Barn og unge er framtiden
- den skapes nå!
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Forord
Oppvekstforhold og utdanning er kommunale
innsatsområder som, på ulike måter og i forskjellige
faser av livet, berører alle innbyggeres liv. At
barndommen og ungdomstiden blir så god som
mulig, er viktig for den enkelte innbygger og for
kommunen som helhet. Erfaringer fra barndommen
varer livet ut. Disse erfaringene påvirker i stor grad
den enkelte innbyggers muligheter, livskvalitet og
samfunnsdeltakelse gjennom livet.
Fredrikstad er en by i vekst, i et stadig mer
komplekst samfunn. Vi har et utdannings- og
oppvekstfelt som er i stadig endring. For å kunne gi
barn og ungdom gode forutsetninger, må mange
arbeide sammen, på nye, bærekraftige måter.
Fredrikstad kommune har gjennom Kommuneplanens samfunnsdel. Fredrikstad mot 2030 definert
mål for hvilke muligheter de som bor og arbeider her
skal ha. Planen sier også hvilke hovedstrategier vi
skal ta i bruk for å komme dit. De tre
innsatsområdene sosial, økonomisk og miljømessig
bærekraft, må virke sammen for å gjøre samfunnet
som helhet bærekraftig.

SOSIAL
BÆREKRAFT
– Å LEVE

ØKONOMISK
BÆREKRAFT
– Å SKAPE

MILJØMESSIG
BÆREKRAFT
– Å MØTE
FREMTIDEN

De mål og strategier i samfunnsdelen som
oppvekstfeltet i størst grad kan påvirke, er brukt som
mål i kommunedelplan oppvekst (heretter omtalt
som oppvekstplanen). Det er tatt utgangspunkt i
innsatsområdet «Å leve» – sosial bærekraft, da
oppvekstfeltet er helt sentralt i svært mange av
disse målene og strategiene, og mer perifert i de
andre.
Arbeidet for å bedre den sosiale bærekraften dreier
seg i stor grad om å påvirke alle de faktorene som
gjør folkehelsen bedre. Den mest grunnleggende
innsatsen for å bedre folkehelsen, er å bedre
oppvekstforholdene for alle barn. Gjeldende
Folkehelseplan og helseoversikten for 2019 påpeker

at Seksjon for utdanning og oppvekst har en sentral
rolle i folkehelsearbeidet.
Hovedmålet med oppvekstplanen er å sikre
oppfølging av oppvekstrelaterte mål og strategier i
kommuneplanen. Denne oppfølgingen påvirkes i
tillegg av relevante kommunedelplaner, samt
nasjonale føringer og krav. En del av målene som
kommunen har for oppvekstfeltet, forutsetter innsats
fra flere områder og seksjoner. Derfor er det viktig at
oppvekstmålene i overordnet planverk følges opp i
alle seksjoner. Oppvekstplanen utdyper de mål og
strategier som Seksjon for utdanning og oppvekst
har hovedansvaret for å følge opp.
Oppvekstplanen er et politisk og administrativt
styringsverktøy for tjenesteområdene i Seksjon for
utdanning og oppvekst. Oppfølging av mål og
strategier i planen skjer gjennom tiltak i
handlingsplaner og virksomhetsplaner i etatene og
virksomhetene. Planen har et langsiktig perspektiv,
fordi helhetlig, sammenhengende innsats over tid er
avgjørende for å få positive effekter.
Barn og unge skal utvikle kompetanse som fremmer
mestring, deltakelse og god psykisk og fysisk helse
gjennom livet, og som gir muligheter til å ta
ansvarlige livsvalg. For å lykkes med planen må
tjenestene legge til rette for medvirkning fra
innbyggerne. Det må arbeides målrettet med
utvikling av felles forståelse og kompetanse,
synliggjort gjennom ansattes verdier, holdninger,
kunnskaper og ferdigheter.
I planarbeidet har det vært lagt til rette for flere
medvirkningsprosesser. Barn og unge har medvirket
gjennom ungdomskonferanse arrangert av
Ungdomsrådet. Barnehager, SFO og elevråd har
deltatt i høringsarbeidet. Det har vært arrangert
folkemøte og flere dialogmøter. Videre samarbeid
framover med foreldre1, statlige, fylkeskommunale
og kommunale tjenesteområder samt private
samarbeidspartnere, vil være viktig for å lykkes med
målsettingene i planen. En aktiv og levende frivillig
sektor er av grunnleggende betydning for et levende
lokalsamfunn, hvor barn og unge har sin oppvekst.
Gode oppvekstforhold og en bærekraftig
samfunnsutvikling forutsetter kvalitetsmessig gode
tjenester, preget av helhet og sammenheng.
Oppvekstplanen synliggjør hvordan kommunen vil
følge opp dette.
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I denne planen omfatter begrepet foreldre både foreldre
og andre foresatte
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Innledning
Å vokse opp i den lille verdensbyen
Fredrikstad kommunes visjon «Den lille verdensbyen» skal gi oss tro på framtiden, motivere og gi
oss noe å strekke oss etter.
Det er en ønskesituasjon, som vi kan nå. Dersom vi jobber hardt og riktig – sammen.
Kommuneplanens samfunnsdel s. 4

