PLANPROGRAM
OPPVEKSTPLAN «KVALIFISERT FOR FRAMTIDA»
IVELAND KOMMUNE
1. Bakgrunn
Oppvekstplanen «Kvalifisert for framtida» skal være kommunens styringsverktøy i arbeidet med
barnehage, skole og oppvekst og bidra til at vi samlet og på enhetsnivå framstår som en lærende
organisasjon.
Planen vil ses i sammenheng med eksisterende kvalitetsarbeid og satsinger i barnehager, skoler og
det tverrfaglige arbeidet.
Oppvekstplanen skal danne grunnlag for en helhetlig strategi for oppvekst, der
statlige føringer og lokale forhold danner rammene. Gjennom planen vil det bli synliggjort
hvilke tiltak kommunen vil satse på de kommende årene og hvem som har ansvar for tiltakene. Den
nye planen skal gi bedre grunnlag for egne prioriteringer.
Satsingen Kvalifisert for framtida har gitt barnehager og skoler i Iveland inspirasjon til innsats, og
barnehage‐ og skoleeier har kunnet følge utviklingen i årlige rapporter. Vi ser likevel et
forbedringspotensial i at eier, foreldre og lokalmiljø kan spille en større rolle med innspill og
deltagelse.
At Oppvekstplanen «Kvalifisert for framtida» nå legges opp som en kommunedelplan vil bidra til
bedre og bredere medvirkning.
Ifølge plan og bygningslovens § 4‐1 er det krav om at det skal utarbeides planprogram for alle
kommunedelplaner. Planprogrammet skal i korte trekk beskrive formålet med planarbeidet,
planprosessen og opplegg for medvirkning, jfr. plan‐ og bygningsloven § 11‐13. Forslag til
planprogram skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Innspill og
kommentarer blir vurdert og eventuelt tatt inn i planen.

2. Hovedproblemstillinger i ny plan
Planen skal på bakgrunn av faglige utredninger og vurderinger prioritere hvilke tiltak som
skal iverksettes. Kostnader og forventet fremdrift skal belyses, og det bør stilles krav om årlig
rapportering fra berørte parter. Hensikten er at Oppvekstplanen skal ha et solid eierskap på
tvers av enhetene, og at planen skal legge føringer for arbeidet med barn og unges
oppvekstsvilkår i kommunen.
Planen vil ha hovedfokus på å definere konkrete handlingsplaner på de ulike delområdene,
slik at ulike tiltak kan settes ut i livet på de ulike områdene, men likevel framstå som en
helhet.

3. Utredningsbehov
For å kunne utarbeide Oppvekstplanen er det behov for kunnskap om resultater og trivsel i
barnehage og skole, brukertilfredshet, gjennomføring av videregående opplæring,
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levekårsutfordringer, fritidstilbud, nærmiljøets betydning for barn og unges oppvekstsvilkår
og kommunens helhetlige satsing på barn og unge. For å få kunnskap om disse forholdene vil
det brukes tilgjengelige data, statistikker og resultater, i tillegg til intervjuer og lokal
kunnskap om disse forholdene.

4. Mål i planen
I tillegg til å sikre at ulike lover med forskrifter (Opplæringslova og Barnehageloven) blir oppfylt,
skal planen gi forutsigbare rammer og prioriteringer for kvalitetsarbeidet for skoler og
barnehager i kommunen, og til enhver tid synliggjøre hvilke innsatsområder som har høyest
prioritert. Den tar også opp i seg det tverrfaglige samarbeidet som er nødvendig for å bidra til å
oppfylle visjonen:
I Iveland får alle barn og unge muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv. De mestrer
grunnleggende ferdigheter og er kompetente for videre utdanning og arbeidsliv.

5. Økonomi
Det er ikke satt av egne midler til arbeidet med planen, men det kan bli søkt om midler til de
ulike handlingsplanene/tiltakene fra ulike eksterne ordninger.

6. Planprosessen
Dato

Aktivitet

Januar 2021
Januar/februar 2021
Januar – mars 2021
April – mai 2021
Mai – september 2021

Varsel om oppstart av planarbeid
Forslag til planprogram vedtas
Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i seks uker
Planprogram vedtas politisk
Utarbeide forslag til Oppvekstplan – Kvalifisert for framtida, Iveland
kommune
Politisk vedtak – 1. gangs behandling av planforslag

September – oktober
2021
November‐desember
2021
Januar 2022
Februar 2022

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i seks uker
Planforslaget bearbeides etter høring
Endelig behandling av Oppvekstplan – Kvalifisert for framtida, Iveland
kommune»

7. Organisering
Oppdragsgiver: Kommunestyret
Styringsgruppe: Formannskapet
Prosjektansvarlig (PA): Rådmann Sten Albert Reisænen
Prosjektleder (PL): Rådgiver Lisa Eiken
Prosjektgruppe: Ordfører Gro Anita Mykjåland, enhetsleder Ole Kristen Hægeland, enhetsleder
Beate Frigstad, foreldrerepresentant skole, foreldrerepresentant barnehage, HV
utdanningsforbundet, SLT‐koordinator, PPT, skolehelsetjenesten.
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Referansegruppe (kalles inn eller kontaktes): FAU skole, Samarbeidsutvalg barnehage,
enhetsleder Helse og velferd, folkehelsekoordinator, psykisk helse, politikontakt Iveland,
elevråd, Moonlight, kultur/fritid, Barne‐ og ungdomsrådet.

8. Medvirkning
Krav om medvirkning er forankret i plan‐ og bygningsloven og det legges opp til medvirkning
tidlig i planprosessen. Engasjement og innspill fra innbyggere og andre vil ha stor verdi for å
få til en god prosess. Disse kan sitte med mye lokalkunnskap, informasjon om behov,
utfordringer og løsninger som kan bidra til bedre planer og bredere politisk
beslutningsgrunnlag.
Følgende tiltak gjennomføres for å sikre god medvirkning:
 Alle skal ha mulighet til skriftlig å sende inn sine synspunkt til planprogrammet og
senere selve plandokumentet når det legges ut på høring.
 All informasjon vil være tilgjengelig på kommunens nettside og på servicetorget.
 Det er enkelte grupper en ønsker spesielt å involvere i planprosessen. Disse er listet
opp i referansegruppen, og de vil være med under hele prosessen eller ved behov.
 Det er ikke planlagt særmøter med brukergrupper eller folkemøter. Dette kan
arrangeres dersom det registreres behov for dette.
 Det legges spesiell vekt på medvirkning fra barn og unge i denne prosessen.

Vedtatt av kommunestyret 11.02.2021
Høringsfrist 28.03.2021

3

