenfor området strukturelle ressurser.

Bygninger og arealer må være av en slik beskaffenhet at de legger til rette for best mulig læringstrykk. (Med Læringstrykk menes at læring står i fokus og 
at medarbeidere stiller krav og uttrykker forventninger samtidig som det gis veiledning og tilbakemeldinger. Læringstrykk innebærer også at barn opplever 
mestringsfølelse og dermed glede over egen læring.) 
Det betyr at skolenes arealer i størst mulig grad legger til rette for at skolene kan gi en opplæring i tråd med Kunnskapsløftet. Det betyr at kommunens barne-
hager både må ha arealer som innbyr barn til aktiviteter som er preget av at barnekulturen ivaretas gjennom bl.a. lek og at barnehagen også rent bygnings-
messig inviterer til læring. Øvrige tjenester som er rettet mot barn og unge må ha arealer som er utformet slik at de innbyr til aktivitet, læring og forberedelser 
for ”voksenlivet.”
Dete er også påvist klare sammenhenger mellom det rent estetiske uttrykket og barns trivsel og evne til læring. Virksomhetene må derfor legge vekt på at 
bygninger og arealer der barn oppholder seg framstår som innbydende i den forstand at det er ryddig, rent og pent. 

Sarpsborg kommune må fortløpende evaluere egen virksomhet med grunnlag i formålet med kommunens arbeid rettet mot barn og unge.
Det innebærer at så vel kulturelle arenaer som andre arenaer som retter seg inn mot barn og unge utformes i tråd med hva som skal være formålet med
tjenesten.
Skolekapasitetsplanen er et eksempel på sammenhenger i planarbeidet og framstår som et viktig tiltak innenfor rammen av arbeidet med Oppvekst- og
utdanningspolitisk plattform.
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Målbeskrivelse
Bygninger og arealer for læring og aktiviteter rettet mot barn og unge medvirker til å skape optimalt læringstrykk.
Barn og unge er opptatt av estetiske uttrykk fordi kommunens arealer for læring og aktiviteter har god standard 
og ser innbydende ut.

Uteområder bør være av en slik beskaffenhet at de innbyr til konstruktiv samhandling mellom voksne og barn, 
gjerne i rammen av et nærmiljø. Det er viktig at barn og unge gis anledning til å utfolde seg i ulike former for 
fysisk aktivitet. Det er også avgjørende at barne- og ungdomskulturen gis anledning til å innvirke på utforming av 
uteområdene. Dette gjelder så vel utearealer som er direkte knyttet opp mot kommunal tjenesteyting (som ved 
skoler og barnehager) som de arealene som utgjør en del av aktivitetsgrunnlaget for barn og unge.
Samtidig er det vesentlig at utforming og bruk av uteområder for barn og unge ikke utgjør en mulig konflikt
mellom unge innbyggere og eldre innbyggere.

Andre kommuner har med stort hell involvert barn i kartlegging av barns aktivitetsområder. Det viser seg at barn 
ikke alltid velger de arealene som er særskilt tilrettelagt for ulike aktiviteter, men at de heller i noen sammen-
henger velger å ta i bruk ulike frisoner og arealer som ikke er tilrettelagt og regulert.

I tilknytning til kommunens arealplanarbeid bør det derfor vurderes om også slike ”fristeder” bør registreres med 
sikte på at slike områder så langt mulig skjermes som en del av grøntområdet i kommunen. Det er viktig at et 
slikt kartleggingsarbeid gjøres i et samarbeid med barna.

Målbeskrivelse
Det er avsatt arealer til fri lek og utfoldelse og det er etablert tilrettelagte arealer i nærområdene for mer struktur-
erte aktiviteter (sang, dans og barneleker samt fysiske aktiviteter i tilrettelagte apparater og arenaer)

Utstyr og læringsmateriell utgjør et viktig element og en vesentlig rammebetingelse for alle parter som har sin 
tjenesteyting rettet mot barn og unge. Samtidig er det slik at materiell og utstyr i seg selv i liten grad utgjør en 
kvalitetsforbedrende effekt dersom menneskelige ressurser og verdier og ledelse ikke har ønsket kvalitet.
Gjennom Kunnskapsløftet og ny rammeplan for barnehagene er det lagt føringer for at skoler og barnehager må 
endre på bruk av utstyr og hjelpemidler og på tenkingen knyttet til dette. 
Med stort fokus på barns medvirkning og på individuelt tilrettelagt opplæring tvinger det seg fram ny tenking. Her 
vil en i langt større grad enn tidligere ha stor variasjon i læringsmateriell, og læringstrykket oppstår gjennom
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differensiering i bruk av materiell og ikke i mengde innenfor det samme materiellet.
For aktiviteter rettet mot barn og unge som ikke direkte er knyttet til skoler og barnehager er det av betydning at utstyr og materiell ikke er en begrensende 
faktor for å skape gode læringsarenaer i lokalsamfunnet.

IKT-planen er et eksempel på sammenhenger i planarbeidet og framstår som et viktig tiltak innenfor rammen av arbeidet med Oppvekst- og utdanningspolitisk 
plattform.
IKT-planen som ble vedtatt i 2007 er et vesentlig løft for Sarpsborg kommune og må ses i sammenheng med føringer knyttet til tilpasset opplæring og mellom 
dette kravet og valg av utstyr og læremidler i skoler og barnehager.

Målbeskrivelse
Barn og unge opplever at utstyr og læringsmateriell er et bidrag og en forsterkende faktor i læringsarbeidet og at dette benyttes aktivt som hjelpemiddel i
arbeidet for individuelt tilrettelagt opplæring.

Kvalitetssystemer og tilsyn er under videreutvikling. Det er klare krav i lovverket om at det skal være etablert systemer for intern kontroll.
Sarpsborg kommune videreutvikler systemer med sikte på at det skal kunne gjennomføres løpende vurdering av kvaliteten på det faglige innholdet i skoler og 
barnehager.
Det er et klart uttalt behov, også uttrykt fra ledere i skoler og barnehager, at det må utvikles systemer der det foretas løpende vurderinger av kvaliteten på
opplæringen og det pedagogiske tilbudet.
De problemstillinger og utfordringer som reises i en slik sammenheng er omtalt nærmere i eget kapittel (kap. 4) i denne planen.

Støttesystemer er etablert for å sikre bistand til det utviklingsarbeidet som så vel Kunnskapsløft, ny Rammeplan og Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform 
krever.
Fra 2008 er det etablert et eget pedagogisk fagsenter som bla.a. skal sikre veiledning og oppfølging i forhold til de utviklingskrav som stilles til skoler og 
barnehager.

Etableringen av Pedagogisk fagsenter må ses i lys av utredningsarbeidet som er foretatt som grunnlag for utformingen av Oppvekst- og utdanningspolitisk 
plattform.
En videre utvikling av Pedagogisk fagsenter kan være at andre yrkesgrupper og tjenesteområder også knytter seg til senteret for å sikre helhet og sammen-
heng i tjenesteytingen og for å sikre at veiledning for førstelinjetjenesten skjer innenfor en felles verdimessig ramme.
En utvidelse av Pedagogisk fagsenter til å gjelde andre tjenesteområder vil også i seg selv kunne bidra til bedre samordning av tjenester.
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Målbeskrivelse
Det er etablert systemer som sikrer god kvalitet i tjenestene og som bidrar til løpende utviklings og forbedrings-
arbeid basert på de verdier som skal gjelde for arbeidet med barn og unge i Sarpsborg kommune.

Organiseringsformer er basert på hva kommunen mener er optimal tjenesteyting gitt gjennom en avgrenset  
ressursmengde. Organiseringsformer omfatter også den enkelte virksomhets arbeid knyttet til såvel  
organisasjonsmessige tilpasninger som for eksempel organisering av tid.
Tjenester rettet mot barn og unge er gjennom mange år preget av at tiltak iverksettes med grunnlag i barnets 
fødselsår og at organisering skjer med utgangspunkt i en rigid tidsplan (for eksempel ”skolerutas” inndeling av 
arbeidsdager og fridager) eller i skoledagens inndeling i skoletimer og frikvarter.