Med visjonen «Den lille verdensbyen» knyttes
Fredrikstadsamfunnets lange historiske røtter
sammen med mål om å skape gode framtidsmuligheter for alle som bor i Fredrikstad. Det
handler om å forene den enkeltes behov med det
som også er bærekraftig for fellesskapet, nå og inn i
framtiden.
De ressurser og egenskaper barn får med seg
gjennom de første leveårene har avgjørende
betydning for muligheter, valg og mestringsstrategier videre i livet. En god oppvekst er ikke bare
viktig her og nå, den varer i generasjoner.
I Fredrikstad har vi en rik historie og nedarvede
kulturelle og sosiale ressurser. Men vi har også en
mer utfordrende historisk og sosial arv; en større
andel av innbyggerne her enn på landsbasis har lav
utdanning og yrkestilknytning. Det gir mange barn
og unge et vanskeligere utgangspunkt i livet når det
gjelder valgmuligheter, helse og livskvalitet. Dette
er strukturer det er mulig å påvirke, blant annet
gjennom støtte til foreldre, oppveksttjenester med

god kvalitet, annen kommunal tilrettelegging og
innsats i sivilsamfunn og næringsliv.
Vi vil at Fredrikstad skal være et trygt og godt sted å
vokse opp, med likeverdige tilbud og muligheter.
Alle barn og unge skal sikres muligheter for læring,
trivsel og deltakelse. Læringsglede og trivsel, støttet
av trygge og kompetente voksne, er avgjørende for
å ruste barn og unge for framtiden. Vi må stimulere
til å tenke nytt og skape verdier i den verden vi lever
i. Involvering og medskaping må stå sentralt.
Hele kommuneorganisasjonen og sivilsamfunnet
utgjør til sammen barns oppvekstmiljø, med
kommunens oppveksttjenester som en sentral
bidragsyter. Det stiller store krav til kvaliteten på
tjenestene som gis, og til koordinering, helhet og
sammenheng.
Sammen skal vi bidra til at barn og unge trives i
Fredrikstad, og gi dem lyst og muligheter til å leve
her som voksne.

4

Utviklingstrekk - veien mot 2030
Gode barnehager og skoler som løfter alle barn uavhengig av bakgrunn, er de viktigste bidragene for å
skape et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle.
Meld.St. 6 (2019-2020), side 7

LEVEKÅR, FOLKEHELSE OG BÆREKRAFT
De mest grunnleggende egenskaper, ferdigheter og
mestringsstrategier hos mennesket, etableres de
første leveårene. Erfaringer gjennom barne- og
ungdomsårene avgjør i stor grad muligheter og
ressurser gjennom livet, inkludert levekår som
utdanning, yrkesdeltakelse og økonomi. Dette igjen
henger sammen med helse og livskvalitet.
Det å skape gode oppvekstvilkår for alle barn, er
derfor det mest effektive vi kan gjøre for å bedre
folkehelsen og kommunens sosiale bærekraft. Gode
oppvekstvilkår bidrar til gode liv for innbyggerne,
gode levekår i nærmiljøene og en bærekraftig
samfunnsøkonomi. Familie, barnehage og
grunnskole, og alle tjenester og arenaer som virker
sammen med disse, er derfor «kjernearenaer» også
for kommunens folkehelseinnsats.
I tillegg har læring, utvikling og mestring en
egenverdi som er med på å gjøre barndommen og
ungdomstiden meningsfull. Ambisjonen er å få de
forskjellige innsatsområdene til å virke sammen for
en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling, som kan
sikre folkehelse, sysselsetting og verdiskaping i
framtiden (Bekken, Dahl & Weel, 2018).
I Fredrikstad kommunes helseoversikt for 2019 ser
vi at utviklingen i folkehelse og helsens
årsaksforhold ikke nødvendigvis går riktig vei. Å
bidra til bedre oppvekstvilkår for alle barn er derfor
definert som et av kommunens tre viktigste
innsatsområder i tiden framover.

KOMPLEKSITET
Ferdighetene som barn og voksne trenger i livet har
endret seg mye de senere år og endringene går
stadig raskere. Globalisering, digitalisering og
kompleksitet er sentrale stikkord. I langt større grad
enn tidligere utdanner vi barn og unge til en framtid
vi bare aner konturene av.
Barn og unge må utvikle ferdigheter som gjør dem
rustet til å møte denne framtiden. Utviklingen ser ut
til å gå i retning av behov for et bredere sett av
kompetanser. Ny teknologi kan erstatte
rutineoppgaver, både manuelle og ikke-manuelle,
mens sosial kompetanse vil være etterspurt også i
framtidens samfunn. Emosjonelle ferdigheter like så.

Videre blir evnen til å erverve seg ny kompetanse
stadig mer avgjørende, både i arbeidsliv og privat.
Dybdeforståelse og kritisk refleksjon framheves
også som sentrale kompetanser (NOU 2019:2).
Kunnskaps- og teknologiutviklingen og høye
forventninger til at komplekse problemer skal løses,
gjør at kreativitet og innovasjon er og blir enda
viktigere i samfunnet og i arbeidslivet framover.
Barnehagen skal jfr. Rammeplanen støtte barna i å
forholde seg prøvende og nysgjerrige til
omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig,
selvstendig og ansvarlig deltagelse i demokratiske
fellesskap.
Læreplanen LK20 skal gjøre barn og unge bedre i
stand til å møte og finne løsninger på dagens og
framtidens utfordringer. Elevene skal utvikle relevant
kompetanse, gode verdier og holdninger som har
betydning for den enkelte og samfunnet, i en tid
preget av større kompleksitet, stort mangfold og
rask endring.

FRAMTIDENS TJENESTER
Oppvekstsektoren skal gi barn og unge kompetanse
og ferdigheter, slik at de kan mestre livene sine og
kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Vi
må derfor ha gode universelle tjenester, som alle
barn og unge skal ha tilgang til og kunne gi ekstra
støtte til dem som trenger det, i kortere eller lengre
perioder av livet. Dette forutsetter at vi har ansatte
med høy fagkompetanse, er i kontinuerlig utvikling,
er fleksible og har evne og vilje til samarbeid og
samordning.
I møtet med komplekse utfordringer hos barn og
familier, blir behovet for tverrfaglighet ekstra tydelig.
Men også i utviklingen av de universelle tjenestene
som helsestasjon, barnehager og skoler, er godt
samarbeid og kompetanseoverføring mellom
tjenester og fag viktig. Tverrfaglig kompetanse gir
muligheter for bedre løsninger, bedre
ressursutnyttelse og større grad av sammenheng.
Vi må i årene framover arbeide mer strategisk med
koordinering av høyt kompetente fagmiljøer,
samtidig som vi har en klar fordeling av oppgaver og
ansvar, som sikrer kvalitet i tjenesteyting og god
bruk av ressurser.
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Sammen om en god oppvekst
Det tverrfaglige arbeidet må styrkes, både operativt og når det kommer til kunnskapsutvikling –
hjelpetjenestene må være der barna er!
Virksomhetsleder seksjon UO