I det følgende reises noen problemstillinger som bør danne grunnlag for den løpende vurderingen av mål-
beskrivelsen for dette punktet.

Organisasjonsmessige vurderinger
Sarpsborg har gjennom sin modell for kontraktsstyring lagt et godt grunnlag for iverksetting av kommune-over-
gripende tiltak. Samtidig gis virksomheten tilstrekkelig handlingsrom for tilpasning av aktiviteter i tråd med kom-
munale og statlige føringer. Virksomhetene må fortløpende ha fokus på om organiseringen som er valgt er den 
som til enhver tid best tjener formålet for virksomheten. Nye kommunale og statlige føringer og ramme-
betingelser legger grunnlaget for at det må foretas løpende vurderinger av organisering på virksomhetsnivå for 
å sikre større grad av teamarbeid. Nye krav krever vurdering av alternativ organisering. Medvirkning og tilpasset 
opplæring åpner for vurderinger av om det fortsatt skal være et bærende prinsipp at alt arbeid mot barn og unge 
i hovedsak skjer etter årskullsbetraktninger. 

Sarpsborg kommune har i dag virksomheter som bryter med ”prinsippet” om at fødselsår er avgjørende. Alders-
blanding finner sted i en rekke barnehager og i enkelte av våre skoler. Aldersblanding finner selvsagt sted i en 
rekke kulturelle aktiviteter og innenfor det frivillige organisasjonslivet. Erfaringene fra bl.a. fådelte skoler (som i 
prinsippet er aldersblanding) er i hovedsak gode og dette kan ikke isoleres bare til virkningen av at barnegrup-
pene/elevgruppene som oftest er små.
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I tilknytning til tidsorganisering og organisasjonsmessig utvikling vil det være formålstjenlig å vurdere dette feltet i vid forstand. Det bør for eksempel foretas en 
konsekvensvurdering av dagens ordning med at overgangen mellom barnehage og skole kun skjer i midten av august det året barn fyller seks år.
Et vesentlig element i vurderinger som er knyttet til feltet organisering er at de ulike problemstillingene må konsekvensvurderes. Det er alltid krevende å foreta 
endringer som bryter med mangeårige tradisjoner. Slike endringer må derfor konsekvensvurderes så nøye at det ikke er tvil om hensikt og effekt av  
endringene.

Samordning av tjenester
Sarpsborg kommune har i dag en lang rekke tiltak av så vel forebyggende art som rehabiliterende art som hver for seg er gode tiltak. Kommunen har imidler-
tid en utfordring knyttet til å sikre en helhetlig tenking og en nødvendig samordning av de ulike tjenestene. Tjenestene er etablert med grunnlag i vidt forskjel-
lig lovverk. Statlige myndigheter som også i hovedsak er organisert med grunnlag i lovverket bidrar i noen sammenhenger til å skape avstand mellom ulike 
tjenesteområder. For kommunen er det viktig å ha fokus på dette, og kontinuerlig videreføre det samordningsarbeidet som på går i dag.
SIS (Samarbeid i Sarpsborg) er ett av flere viktige tiltak for å sikre slik samordning og må ses i sammenheng med de føringene som gis gjennom utdannings-
politisk plattform.

Målbeskrivelse
Tjenester i Sarpsborg kommune gjennomfører endringer i organiseringen av tjenestetilbudet i takt med endrede behov og med sikte på å foreta en ytterligere 
forbedring av tjenestetilbudet.
Virksomheter og tjenesteområder våger å bryte med mangeårige tradisjoner i utviklingsarbeidet.
Det foretas løpende konsekvensvurderinger av utviklingstiltak som har som formål å bedre den samlede opplæringen for barn og unge.

Inkludering eller spesialiserte tjenester
Gjennom de senere årene er det et klart uttalt mål at barn og unge skal oppleve et inkluderende samfunn. Det innebærer at våre skoler skal gi opplæring til 
alle barn og våre barnehager skal ha plass for alle barn uavhengig av etnisk bakgrunn og uavhengig av hvilke forutsetninger barnet har for læring og aktiv del-
takelse i et større fellesskap. Det betyr at alle tjenester som er rettet inn mot barn og unge i Sarpsborg kommune er gjennomsyret av tanken om inkludering.
Samtidig er dette et dilemma som kommunen må ha et aktivt forhold til. I en så stor kommune som Sarpsborg vil det alltid være en relativt stor andel barn som 
har særskilte behov for tilrettelegging av tjenestene. Omfanget av tilrettelegging vil selvsagt variere. Noen barn vil imidlertid alltid ha behov for omfattende 
tilrettelegging. Dilemmaet handler om forholdet mellom inkludering og evnen til å tilrettelegge tilbudet optimalt. Ved flere av skolene i Sarpsborg kommune er 
det etablert forsterkede avdelinger. Dette er avdelinger som er spesialisert på tilrettelegging av tilbudet for elevgrupper med helt særskilte behov. Tilsvarende 
er det etablert forsterkede avdelinger i barnehage. Skoler og barnehager har også etablert mottaksgrupper for elever med særskilte behov for norskopplæring.

For Sarpsborg kommune og for innbyggerne i kommunen er det viktig at det uttrykkes en grunnleggende holdning om inkludering, og at sarpsborgsamfunnet 



22

skal ha plass til alle. Det er samtidig viktig å uttrykke at enkeltindividets behov ikke alltid kan dekkes innenfor 
rammen av hva det store flertall av barn og unge møter av tilbud for sin behovsdekking.

Det bør ikke være, og er ikke en motsetning mellom det å etablere et større antall forsterkede avdelinger og 
det å inkludere det enkelte barn i lokalsamfunnet. Det vil derfor være avgjørende viktig at alle tiltak som rettes 
inn mot barn og unge med særskilte behov, har som utgangspunkt at barnet får sitt tilbud innenfor det ordinære 
tjenesteapparatet. Samtidig er det viktig at barn med særskilte behov får tilrettelagt tilbudet gjennom bruk av den 
beste kompetansen som er tilgjengelig. Det bør bety at det i Sarpsborg kommune fortsatt skal etableres for-
sterkede avdelinger på ulike områder, men at det alltid skjer innenfor rammen av inkluderingskravet.

Målbeskrivelse
Barn og unge i Sarpsborg kommune inkluderes i lokalsamfunnet og opplever tjenesteytingen som inkluderende, 
også i de tilfeller der tjenesteytingen og opplæringen skjer utenfor rammen av det ordinære tilbudet.

Økonomiske ressurser
Tilgangen på ressurser er en viktig rammebetingelse for arbeidet med barn og unge. Det økonomiske grunnlaget 
vil ha innvirkning på så vel omfang som kvalitet i tjenesteytingen.
1. linjetjenesten opplever daglig å stå i et krysspress mellom krav og forventninger fra brukerne og hva som fak-
tisk er mulig å få til innenfor de ressursrammer som er stilt til rådighet.

Virksomheter i Sarpsborg kommune er delegert stor grad av myndighet til å utforme tjenesteytingen innenfor så 
vel ressursmessige som faglige krav og rammebetingelser.
I ressursfordelingsprosesser er det nærliggende å legge til grunn vurderinger om en rettferdig fordeling mel-
lom tjenesteområder og virksomheter. Ut fra en slik rettferdighetstilnærming er det i sin tur nærliggende å legge 
matematiske prinsipper til grunn.