OPPVEKSTPLANENS RAMMEVERK
Barnekonvensjonen rammer inn alt arbeid på
oppvekstområdet og skal legges til grunn for
tolkning av særlovgivingen. Barnekonvensjonen er
delt inn i fire hovedområder av rettigheter:
1. Barn har rett til liv og helse
2. Barn har rett til skolegang og utvikling
3. Barn har rett til omsorg og beskyttelse
4. Barn har rett til deltakelse og innflytelse
Barnekonvensjonen har også fire generelle
prinsipper, som handler om ikke-diskriminering,
barnets beste, barnets rett til liv og utvikling, og
barnets rett til å bli hørt. Disse prinsippene er
viktige utgangspunkter for å forstå de andre
bestemmelsene i barnekonvensjonen.
Nasjonale lovverk som lov om barnehager og lov
om grunnskolen og den videregående opplæringa,
lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, og
lov om barneverntjenester styrer kommunens
handlingsrom og handlingsplikt på
oppvekstområdet. Regelverket rammer inn mål,
innhold og kvalitet på tjenesteytingen.
I tillegg finnes regelverk som styrer tilgrensende
tjenesteområder, og som indirekte får betydning for
oppvekstområdet. Også lokalt, overordnet planverk
og generelle lovverk, som folkehelseloven,
innebærer føringer for arbeidet.
Underveis i arbeidet med oppvekstplanen har det
kommet flere nasjonale styringssignaler, som i stor
grad understøtter premissene som er lagt for dette
planarbeidet: Barn og unge skal sikres muligheter
for læring og utvikling, uavhengig av sosial, kulturell
og språklig bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske
forskjeller. Dette forutsetter inkluderende fellesskap
og tidlig innsats, tverrfaglig arbeid og god
kompetanse nær barnet/eleven.
«Foreldre må være med barna og ha det gøy og
hjelpe dm med vanskelige ting.»
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OPPVEKSTPLANENS FIRE PRINSIPPER
Oppvekstplanen definerer fire prinsipper som anses
som forutsetninger for å lykkes med målet om en
god oppvekst for alle barn. Disse skal være
gjennomgående for alt arbeid i oppvekstsektoren:
1. Helhet og sammenheng
2. Kvalitet og kompetanse
3. Medskaping og involvering
4. Aktiv støtte og oppfølging
Helhet og sammenheng handler om at vi ser
tjenestene til barn og unge i sammenheng.
Kommunens tjenester på oppvekstområdet,
organiseres og utvikles med utgangspunkt i felles
mål om barnets beste. Rutiner for strategisk,
tverrfaglig utvikling, samarbeid, ansvar og bruk av
kompetanse er en del av dette.
Kvalitet og kompetanse handler om det
profesjonelle lagarbeidet, som totalt sett skal bidra til
lærelyst, trivsel og mestring hos barn og unge.
Innbyggere og samarbeidsparter skal møte trygge,
kompetente ansatte med god faglig forankring.
Arbeid og samarbeid skal være preget av raushet,
respekt og kompetanse til å se eget arbeid også i et
helhetlig perspektiv.
Medskaping og involvering handler om respekt,
mangfold og likeverd, om å utnytte de ressurser
hver enkelt har, og å gi barn og unge eierskap og
stolthet over eget liv og egne muligheter. Barn og
unge får det beste grunnlaget for å utvikle seg
sosialt og faglig hvis de opplever at de er verdifulle i
fellesskapet, og verdsatt og godtatt som den de er.
De skal involveres i egen oppvekst, og styre og
medskape der det er mulig, innenfor rammene av
avklart ansvar og rolle.
Aktiv støtte og oppfølging handler om at
kommunens innbyggere får tilgang til råd, veiledning
og støtte når de trenger det. Fredrikstad kommune
har tjenester som er «tett på» innbyggerne, for å
sikre at vi kommer tidlig nok til når det er behov for
ekstra innsats. Vi skal også ha tjenester som er «tett
på» hverandre, slik at vi i fellesskap finner de beste
løsningene for å oppfylle barn og unges rett til en
god oppvekst.

OPPVEKSTSEKTOREN OG RESTEN AV
KOMMUNEN
Det er ikke bare oppveksttjenestene som påvirker
oppvekstforholdene for barn og unge i Fredrikstad.
Mestring, gode erfaringer og valgmuligheter fra
tidlige leveår og gjennom barne- og ungdomsår,
forutsetter gode voksenpersoner, ressurser,
tilrettelegginger, tjenester og miljøforhold på mange
arenaer.
Barn og unge må ha voksne rundt seg som gir
støtte og omsorg, enten de må ha hjelp til å finne
seg en venn, delta i lek, lære seg å lese, skrive og
regne, eller forstå samfunnet vi lever i. Disse voksne
finnes i tjenestene, men også i familien, frivilligheten
og sivilsamfunnet for øvrig.
Foreldrenes yrkestilknytning er vesentlig med tanke
på barns oppvekst, og påvirkes av mange forhold,
som lokalt næringsliv, helsetjenestene og NAV.
Inkludering og oppfølging av flyktninger og
innvandrere kan være avgjørende for barns
deltakelse i barnehage og sosialt. Dette skjer på
mange arenaer, også utenfor oppvekstfeltet.
Ressurser, tilbud og frivillighet i nærmiljø er
avgjørende for opplevelser, mestring og inkludering
på fritiden. Det lokale tilbudet av kultur og andre
sosiale og fysiske fritidsaktiviteter og -arenaer spiller
en viktig rolle for barn og unges opplevelse av å ha
en god oppvekst. Terskelen for å delta på disse
aktivitetene må være så lav som mulig.
Kollektivtransport, gang- og sykkelveier og
trafikksikkerhet påvirker atferdsvaner, i likhet med
mattilbud i forbindelse med fritidsaktiviteter.
Utforming og vedlikehold av byrom og nærmiljøer
påvirker sosial og fysisk atferd.

«Oppvekst foregår i et veikryss: her møtes
arealplanlegging, samferdsel, familie-, helse-,
skole-, kultur-, trygde- og arbeidsinkluderingspolitikken. Noen tiltak rettes direkte mot barna,
andre er indirekte og skal påvirke foreldrenes
levekår og lokalsamfunnets kvaliteter. (....)
Det er vanskelig, nærmest umulig å avgrense
hva som er, og hva som ikke er,
oppvekstpolitikk».
Oppvekstrapporten 2017, Bufdir

Ansatte med god kompetanse og nære
relasjoner til barna og elevene er avgjørende for
at vi får et inkluderende og godt utdanningsløp
for alle.
Meld.St. 6 (2019-2020), side 2
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Mål, delmål og strategier
Føler meg flink. Klarer nesten alt.
Barn i Fredrikstad

Oppvekstplanen bygger på, og er en oppfølging av,
kommuneplanens samfunnsdel. I denne er det først
og fremst mål og strategier under innsatsområdet
sosial bærekraft, «Å leve», som oppvekstsektoren
påvirker i svært stor grad. Disse er derfor brukt som
utgangspunkt for mål og strategier i oppvekstplanen.
Oppvekstplanens delmål og strategier er utarbeidet i
tråd med rammeverket som gjelder for oppvekstsektoren, og de ønsker og behov oppvekstsektoren
ser for kommende ti-årsperiode.

2. Barn og unge har kompetanse og ferdigheter
til å møte morgendagens samfunn
3. Foreldre gir barn og unge en trygg og god
oppvekst
4. Barn, unge og familier med særlige
utfordringer får koordinert støtte og
oppfølging

Planen har følgende fire hovedmål:

Oppvekstplanens fire gjennomgående prinsipper;
helhet og sammenheng – kvalitet – medskaping og
involvering – aktiv støtte, ligger til grunn for alle
strategier.

1. Barn og unge har en oppvekst som fremmer
helse og reduserer sosial ulikhet

Prinsippene skal videre konkretiseres gjennom tiltak
på seksjons-, etats-, - og virksomhetsnivå.
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Mål 1

SLIK VIL VI HA DET

BARN OG UNGE HAR EN OPPVEKST SOM
FREMMER HELSE OG REDUSERER SOSIAL
ULIKHET

SLIK GJØR VI DET

Barn og unge vokser
opp i helsefremmende
omgivelser

• Barn og unge skal utvikle grunnleggende tillit til seg selv
og andre.
• Barn og unge får intellektuell, språklig, emosjonell og
sosial stimulering til å utvikle ferdigheter og oppleve
mestring.
• Barn og unge skal oppleve et trygt og godt fysisk og
psykososialt oppvekstmiljø.
• Ansatte har kunnskap om, og gir barna, gode muligheter
for fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO.
• Ansatte har kunnskap om, og legger til rette for, sunne
måltider i barnehage og SFO.
• Barnehager og skoler skal være trafikksikre.