Framtidens ressursfordeling til tjenester rettet mot barn og unge bør baseres på vurderinger som går lenger enn 
ren matematikk. Innenfor  de ressursfordelingsmodeller som i dag benyttes bør det være rom for å differensiere 
både i forhold til ulike områders levekårssituasjon og i forhold til virksomheters grad av motivasjon for utvikling. 
Det samme gjelder forholdet til virksomheters grad av resultatoppnåelse.
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Fleksibilitet i bruk av ressurser må anses å være et viktig virkemiddel i forhold til å sikre et optimalt læringstilbud i videste forstand.
Fleksibilitet handler i den forbindelse både om hvordan virksomhetene evner å nytte sine ressurser fleksibelt i forhold til de behov som til enhver tid er 
gjeldene, og hvordan tjenesteområder evner å samordne innsats til beste for de barn som er innbyggere i Sarpsborg kommune.

Målbeskrivelse
Sarpsborg kommune utnytter tilgjengelige ressurser effektivt og fleksibelt innenfor virksomheter, seksjoner og mellom tjenesteområder for å oppnå optimalt 
læringstrykk.

Samfunn og omgivelser
Hvordan sarpsborgsamfunnet utvikles og hvilke omgivelser barn og unge ferdes i er viktige elementer i forhold til barns oppvekst og læring.
Hvordan samfunnet utvikles og organiseres er også medvirkende faktorer til utviklingen av levekårssituasjonen i Sarpsborg kommune.
Levekårssituasjonen på sin side er en medvirkende faktor i forhold til barns utvikling og læring.

Boligbygging og næringsutvikling blir dermed viktige faktorer i arbeidet for å bedre barns evne til livsmestring.
Det er av betydning for sarpsborgsamfunnet at framtidig arealdisponering, boligbygging og næringsutvikling skjer ut fra en grunnleggende forutsetning om at 
dette skal bidra til levekårsforbedring i kommunen.

Målbeskrivelse
Sarpsborg kommune vektlegger levekårsforbedringer i arbeidet med næringsutvikling, arealdisponering og boligbygging.

Sarpsborg kommune er en stor kommune. Dersom en legger til grunn at lokalsamfunnet er en viktig bidragsyter til det å gi barn grunnlag for å mestre livet, er 
det nok også nødvendig å foreta vurderinger knyttet til lokalsamfunn i form av naturlige nærmiljøer.
Inndelingen av opptaksområder for skolene i Sarpsborg er kan hende en måte å dele inn kommunen i mindre nærmiljøer på.
Det bør gjøres en konsekvensvurdering av hvilke nærmiljøer som kan defineres i kommunen og i hvilken grad disse miljøene i større grad kan mobiliseres til 
beste for barn og unge.
I en slik vurdering må det også legges vekt på at dagens nærmiljøer er vesensforskjellige. Det er et uomtvistelig faktum at det er relativt store forskjeller mel-
lom nærmiljøer i bykjernen og nærmiljøer som ligger i utkanten av kommunen. 
Kommunens pågående arbeid med prosjekt nærmiljøhuset vil bringe viktig erfaring inn til arbeidet med en videreutvikling av lokalsamfunn og nærmiljøer i 
kommunen.
Prosjekt nærmiljøhuset er en konkretisering av en rekke av de problemstillinger som er reist i Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform.

I dagens teknologiske verden er det også nødvendig å betrakte storsamfunnet og verden som en del av omgivelsene som påvirker barn og unge i såvel
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positiv som negativ forstand. 
Verden utenfor Sarpsborg og utenfor Norge påvirker barns evne til livsmestring. Dermed er det også et viktig 
bidrag å legge til rette for at barn og unge kan gis supplerende inntrykk av denne verdenen til hva informasjons-
mengden fra media og fra Internett gir.
I så måte er det viktig at kommunen opprettholder og videreutvikler samarbeidet på tvers av landegrenser innen-
for rammen av vennskapsbysamarbeidet.
I det siste året er det allerede gjort tiltak for å videreutvikle samarbeid om barn og unge både med vennskapsby-
ene i Norden og i forhold til vennskapsbysamarbeidet med Grand Forks.
Det bør på sikt være et mål å kunne utveksle elever mellom de ulike vennskapsbyene. 

Målbeskrivelse
Det er etablert systemer for mobilisering og aktivisering av nærmiljøer i kommunen til beste for barn og unge. 
Det er etablert samarbeidsformer med kommuner i andre land som gir elevene grunnlag for å utvide kunnskaps-
tilfanget om andre lands egenart og kultur.

Holdninger til utdanning i foreldregruppen er en vesentlig faktor i arbeidet med utvikling av barn og unge.
Det er av stor betydning hva foreldre uttrykker av synspunkter i forhold til utdanning som ”fenomen”.

Dersom barn og unge får en oppfatning av at utdanning ikke er så viktig vil det sannsynligvis gjenspeile seg i 
bortvalg og frafall i videregående skole.
Det synes å være en klar sammenheng mellom hvilke holdninger som uttrykkes som gjennomgående i et sam-
funn i forhold til skole og utdanning og de resultater som oppnås når det foretas målinger på læringsutbytte.

Det er i denne sammenheng av avgjørende betydning at det ikke settes likhetstegn mellom utdanning som be-
grep og akademisk utdanning på universitet og høyskolenivå.
Utdanningsbegrepet omfatter hele spekteret av utdanning og omfatter også spesialisering innenfor et fagfelt.

Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform legger til grunn et verdimessig ståsted som vektlegger mangfold og 
inkludering.
For Sarpsborg kommune som samfunn er det et mål i seg selv å øke andelen av befolkningen som har høyere 
utdanning. Det er imidlertid ingen motsetninger knyttet til ønsket om å rekruttere innbyggere med høyere utdan-
ning og verdigrunnlaget som i opplæringssammenheng skal ha åpenhet for mangfoldet.
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Målbeskrivelse
Foresatte og voksne i sarpsborgsamfunnet formidler positive holdninger til utdanning og opplæring.

Strategier og veivalg
- Det etableres ulike former for forsterkede avdelinger i skoler og barnehager når dette synes å være det beste opplæringstilbudet for barn med
 særskilte behov.
- Det settes i gang utredninger for å finne fram til ordninger for skyss av elever som åpner for større grad av fleksibilitet i organisering av tjenestetilbudet.
- Vennskapsbysamarbeidet videreføres med sikte på etablering av elevutveksling i læringsøyemed.
- Kvalitetsvurdering, ressurstildeling og avtaleinngåelser gis en større grad av gjensidig avhengighetsforhold.
- Sarpsborg kommune ser det som viktig å prioritere tilgjengelige ressurser til tidlig innsats i barnehage og lave trinn på grunnskolen. “Tidlig innsats for
 livslang læring” skal ha fortrinn ved prioriteringer av tilgjengelige ressurser. 
 
3.2. PRODUKSJONSPROSESSER
Produksjonsprosesser eller ”prosesskvalitet”, slik det er omtalt i Skoleporten, omfatter det indre liv i virksomheter som er tjenesteytere mot barn og unge og 
i hvilken grad det er kvalitet i ”produksjonsprosessene”. I forhold til opplæringen i skoler er evnen til å etablere et miljø med størst mulig grad av læringstrykk 
avgjørende. Fokus i dette kapitlet vil derfor i stor grad være rettet mot skoleområdet, men det bør være klare overføringsverdier til andre tjenesteområder.

3.2.1. Læringstrykk og kvalitet
Dette kapitlet vil for en stor del omfatte arbeidet i skoler og barnehager. Det er imidlertid viktig å legge denne tenkingen til grunn også i øvrige tjenester og 
aktiviteter som er rettet mot barn og unge. Også i forhold til læringstrykk og kvalitet i arbeidet med barn og unge er det av stor betydning at det holdnings-
messige og verdimessige aspektet som kommer til uttrykk i det følgende, gjennomgående preger arbeidet med barn og unge i Sarpsborg kommune.

Grunnleggende kjennetegn i arbeidet med barn og unge
Barnehager, skoler og andre tjenesteområder som retter seg mot barn og unge skal sikre barn og unge lærerike miljøer for faglig og personlig utvikling. 
Læring er en krevende og sårbar prosess for individet, og krever et nært samarbeid mellom barn og voksne. Retningslinjene for dette viktige arbeidet tar 
utgangspunkt i FNs barnekonvensjon der det bl.a. heter at barn har rett til verdighet, sikkerhet, deltakelse, identitet, inkludering, frihet, privatliv og tilgang på 
informasjon. 