Tilgang på gode
oppveksttjenester av
høy kvalitet

• Fredrikstad kommune har oppvekstjenester som ivaretar
ulike behov hos barn, unge og familier.
• Barn, unge og deres familier får god informasjon om
tjenestetilbudene innenfor oppvekstsektoren.
• Fredrikstad kommune har gode ordninger slik at alle får
mulighet til å delta i aktiviteter på fritiden.
• Informasjon tilrettelegges slik at den når hele
målgruppen.

Barn og unge får rett
hjelp, til rett tid og med
bruk av riktig
kompetanse

• Virksomhetene arbeider på tvers av tjenesteområdene for å
skape en helhetlig oppfølging av barn og unge.
• Barn og unge og deres familier opplever å bli møtt med
målrettede, kunnskapsbaserte og koordinerte tiltak.
• Virksomhetene bruker nødvendig tid på å kartlegge behov i
samarbeid med barn, unge og deres familier, og de ulike
tjenestene.
• Ansatte har handlingskompetanse og tverrfaglig
forståelse, som sikrer helhetlig og tidlig innsats.
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Mål 2

SLIK VIL VI HA DET

BARN OG UNGE HAR KOMPETANSE OG
FERDIGHETER TIL Å MØTE MORGENDAGENS
SAMFUNN

SLIK GJØR VI DET

Barn og unge
opplever at de er
gode nok som de er,
og at barndommen
har en egenverdi

• Ansatte bruker barnekonvensjonen aktivt i sitt arbeid.
• Voksne har ansvaret for at barnet opplever gode
relasjoner og tilknytning.
• Ansatte fremmer barns ressurser og muligheter.
• Barn, unge og deres familier opplever at de er
betydningsfulle bidragsytere i sin hverdag.
• Voksne motiverer og støtter barn og unges utviklingspotensiale.

Barn og unge
opplever å medvirke i
beslutninger som
angår dem

• Ansatte har kompetanse om hvordan barn og unges
medvirkning og medbestemmelse skal ivaretas.
• Barn, unge og deres familier skal oppleve at de er
betydningsfulle bidragsytere i sin hverdag.

Barn og unge har
et læringsløp som
legger grunnlag for
livslang læring

• Barn og unge møter ansatte som har solid
kompetanse, faglig og relasjonelt, og bruker denne
for å utvikle et godt og inkluderende barnehage- og
skolemiljø.
• Barn og unge møter ansatte som gir dem følelse av
mestring, og som støtter og utvikler deres lærelyst.
• Barn og unge utvikler evne til refleksjon og kritisk tenking,
dybdeforståelse og sammenheng mellom fagområder.
• Motivere ungdom til å fullføre videregående skole og ta
høyere utdanning.
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Mål 3

SLIK VIL VI HA DET

Foreldre er
kompetente
omsorgspersoner,
som gir barn gode
utviklingsmuligheter

Mål 4
SLIK VIL VI HA DET

Oppveksttjenestene
identifiserer og
fanger opp sårbare
barn og unge tidligst
mulig

Barn og unge skal i
størst mulig grad
hjelpes der de er

FORELDRE GIR BARN OG UNGE EN TRYGG OG
GOD OPPVEKST

SLIK GJØR VI DET
• Ansatte møter foreldrene som en ressurs, og bidrar
aktivt til et godt samarbeid med hjemmet.
• Oppveksttjenestene støtter og styrker foreldre i
oppdrager- og foreldrerollen.
• Oppveksttjenestene gir foreldre støtte og veiledning
gjennom barns og unges utdanningsløp, fra barnehage
til gjennomført videregående opplæring.
• Oppveksttjenestene har ulike foreldrestøttende tiltak,
tilpasset barn og unges utviklingsnivå og behov.

BARN, UNGE OG FAMILIER MED SÆRLIGE
UTFORDRINGER FÅR KOORDINERT STØTTE OG
OPFØLGING
SLIK GJØR VI DET
• Fredrikstad kommune samhandler og koordinerer for å
utvikle gode systemer og rutiner for tidlig identifisering
av barn, unge og familier som trenger ekstra støtte og
oppfølging.
• Kommunen har gode rutiner for tidlig involvering av
foreldre, og innhenter samtykke for tidligst mulig å kunne
samarbeide på tvers av tjenester.
• Tjenestene arbeider systematisk, for å utvikle en
praksis som sikrer at barn og unge får rett hjelp, til
rett tid og med bruk av riktig kompetanse.

• Tjenestene har målrettede og kunnskapsbaserte tiltak,
som iverksettes på lavest mulig nivå.
• Tjenestene har en faglig tilnærming og felles forståelse
for sårbare barn og unge.
• Kartlegging av familienes nettverk og ressurser som
sentrale bidrag i tiltaket.
• Helhet og sammenheng i tjenestene med tiltak som i
størst mulig grad legges til de arenaene der barn og
unge er.
• Seksjonen prioriterer tverrfaglighet og felles
kompetanseheving.
11

Oppfølging av oppvekstplanen
En god oppvekst varer i generasjoner.

Denne planen skal bidra til at alle barn og unge i
Fredrikstad får en god oppvekst. For å lykkes med
dette oppdraget, krever det tverrfaglig innsats. Vi
har behov for å utvikle en mer helhetlig forståelse og
praksis innenfor oppvekstfeltet. Det arbeidet er vi i
gang med, og skal ha fokus på framover.
Ansvaret for oppfølging og konkretisering av
planens mål og strategier tilligger i første rekke de
tre etatene i Seksjon for utdanning og oppvekst.
Videre vil en viktig del av oppfølgingen være knyttet
til hvordan seksjonen som helhet skal ivareta barn
og unges rett til en god oppvekst; med muligheter
for læring og utvikling for alle.
Arbeidet med planen har også tydeliggjort behovet
for mer helhetlig og samordnet innsats i Fredrikstad
kommune, dersom vi skal lykkes med å styrke
oppvekstforholdene for alle barn og unge.
Utfordringsbildet som tegnes i kommunens
helseoversikt for 2019 viser at innsatsen må styrkes,
både innenfor og utenfor oppvekstsektoren.
En videre utvikling av tjenestene til barn, unge og
deres familier vil kreve bedre helhet og
sammenheng på tvers av seksjoner og etater. Dette
vil, sammen med lokale og nasjonale planer og
føringer, være et viktig utviklingsområde i
oppfølgingen av denne planen og når planen skal
rulleres.

For å gi barn og unge muligheter til en god oppvekst
i Fredrikstad må vi videreføre og videreutvikle
oppveksttjenster som fungerer godt. Samtidig vil
samfunnsutviklingen lokalt, nasjonalt og globalt
utfordre oss til å være modige og til å tenke nytt.
Vi må våge å stille konstruktive spørsmål ved
nåværende praksis og systemer, og være
kontinuerlig på leting etter forbedring. Det innebærer
også behov for kompetanseutvikling, slik at vi kan
møte dagens og morgendagens stadig mer
komplekse utfordringer.
Barn, unge og deres foreldre skal møte engasjerte
ansatte som ivrer for å gjøre Fredrikstad til et godt
sted å leve!
Våre oppvekstjenester skal være preget av at det er
«rom for alle og blikk for den enkelte». Romslighet i
møte med barn, unge og deres familier vises ved at
vi møter og inkluderer mennesker med åpenhet,
respekt og tillit, og at vi evner å tilrettelegge
tjenestene ut fra barna og familienes behov og mål.
Barn og unge i Fredrikstad skal ha en trygg og god
oppvekst, der de samtidig rustes for livet. Lærelyst
gir grunnlag for mestring og muligheter. Mestring gir
mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og
sosialt. Det kan vi få til, sammen.
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