Læringstrykk
I følge Elin Thuen (2007) er kjernefaktorer i læringsarbeidet som påvirker elevenes motivasjon og engasjement: 
· innhold (meningsfylt, relevant, tilpasset) 
· varierte arbeidsmåter
· faglig og emosjonell støtte fra læreren 
· rom for valg, og innflytelse 
Dette reduserer også bråk og uro.
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Tradisjonelt sett har det vært sterkt fokus på metoder, men både forskning og empiri har vist at metoden i seg 
selv ikke er avgjørende, men heller at en jobber metodisk. En dansk studie av hva som kjennetegnet lærere som 
var betraktet som gode lærere, konkluderte med at læringsresultatet hadde liten sammenheng med undervis-
ningsmetoder. Lærerens ledelse av arbeidet var derimot avgjørende. De gode lærerne hadde følgende kjen-
netegn: Faglig sikker, pedagogisk sikker, tydelig ledelse av læringsarbeidet, vennlighet og respekt, energi og 
humør, blikk for den enkelte og plass for det sosiale (Laursen, 2004)
Summen av dette gir et sterkt fokus på læring, individuelt og i fellesskap.

Revidert rammeplan for barnehagene fokuserer mer på læringsbegrepet enn tidligere rammeplan. Barnehagen 
skal i henhold til barnehageloven gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder.
Personalets evne til å møte, fange opp og støtte barns uttrykk gjennom kropp, språk, følelser og sosiale rela-
sjoner er avgjørende for barns læring.
Kvaliteten i samspillet mellom barn og voksen påvirker barns læring. Medarbeidere i barnehagen må vektlegge 
en anerkjennende væremåte i forhold til barns utforsking og læring.

Læringskvalitet
Å tilegne seg kunnskap handler ikke bare om å reprodusere. Barn er medskapere av kunnskap og kultur, og de 
bidrar aktivt til egen og andres læring. Medarbeidere som arbeider med barn må skape rom for det kultur- og 
kunnskapsskapende barnet og bidra til å skape pedagogiske sammenhenger som gir barn mulighet til både å 
være og å oppleve seg selv som kompetente.
Sosiolog og filosofidoktor i pedagogikk Hillevi Lenz Taguchi, omtaler de voksne som barnets medkonstruktør.
I leken i barnehagen viser barnet sin kompetanse, men også hva det trenger å lære.
Kvaliteten i barns læring i barnehagen forutsetter voksne som involverer seg i barnets verden. Gjennom involv-
ering skapes muligheter for å kunne utvikle et pedagogisk tilbud som har fokus på relasjonesbygging og læring 
tilpasset barnehagebarn.

Organiseringen av læringsarbeidet må også ta høyde for det rektor på Nansenskolen, Inge Eidsvåg, kaller lærin-
gens hellige treenighet: Motivasjon, konsentrasjon og repetisjon. I tillegg må det være fokus på læring og be-
vissthet rundt hva en benytter tiden til. Forskning på effektive skoler framhever betydningen av ”Time on Task”, 
dvs. hvor mye av tiden som blir brukt til det som er formålet, læringen.

Det betyr at virksomhetene må sette fokus bl.a. på organisering av ”overgangene” mellom ulike aktiviteter. Det er 
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ofte overgangssituasjoner som skaper uro og som i skolen framstår som tidstyver i forhold til tid brukt til det egentlige formålet for virksomheten.
Overgangsproblematikk er like relevant for alle typer virksomheter men skolen er et godt eksempel med sin lange tradisjon for et pusterom hvert tredje kvarter.
Det er innlysende at skoler som velger å sende alle elever ut og inn av ganger og dører hvert tredje kvarter inviterer til at en stor andel av arbeidstiden forsvin-
ner i oppstart og avslutning av økter.
I barnehagen er overganssituasjonene en større del av læringsaspektet knyttet til bl.a. samhandling. Imidlertid er det også i barnehagene et klart behov for å 
forholde seg aktivt til overgangssituasjonene for å hindre at dette blir arenaer for støy og ”kaos”.

Læringskvalitet handler om fordypning og forståelse, og læreplanene fra L-97 ble kritisert for å ha altfor mange tema slik at arbeidet ble preget av hastverk og 
overfladiskhet. En må drøfte om denne arven er ført videre i lærebøkene, selv om kunnskapsløftet opererer med relativt åpne kompetansemål. 
Tilpasset opplæring i en form som balanserer individuell tilpasning og et lærende fellesskap vil også ha betydning for kvaliteten på læringsarbeidet. 

Innhold og relevans
Dette området bør vies spesiell oppmerksomhet. 
Kunnskapsløftets generelle kompetansemål og åpne planer stiller store krav til læreplanutvikling hos den enkelte lærer, og mange har anbefalt nasjonale 
veiledninger i den nåværende skoledebatten. Det bør i alle fall være kommunal dugnad på dette området. Programfag til valg på ungdomstrinnet har også et 
stort og delvis uutnyttet potensial for samarbeid både med videregående skoler, lokalt arbeidsliv og den tredje sektor. (se Plan for utdanningsvalg i Sarpsborg 
kommune)

Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn under opplæringspliktig alder. Rammeplanens fagområder angir et vidt læringsfelt. 
For barnehagen er læringsmålene angitt som prosessmål og er rettet mot barnas opplevelser og læring. På samme måte som for skolen er det nødvendig å 
konkretisere planens mål i lokale mål og tiltak. I barnehagen handler det om å konkretisere rammeplanens fagområder i tråd med rammeplanens overordnede 
føringer. I skolen handler det om å konkretisere kompetansemål i den enkelte virksomhet og i forhold til det enkelte barn. 

Det må også reises en debatt om hvordan kommunen og den enkelte skole ønsker å benytte læreplanens adgang til 25 prosent lokal tilpasning når det gjelder 
valg av innhold, spesielt sett i lys av kravet om tilpasset opplæring. Bortfall av valgfag og lite rom for praktisk estetiske fag har gjort ungdomsskolen teoritung 
for mange. 
Relevans må styrkes gjennom bedre kobling mellom teori og praksis pluss en grunnleggende debatt om innholdet i det enkelte fag. Tematrengselen fra L-97 
preger fremdeles mange lærebøker og undervisningsplaner.

Samhandling
Kommunikasjon og tilbakemelding i tilknytning til læringsprosessen skal ha et mestringsperspektiv: ”Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle 
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til barn og unge at de er i stadig utvikling slik at de får tillit til egne evner og anlegg” (s.32 generell del av lære-
planen) En viktig forutsetning for læring er ”troen på at du kan få det til”, og sitatet fra generell del av læreplanen 
understreker dette med all tydelighet. Det støtter også opp under noen grunnleggende fenomener som er viktig 
for alle mennesker: Å bli sett og bekreftet, å bety noe for andre, å ha opplevelsen av å være verdifull.

God praksis planlegges – og en nødvendig premiss for profesjonalitet er at elever, og miljøet rundt elever i bred 
forstand involveres systematisk. Dette stiller krav til profesjonalitet hos lærere som ledere av læringsarbeid.

Ansvar for egen læring har fått mange merkelige utslag i norsk skole. Elevene skal og må lære selv, men hoved-
ansvaret for at dette skjer, må ligge hos de voksne samtidig som det skal være en progresjon i utvikling av ans-
var og myndiggjøring.

Kravet om tilpasset opplæring i forhold til den enkelte elevs evner og forutsetninger er betydelig forsterket gjen-
nom Kunnskapsløftet. Det er grunn til å peke på at ”tradisjonen” med bruk av læreboka der alle elever i samme 
gruppe/klasse i hovedsak følger samme progresjon vanskelig lar seg forene med kravet om tilpasset opplæring.
Det bør være et mål for Sarpsborg-skolen å finne fram til organisering og metoder som gir grunnlag for å at alle 
elever har individuelle mål for opplæringen, og at det i læringsarbeidet benyttes ulike virkemidler for å sikre at 
elevene gis mulighet til å nå de fastsatte målene.

Det er også grunn til å sette søkelyset på bruk av lekser som virkemiddel i opplæringen. Det er eksempler på at 
lekser benyttes i noen grad som virkemiddel for tilrettelegging på en slik måte at differensiering skjer gjennom 
ulike mengdekrav innenfor samme stofftilfang. Slik mengdedifferensiering kan i beste fall oppfattes som individu-
ell målsetting for repetisjon og trening, men er i liten grad relevant for det overordnede kravet om tilpasset opp-
læring.
Utviklingen med etablering av ulike leksehjelpsordninger peker i retning av at dette er et område som bør under-
gis nærmere vurdering.
Leksehjelpsordningene kan i tillegg til å danne grunnlag for vurderinger av om bruk av lekser er formålstjenlig 
i dagens opplæring, også være en indikasjon på at en del elever har behov for samhandling med voksne i en 
utvidet skoledag.
Kravet om tilpasset opplæring har gitt grunnlag for utprøving av ulike organiseringsformer i skolen. Flere skoler 
har under utprøving ulike modeller for nivådifferensiering der elever i perioder inndeles i grupper for kortere eller 
lengre tidsperioder etter faglig nivå. Nivåinndelingene gir ulike gruppesammensetninger avhengig av fag.
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At skolene på denne måten forsøker å organisere opplæringen effektivt er forståelig da kravet om tilpasset opplæring er et vanskelig krav å innfri på en 
fullgod måte.
Det er imidlertid grunn til å vurdere nivådifferensiering med en viss grad av skepsis da dette lett kan gi en organisering som ikke uten videre innfrir kravet 
om tilpasset opplæring for den enkelte elev.
Skolens hovedutfordring blir derfor å finne fram til arbeidsmåter og organiseringsformer som hele tiden har fokus på den enkelte elev fremfor tiltak som 
har fokus på å ”sortere” elever for å få grupper som i størst mulig grad kan passe til etablerte undervisningsformer.

Fellesskap og medborgerskap
Generelt kan utdanningens omfattende målsettinger formuleres til at barn skal utvikle faglig kyndighet og demokratisk myndighet. I dette ligger utvikling 
av ansvar og det er en gradvis og langsiktig prosess som må ha en forankring i lokalmiljøet, støtteapparatet, barnehagen og skolen. Ansvar innebærer et 
visst handlingsrom som gir mulighet for personlige valg(frihet), og en må deretter ta de konsekvenser som måtte følge av valget på godt og vondt. 
Utviklingen av faglig kyndige og demokratisk myndige barn innebærer også at fokus må settes på oppdrageransvaret.
Foresatte har det endelige ansvaret for oppdragelsen. Skolen og barnehagen er imidlertid også vesentlige aktører på dette området.
Barnehagen og skolen skal hjelpe til med oppdragelsen eller dannelsen av barnet. Dannelsen må skje i tråd med virksomhetens uttalte og praktiserte 
verdigrunnnlag.
Medarbeidere i skoler og barnehager må veilede barn i deres veksling mellom samfunnets normer og sosiale krav og barnas egen væremåte.

”Kunnskap er livsverktøy” og livet er langt mer enn bare arbeidslivet. I den sammenhengen er det viktig å reise en debatt om hva slags kunnskapssyn 
skolen skal bygge på, og det som ofte kalles det utvidete kunnskapsbegrepet må konkretiseres. Det må utvikles en noenlunde felles forståelse slik at ulike 
læringsarenaer og læringsprosesser får verdi for alle deltakere i kommunens utdanningssystem. 

Læringsmiljø
Et godt arbeids- og læringsmiljø gir betingelser for et konstruktivt samspill mellom barn og mellom barn og medarbeidere i skoler og barnehager. 
En kan sette opp følgende generelle kjennetegn ved et slikt miljø, og disse bør drøftes med sikte på å etablere felles forståelse for hva dette vil innebære i 
praksis:
· Deltakeraktivitet og samarbeid. Gjennom egen og andres aktivitet blir tanker og forståelse stimulert og utviklet.
· Motivasjon og mestring. Hvordan skape pågangsmot, lærelyst og utholdenhet? Meningsdannelse og konstruktive tilbakemeldinger har en
 stimulerende effekt.
· Trygghet og aksept. En måte å utrykke dette på er å skape forutsigbarhet gjennom tydelige forventninger, og å utvikle gjensidig respekt.
· Mulighet for faglig og sosial utvikling. Det må tas i bruk varierte og tilpassede metoder som gir optimale 
 muligheter for å delta med utgangspunkt i ulike forutsetninger, og læring gjennom samarbeid må være en 
 del av dette.
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· Innflytelse og medbestemmelse. Læringsarbeidet skal styrke ansvarsfølelse og utvikle selvstendighet. 
 Gjennom deltakelse i gjennomføring, evaluering og planlegging (i nevnte rekkefølge) av læringsarbeidet, 
 vil barn gradvis utvikle større innsikt i læring generelt og egne læringsstrategier spesielt.
· ”Rommet som den tredje pedagogen” innebærer å sette fokus på hvordan barnehagen og skolen ut-
 former sine læringsarealer. Barnehagen bør nok ha større fokus på utformingen av rommene som
 læringsarenaer fremfor etterligningen av barnas hjemmemiljø (stua og kjøkkenet) og skolen må i langt 
 større grad løsrive seg fra den tradisjonelle organiseringen av rommet som ”pulter på rekke og rad,
 vendt mot kateteret”.

En stimulerende læringskultur kan også beskrives gjennom følgende begreper: 
Respekt, refleksjon, reaksjon, ros, romslighet og redelighet. De voksne må konkretisere dette i ”tjenesteytingens 
hverdag” gjennom felles drøftinger og felles praksis.

Målbeskrivelse
Sarpsborg kommune framstår som en kommune der læringstrykk og læringskvalitet som holdningsmessig 
grunnlag gjennomsyrer all aktivitet rettet mot barn og unge.

3.2.2. Samhandling og fellesskap
Læringsarbeidet må ha karakter av et forpliktende samarbeid mellom voksen og barn, og barn seg imellom. En 
samarbeidskultur kjennetegnes av åpenhet, tillit, lojalitet, ansvar, helhetlig perspektiv, samarbeidsvilje og evne. 
Gode barn – voksenrelasjoner gir økt læringsutbytte, bedre trivsel og mindre disiplinære problemer ifølge Terje 
Ogden.  

Disiplin er et sentralt tema i den skolepolitiske debatten. Noen vil hevde at det ikke er mangel på disiplin, men 
snarere mangel på selvdisiplin. Rektor på Nansenskolen, Inge Eidsvåg, har følgende begrunnelse for disiplin: 
”Disiplin er fellesskapsregler vi pålegger oss for at den enkelte skal få størst mulig frihet”. Det gir mening til de 
bestemmelser vi finner nødvendig å etablere.
Spørsmålet om disiplin må imidlertid finne sin løsning og sitt svar gjennom medarbeidernes evne til å være tyde-
lige i forventninger og krav og i forhold til å framstå som tydelige voksne. Det er en rekke eksempler på at rigid 
”regelstyring” ikke bidrar til utviklingen av et positivt læringsmiljø fordi de voksne uansett forholder seg svært 
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ulikt til det detaljerte regelsettet. Svaret på dilemmaet ligger ikke da først og fremst i gjennomgang av regelverket. Svaret er nok i mye sterkere grad knyttet til 
hvilket verdigrunnlag virksomheten er tuftet på og graden av forpliktelse i forhold til dette verdisettet.

Kultur og fellesskap
I en kronikk som heter ”Effekter av kultur” (Adresseavisen 28/9-07) henvises det bl.a. til tysk forskning om effekter av utvidet musikkopplæring i form av en-
semblespill på sosiale forhold. Ingen avvisning eller mobbing, bedret konsentrasjonsevne, mindre vold og aggresjon, bedre sosialt kontaktnett og bedre 
leseferdighet og uttrykksevne var forhold som ble dokumentert. Arbeid med drama/teater fremmer empati. Musikkterapi er også en egen gren av behandling 
som brukes i stadig flere sammenhenger. 

Larvik kulturskole har gjennom tett samarbeid med mange partnere innenfor sosial- og helsetjenester oppnådd gode resultater i sitt arbeid med traumatiserte 
barn av forskjellig art. Evnen til innovasjon er også sterkt framhevet fra næringslivet, og kunstfag handler om å skape, noe som øker evnen til alternativ
tenkning, kreativitet og problemløsning.

Samtidig har mange opplevd det gode fellesskapet rundt ulike kulturelle tilstelninger både i skole og frivillig sammenheng. Når denne aktiviteten både kan 
skape bedre læring, utvikle kreativitet, styrke sosiale relasjoner, berike fellesskapet og gi det enkelte individ ferdigheter og mestringsopplevelser, bør skolen 
trekke kulturelle aktiviteter i vid forstand inn som en sentral del av opplæringen.
I prosjekt nærmiljøhuset er det nettopp det som er drivkraften i forhold til å vurdere ulike samhandlingsmåter mellom frivillige lag og foreninger og den kommu-
nale tjenesteytingen rettet mot barn og unge.

Målbeskrivelse
I arbeidet med barn og unge i Sarpsborg kommune har fellesskapstanken plass og fokus og barn får varige minner og opplevelser gjennom dette.

Strategier og veivalg
- Barnehager og skoler i Sarpsborg kommune tilrettelegger læringsarealer med fokus på læring og tilpasset opplæring. ”Rommet som den tredje
 pedagogen” skal danne grunnlag for tilretteleggingen.
- Skolene benytter et mangfold av læremidler som erstatning for klassesett av samme lærebok.
- Lekser vurderes i lys av kravet om tilpasset opplæring og i lys av vurderinger av heldagsskolen.
- Overgangssituasjoner skal vurderes i den enkelte virksomhet med sikte på å redusere tidstap, støy og kilde for konflikter.
- Opplæringen tilrettelegges slik at barn har inflytelse på egen læring.
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3.3. RESULTATOMRÅDER
Resultatområder eller ”resultatkvalitet” slik det omtalt i Skoleporten, er kvaliteten på produktet i produksjonen. 
Kvaliteten her er avhengig av i hvilken grad det er kvalitet i rammebetingelser (strukturkvaliteten) men i langt 
større grad avhengig av kvaliteten i prosessene (prosesskvaliteten).

3.3.1. Brukerresultater
I helhetlig styringsmodell for Sarpsborg kommune er det som vist i modellen på side 7 fokusert på fire resultat-
områder.
I Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform er det valgt å framheve resultatområdet som omhandler brukerresul-
tatene. Det er her kjernen av oppdraget eller samfunnsmandatet til skoler og barnehager befinner seg.
Det er innfor området brukerresultater at kommunen på sikt skal finne dokumentasjon for og indikasjoner på at 
barn og unge lykkes og at Sarpsborg kommune dermed framstår som en foregangskommune for barn og unges 
oppvekstvilkår.

Kommunens handlingsprogram er bygget opp med mål og indikatorer for grad av måloppnåelse. Oppvekst- og 
utdanningspolitisk plattform bygger dermed videre på de mål og indikatorer som til enhver tid besluttes politisk i 
Sarpsborg kommune.
I et handlingsprogram vil nødvendigvis mål og resultater måtte gjengis på et svært overordnet nivå. Når det i 
Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform er valgt å vie brukerresultater oppmerksomhet har dette sammenheng 
med at plattformen også skal være førende i forhold til vurderinger og vurderingskompetanse.

Generelt om resultatvurdering
Hva vil det si at barn og unge lykkes? Hvilken målestokk skal benyttes?.
Målinger som faktisk dokumenterer at barn og unge lykkes er kompliserte målinger som må gjøres over lang tid.

Det vil imidlertid være mulig å gjennomføre ulike målinger som gi indikasjoner på i hvilken grad Sarpsborg
kommune evner å leve opp til den meget ambisiøse målsettingen om at barn og unge skal lykkes.

En helt åpenbar kilde til informasjon og en indikasjon på om effekten av tiltakene som iverksettes i kommunen er 
slik en ønsker, er målinger over tid som viser utvikling i frafall fra videregående opplæring.
Slike målinger der en knytter frafallsprosent i videregående skole mot de spesifikke kommunenes elever vil gi 
relativt klare indikasjoner på en utvikling.
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Men selv om det foretas målinger av frafallsprosent spesifisert kommunevis, vil resultatene kun gi indikasjoner på at kommunale tiltak har effekt. Videre-
gående skole i seg selv er imidlertid også et mangfold av kulturer og ulik grad av læringstrykk og motivasjon, noe som i seg selv selvsagt er medvirkende til 
grad av frafall.

Dette viser dilemmaer og utfordringer knyttet til målinger som gjøres ukritisk.
Gjennom de senere årene er det satt stort fokus på resultatmåling og på offentliggjøring av slike målinger.
Dette fører fort til en målforskyving der målet blir å komme høyt på rangeringslistene uten å se på hva det egentlige formålet med tjenesten er.

Resultatvurdering må etter dette vurderes ut fra ulike tilnærminger og perspektiver:
- Resultatmålinger må finne sted på overordnet nivå i forhold til virksomheter og tjenesteområders evne til å oppfylle de krav som er satt gjennom
 lover, regler og overordnede styringssignaler.
- Resultatmålinger må finne sted i samspillet mellom barnet og den voksne tjenesteyteren og der fokus er lagt på hvordan barnet og den voksne i
 fellesskap kan arbeide for at barnet skal utvikles videre i positiv retning.

I det følgende vil det være resultatkvalitet i forhold til det overordnede nivået som vies størst oppmerksomhet.
Resultatvurderinger som finner sted i kontaktpunktet mellom voksen og barn handler i denne sammenheng mer om arbeid for å optimere læringstrykk og om 
den voksnes evne til å framstå som leder for barnet.

3.3.2. Kunnskap
Arbeidet med barn og unge i Sarpsborg kommune skal gi best mulig kvalitet i resultatene, dvs i den kunnskapsmengde som barn i Sarpsborg evner å
erverve seg.
Kommunen som tjenesteyter vil selvsagt gjennom barnehage, skoler, kulturaktiviteter og andre tjenester bidra til kunnskapshevingen.

I et vurderingsperspektiv er det imidlertid store utfordringer knyttet til den kunnskapservervelsen som finner sted på helt andre arenaer enn gjennom det
offentlige tjenestetilbudet eller gjennom organisert virksomhet i fritiden.
Det innebærer at barns kunnskapsnivå og ikke minst kunnskapssammensetning preges av og utvikles på arenaer som barn selv får anledning til å ha kontroll 
og styring med. (Internett, media og kommunikasjon)

I dagens samfunn går utviklingen i et rivende tempo. Det stiller store krav til ny læring og omlæring gjennom hele utdanningsløpet. 
Særlig skole og barnehage har store utfordringer knyttet til å sikre at kunnskap som er vesentlig for kulturbygging og samfunnsforståelse gis nødvendig plass. 
Samtidig må institusjonene evne å følge med i utviklingen for å sikre at barn har nødvendig og ”riktig” kunnskap for å kunne delta i
samfunnsbyggingen i framtiden.
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Det innebærer også at skoler og barnehager må vektlegge kunnskap som kan beskytte mot negativt påtrykk fra 
elevenes omgivelser.
Kunnskapsløftet vektlegger i den generelle delen kunnskap som bidrag til å skape ”det hele mennesket”. 
Kunnskapsmålinger som gjennomføres for å vurdere resultatkvaliteten må derfor også kunne måle det som er 
vanskelig å måle.
Målingene må omfatte for eksempel i hvilken grad barn utvikler et kritisk syn og evne til å utvikle selvstendige 
meninger basert på den kunnskap barnet besitter.

Barnehagene skal i henhold til rammeplanen ikke systematisk kartlegge barns kunnskaper og ferdigheter. Barn 
i barnehagen og elever i skolen har imidlertid rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens og skolens daglige 
virke. Dette inngår som et element i utviklingen av det demokratisk myndige barnet.
Dersom barn skal få slippe til med sin versjon av erfart virkelighet, trenger vi metoder som legger til rette for slik 
meningsbæring.
Barnesamtalen i barnehagen og elevsamtalen i skolen er virkemidler som kan fange opp barns opplevelser og 
hjelpe medarbeidere i barnehage og skole til å få tak i barnas perspektiv på barnehagen og skolens virksomhet.
Alle virksomheter i Sarpsborg kommune bør regelmessig benytte barnesamtalen og/eller elevsamtalen som 
metode for å sikre medvirkning og for å vurdere barns kunnskap på individuell basis.

Målbeskrivelse
Vurdering av resultatkvalitet knyttet til kunnskap er basert på hensynet til det hele mennesket.

3.3.3. Ferdigheter
Kunnskapsløftet har innført begrepet grunnleggende ferdigheter. Det innebærer at det er definert noen hove-
dområder som er vesentlige i forhold til at barn skal kunne lykkes.
Disse ferdighetene er avgjørende i forhold til egen utvikling og det er nødvendig å løfte frem disse.
Kunnskapsløftets grunnleggende ferdigheter er:
 - å kunne uttrykke seg muntlig
 - å kunne lese
 - å kunne uttrykke seg skriftlig
 - å kunne regne
 - å kunne bruke digitale verktøy
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Vurderinger av kvalitet på resultatsiden vil derfor selvsagt måtte handle om målinger rettet mot i hvilken grad de grunnleggende ferdighetene utvikles i positiv 
retning.
I hvilken grad Sarpsborg kommune evner å oppnå målsettingen om at barn og unge skal lykkes handler imidlertid også om andre ferdigheter en de rent 
grunnleggende faglige ferdighetene.

Sosial kompetanse er et vesentlig område for personlig utvikling og kan uttrykkes med begreper som: 
· samarbeid (dele med andre, hjelpe andre, holde avtaler), 
· selvhevdelse (kunne stå for noe, ha mot til å reagere på andres handlinger, kunne be om hjelp), 
· selvkontroll (tilpasse seg fellesskapet, ta hensyn til andre, selvdisiplin)
· empati (kunne sette seg inn i og vise respekt for andres følelser og synspunkter), 
· ansvarlighet (utføre det en har tatt på seg, ha respekt for andres eiendeler og arbeid, ta felles ansvar). 

Det foreligger en rekke programmer i markedet der barnehager og skoler inviteres til å delta. Programmene består i at det med grunnlag i en utfordring, er 
utviklet en metodisk tilnærming som har som formål å møte denne utfordringen.
Denne type programmer er gjennomført på en lang rekke skoler, også i Sarpsborg.
Ulempen med slike programmer er at det setter fokus på et enkelt sett av utfordringer og at dette får et fokus som fort overskygger andre utfordringer. Det er 
også en del eksempler på at programmene ikke har stor effekt når de avsluttes.

Arbeidet med utvikling av barns sosiale ferdigheter er av meget stor betydning. Dette arbeidet må gjennomsyre samhandlingen mellom barn og voksen.
Sosial kompetanse må derfor forankres i virkeligheten og ikke bli programmer som får preg av ”sosial dressur”. Med andre ord – sosial kompetanse må ha et 
fokus i daglig arbeid. Det betyr at målinger på ferdighetssiden også må vektlegge barns sosiale ferdigheter for å få en indikasjon på om tjenesteytingens evne 
til å utvikle dette området. 
Måling av resultatkvalitet med fokus på de grunnleggende ferdighetene skjer i hovedsak gjennom nasjonale målinger.
Kartleggingsprøver i norsk og matematikk og nasjonale prøver i norsk, matematikk og engelsk har som formål å avdekke i hvilken grad elevene har utbytte av 
opplæringen.
Det betyr at resultatene av disse målingene er vesentlig informasjon for den enkelte skole og for det overordnede nivået i forhold til faglig utvikling og
veiledning.
Slike nasjonale målinger må derfor vies stor oppmerksomhet.

På kommunalt nivå vil det bli foretatt systematiske vurderinger av resultatene fra nasjonale prøver, eksamensresultater og resultater fra elevundersøkelsene. 
På skolenivå må det foregå en tilsvarende systematisk vurdering der formålet hele tiden må være å sikre en forbedring i resultatene.
De ulike kartleggingsprøvene og undersøkelsene må også danne grunnlag for veiledning, refleksjon og forventningsavklaring mellom elev og lærer.



I barnehagen skal det derimot ikke foregå systematisk vurdering av det enkelte barns måloppnåelse i forhold til 
gitte kriterier. Barnehagen må derfor ta i bruk andre ”målemetoder” for å sikre vurdering av barns utvikling.
Pedagogisk dokumentasjon er en metode som gir barnehagen anledning til å synliggjøre barns læringspros-
esser. Gjennom pedagogisk dokumentasjon kan barnehagen synliggjøre det enkelte barns arbeid. Dette skjer 
gjennom systematisering av materiale som dokumenterer hva barn sier og gjør gjennom notater, fotografier, 
kunstneriske uttrykk, lyd- eller videoopptak. Dokumentasjonen danner så grunnlag for refleksjon over det peda-
gogiske arbeidet sammen med så vel barn som foreldre og ansatte.

Pedagogisk dokumentasjon danner på mange måter opptakten til tilsvarende dokumentasjon i skolen. Ulike for-
mer for mappemetodikk eller mappevurdering bør få langt større plass i skolen enn hva som er tilfellet i dag.

Målbeskrivelse
Tjenesteområder i Sarpsborg kommune bruker nasjonale målinger aktivt som grunnlag for utviklings- og forbed-
ringsarbeid og ser slike målinger som en viktig del av kommunens system for kvalitetssikring av tjenestene rettet 
mot barn og unge.

3.3.4. Livsmestring
Barn i Sarpsborg kommune må settes i stand til å mestre livet. Det er også i realiteten det overordnede sam-
funnsmandatet som er gitt til barnehager og skoler.
Slikt samfunnsmandat har vært gjeldende i lang tid. Utfordringen er knyttet til at barn skal ut i et annet samfunn 
nå enn tidligere.
Litt spissformulert er det mulig å peke på skillet slik:
Gårsdagens skole hadde gjennom sitt samfunnsmandat oppgaven med å istandsette barn til møtet med industri-
samfunnet der disiplin og evne til å utføre et sett avgrensede arbeidsoppgaver med høy kvalitet var avgjørende.
Morgendagens skole skal sette barn i stand til å møte et samfunn preget av kommunikasjon og samhandling, 
gjerne på tvers av landegrenser og der oppgavetilfanget er mer diffust, mangfoldig og komplekst.
Det må være innlysende at disse endringene også må få konsekvenser for hvordan opplæringen legges til rette.

I forhold til kvalitetsvurdering av resultatene av tjenesteytingen i kommunen er dette avgjort det mest kompliserte 
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feltet å utøve måling på.
For det første er muligheten til å måle effekter knyttet til et svært langt tidsperspektiv. For det andre er det snakk om måling på størrelser som er vanskelig 
kvantifiserbare.

Det beste målepunktett på lang sikt og som samtidig er grunnlaget for så vel Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform som for de ulike tiltak som iverksettes i 
forhold til barn og unge, er imidlertid oppfatningen om at barn som gis mulighet til å mestre livet vil gi utslag i forhold til levekårene i Sarpsborg kommune.

I et kortere tidsperspektiv vil evnen til å mestre livet også trolig gi utslag i frafallet fra videregående skole.
En måling med kortere tidshorisont er å anta at barn som ikke opplever å lykkes og barn som opplever ikke å mestre livet gir signaler om dette gjennom å ut-
trykke mangel på trivsel.

Ulike former for trivselsmålinger kan dermed være viktige indikasjoner på at kommunen er i ferd med å lykkes. Slike målinger må imidlertid ses i sammenheng 
med målinger på de andre underpunktene under resultatkvalitet.

Allerede i dag har vi indikasjoner som peker i retning av at det altoverveiende flertall av barn i Sarpsborg trives i skoler og barnehager og i andre organiserte 
tjenester rettet mot barn og unge.
Imidlertid har barn i skolen liten motivasjon for læring.

Trivselsfaktoren er dermed ikke nok i seg selv som indikator. Målet må være å få barn til å trives innenfor sine aktivitetsområder samtidig som det kan regis-
treres læringsiver og læringsvilje.

Opplevelse av å lykkes og av å mestre livet vil utvilsomt også være knyttet til barnets opplevelse av å mestre på sitt nivå.
Graden av tilrettelegging av opplæringen vil påvirke mestringsevnen og mestringsfølelsen.
Ved å legge en slik hypotese til grunn vil målinger som er rettet inn mot å avdekke i hvilken grad barn medvirker i opplæringen og i hvilken grad opplæringen 
tilrettelegges for den enkeltes evne og forutsetning, kunne gi gode indikasjoner om en utvikling.

Vurderinger av barns evne til livsmestring må også skje på individnivå. Elevsamtalen i skolen og barnesamtalen i barnehagen er igjen viktige virkemidler i 
dette vurderingsarbeidet.
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Målbeskrivelse
Tjenesteområder i Sarpsborg kommune som har barn og unge som sin målgruppe foretar løpende vurderinger 
av i hvilken grad tjenesten bidrar til livsmestring.

Strategier og veivalg
- Alle barnehager i Sarpsborg kommune benytter pedagogisk dokumentasjon som metodegrunnlag
- Alle elever i Sarpsborg-skolen har jevnlige elevsamtaler med sin kontaktlærer
- Alle skoler har innført en eller annen form for mappemetodikk.
- Alle skoler i Sarpsborg kommune har videreutdanning innen området vurdering/vurderingskompetanse

4. KVALITETSSIKRING
I helhetlig styringsmodell for Sarpsborg kommune er det lagt inn et avgjørende element i modellen. Elementet 
kan kalles for en læringssløyfe. Det betyr at de vurderingene som foretas på de fire resultatområdene skal gi 
informasjon om forbedringspunkter og gi grunnlag for endringer som kan forbedre resultatene ytterligere.

Innenfor oppvekstområdet er det med henvisning til tanken om en slik læringssløyfe, vedtatt politisk et
rammeverk for kvalitetssikring og kvalitetsvurdering.

For å ha en formening om i hvilken grad den oppvekstpolitikk som kommunen fører har ønsket effekt er det med 
andre ord nødvendig å etablere et velfungerende system for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling.

Systemet må baseres på at det gjennomføres kvalitetsvurdering av virksomhetene foretatt av kommunens egen 
veiledningstjeneste.

Et slikt kvalitetssystem vil sikre kvaliteten i tjenestene som i sin tur gir grunnlag for kunnskaps- og evidensbasert 
ledelse.

Kvalitetssystemet bygges på en utprøvd modell utviklet for organisasjoner med relativ høy grad av profesjonalitet 
i første linje. I det følgende er det gitt en skjematisk framstilling av kvalitetssystem for Sarpsborg kommune og 
som vil utgjøre et vesentlig element i arbeidet med konkretisering av tiltak etter de føringer som gis gjennom 
Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform.
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SKISSE TIL KVALITETSSYSTEM
Skissen er utformet med grunnlag i Pedagogisk fagsenter og omhandler derfor barnehager og skoler. Andre tjenesteområder har ulike former for 
kvalitetssikring av brukerrettede tjenester der barn og unge er en målgruppe for tjenesten. Det er valgt ikke å gå inn i en nærmere beskrivelse av det samlede 
system for intern kontroll.

Innsatsområder
Kvalitetssystemet vil i seg selv bare i liten grad foreta vurderinger på innsatsområdene. Rammebetingelser gitt gjennom innsatsområdene vil for en stor del 
være knyttet til overordnede administrative og politiske beslutninger. Imidlertid vil selvsagt fokus rettes mot innsatsfaktorer som verdier og ledelse.
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Prosess- og resultatkvalitet
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5. VIKTIGE MOMENTER KNYTTET TIL VEIEN VIDERE
Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform er ment å danne grunnlag for videre konkretisering av ulike tiltak rettet mot barn og unge i Sarpsborg.
Det innebærer at plattformen vil danne grunnlag for bestilling til virksomhetsnivået fra kommuneområdet (bestillerenheten)
Det innebærer også at de politiske organer og nivåer fortløpende vil få seg forelagt forslag til konkretiseringer og ulike konsekvensvurderinger av problem-
stillinger som ønskes vektlagt som grunnlag for videre utvikling innenfor oppvekstområdet.

Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform danner dermed basis for en rekke større tiltak og planer. Noen av tiltakene og planene er allerede effektuert eller i 
ferd med å danne grunnlag for beslutning. (F. eks. Skolekapasitetsplanen, IKT-planen, Plan for utdanningsvalg, etableringen av Pedagogisk fagsenter) Disse 
tiltak og planer er dermed gode eksempler på hvordan en levende Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform kan være styrende for det videre arbeidet.

Følgende hovedpunkter vil også vektlegges i det videre arbeidet:
De 4 K-er for samhandling og utvikling;
· Kompetanse:
- Kunnskap
- Erfaring
- Innsikt
- Oversikt

I det videre arbeidet må det legges vekt på at tiltak og planer baseres på kunnskap og erfaringer. Forskningsresultater fra ulike områder bør danne basis for 
de veivalg som gjøres. Det betyr at det også er av betydning å ha oversikt over ulike utviklingsretninger og ideer for utviklingsarbeid både nasjonalt og inter-
nasjonalt.

· Kommunikasjon:
- Informasjonsflyt
- Oppfølging
- Møteplasser
- Dialog
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Utviklingsarbeid innebærer at mange parter og aktører påvirkes. Det er derfor viktig at ulike aktører involveres i 
arbeidet. Prosjekt nærmiljøhuset er et eksempel på slik involvering. Det er viktig å legge vekt på at de parter som 
i størst grad påvirkes, nemlig barna, involveres i arbeidet.

· Kvalitet:
- Profesjonalitet
- Oppfølging
- Rapportering
- Prioritering

Utviklingsarbeid som gjennomføres må utføres på en slik måte at det er en helhet og sammenheng i arbeidet. 
Utviklingsarbeid i seg selv er krevende for de som berøres av og involveres i arbeidet. Det er derfor av stor  
betydning at det også fortløpende foretas en stram prioritering i arbeidet.
· Kultur:
- Virkelighetsoppfatning
- Verdier, normer
- Antakelser

Hovedsak i videre utviklingsarbeid basert på Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform må være en tydelig-
gjøring av de verdier og normer som skal danne grunnlag for arbeidet med barn og unge i Sarpsborg kommune.
De verdier, normer og grunnleggende antakelser som gjelder i kommunen som helhet og i våre virksomheter er 
styrende for det tjenestetilbudet vi evner å gi, og er styrende i forhold til hvordan vi samhandler med barn.

Det bør være et mål for Sarpsborg kommune å utvikle en kultur der barn og unge faktisk er satt i sentrum.

Sarpsborg 12.02.2009

Dette dokumentet er revidert i henhold til kommunens nye grafiske profil. Siden den vedtatte plattformen fra 
2009 har bystyret (i juni 2011) endret ordlyden i kommunens visjon til: “Sarpsborg - der barn og unge lykkes”.

Sarpsborg november 2012
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