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Forord
Løten kommune er organisert i tre hovedområder; Velferd, Stab og 
Oppvekst. Alle tre kommunalområdene yter tjenester til barn og unge.

Kommunens tjenester innenfor Oppvekst dekkes av barnehage, 
grunnskole og arbeid med ungdom.

Gjeldende «strategisk plan for barnehage og skole» utløp 31.12.2021, og 
erstattes nå av ny «strategisk plan for barn og unge» gjeldende fram til 
2030.

Det har vært bred involvering i prosessen på flere arenaer, og mange 
grupper er invitert til å gi innspill. Det har vært stort engasjement 
underveis. Framtidsbildet skapt i felleskap, har vært utgangspunktet for 
planen slik den foreligger.

Barn og unges oppvekstmiljø, trivsel og utvikling henger nøye sammen 
med et helhetlig tilbud i kommunen. Det at barn og unge har gode 
arenaer å oppholde- og utfolde seg på, er viktig for barns psykiske og 
fysiske helse og utvikling.  Videre er det viktig at barn og unge og deres 
familier, får den støtte de trenger gjennom et helhetlig tjenesteapparat.

Strategisk plan for barn og unge konkretiserer kommuneplanens 
samfunnsdel, beskriver formålet, mål, satsingsområder, veivalg og 
strategier.

Tiltak for å gjennomføre strategien gjenspeiles i økonomiplanens 
handlingsdel.

Avslutningsvis vil jeg takke alle som har bidratt til å lage denne planen 
for barn og unge i Løten. Planen gir et bilde av «dagen i dag», men også 
et bilde av hva vi ønsker oss for barn og unge i årene framover.

Jeg håper planen vil bli et godt arbeidsverktøy for alle virksomheter i 
Løten kommune i dag og for morgendagen!

May Birgit Kjeverud
Kommunalsjef Oppvekst
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Hva er en strategisk plan?
En strategisk plan er et styringsdokument på 
et overordnet nivå. Det er et lederverktøy som 
legger føringer for hva oppvekstområdet i Løten 
kommune skal ha hovedfokus på frem mot 
2030. Den nye strategiske planen for barn og 
unge vektlegger livsmestring, og er definert til å 
være en plan for hele oppvekstområdet i Løten 
kommune, dvs skoler og barnehager, i tillegg 
til tjenester for barn og unge, kulturskolen og 
fritidstilbudet i kommunen. Målet er å se hele 
barnet, og skape robuste barn og unge i Løten 
kommune. Med robuste barn menes barn som 
er rustet for å takle utfordringer og motgang 
gjennom livet. Planen bygger videre på målene 
i kommuneplanens samfunnsdel og tidligere 
strategisk plan for barn og unge. Strategiplanen 
er styringsdokumentet til oppvekstområdets 
virksomheter for å nå kommunens 
overordnede mål for skoleresultater på 40,0 
grunnskolepoeng. Overordnet mål er begrunnet 
med forskning, som viser en klar korrelasjon 
mellom grunnskoleresultater og mulighet for å 
bestå videregående opplæring.

I St. melding 28 (2015-2016) – 
«Fagfornyelsen» - står det:  
“Fremtiden for kunnskapsnasjonen 
Norge, skapes i barnehagene og i 
grunnopplæringen».

Barn og unge i Løten kommune er ulike 
i sosial bakgrunn, etnisitet og kjønn, og 
demografien i Løten gjenspeiler samfunnet 
vi lever i. Kommunen skal gi barn og unge et 
likeverdig oppveksttilbud som gir de beste 
forutsetninger for hvert enkelt individ til å 
realisere sitt potensiale uavhengig av bakgrunn. 
Det er viktig å opprettholde bevissthet om 
oppvekstområdets samfunnsoppdrag hvor det 
i lovverket er en klar sidestilling mellom det 
faglige og det sosiale fokuset. Dette framgår 
også av Fagfornyelsen og rammeplan for SFO 
og barnehager.

Oppdraget
Driftsutvalget er, gjennom delegering fra 
kommunestyret, tildelt oppgaven som det 
politiske skoleeierorganet i Løten kommune. 

Den politiske forankring og bestilling av planen 
ble gjort i forbindelse med driftsutvalgets 
behandling av tilstandsrapporten for 
grunnskolen og KS-rapporten om ressursbruken 
i Løten-skolen. Med planen legges en 
langsiktig strategi for å nå målet om best mulig 
resultater for elever som går ut av Løtenskolen. 
Resultatene måles ved nasjonale prøver, 
elevundersøkelsen og antallet grunnskolepoeng 
ved utgang av ungdomsskolen, i tillegg til 
Folkehelseinstituttets oppvekstprofil. 

Strategiplanen for barn og unge skal ha en 
forankring i kommuneplanens samfunnsdel 
2019 -2030.

Medvirkning
I arbeidet med ny strategisk plan for barn og 
unge er det lagt vekt på bred medvirkning. 
Det startet med en oppvekstkonferanse i 
november 2021, der elever, foreldre, politikere 
og ansatte i kommunen var invitert. Utfra 
innspillene som kom på konferansen ble det 
plukket ut to hovedområder til det videre 
arbeidet med planen. Underveis har vi invitert 
følgende til innspillsrunder: Samarbeidsutvalg 
ved skoler og barnehager, Løten ungdomsråd, 
ledergruppe Velferd, biblioteket og 
kulturskolen, ungdomskontakten, rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
arbeidstakerorganisasjonene.

Innledning
Løten kommunes visjon er «Løten – midtpunkt 
med mangfold».

Vårt verdigrunnlag er RESPEKT – ANSVAR 
- MOT.

Dette er grunnlaget for ny strategisk plan for 
barn og unge. Den nye strategiske planen 
har utspring i kommuneplanens samfunnsdel 
der hovedtemaene er: Kommunen som 
samfunnsutvikler – Løten for barn og unge – 
Helse og livskvalitet. Tre hovedmål gir retning 
og prioritering for framtiden. Disse gjenspeiler 
og understøtter temaområdene:

1.  Løtens fortrinn skal brukes til å skape 
vekst og utvikling

2.  Løten skal være et naturlig bovalg 
for barnefamilier som etablerer seg i 
Innlandet

3.  Løten skal være et samfunn preget av 
livskvalitet og mestring for alle

Disse vil også være retningsgivende for ny 
strategisk plan for barn og unge. I Løten 
kommune ser vi oppvekstområdet under ett, 
og ønsker at barn skal oppleve et helhetlig 
løp fra fødselen og ut grunnskolen. Prosessen 
med utarbeidelse og etablering av en 
felles strategiplan vil skape nærhet mellom 
virksomhetene og forsterke det helhetlige 
og sammenhengende utdanningsløpet. 
I tillegg må det være et godt samarbeid 
med Fylkeskommunen for at overgangen til 
videregående opplæring skal fungere best 
mulig.

I Stortingsmelding nr. 6 (2019-20) står 
det at:
«Vi skal ha en barnehage og skole som 
gir muligheter for alle barn og unge – 
uavhengig av sosial, kulturell og språklige 
bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske 
forskjeller. Det krever inkluderende 
fellesskap og tidlig innsats.»

Denne målsettingen fordrer tett samarbeid 
som inkluderer barnehage, skole, kulturskole, 
helsetjenester og fritidstilbud. Viktige stikkord 
er livsmestring, god psykisk- og fysisk helse. 
Barn og unge skal oppleve mestring, og hvert 
enkelt barn skal få mulighet til å ta ut sitt eget 
potensiale. Vi skal skape trygge og robuste 
barn og unge.

For å skape godt oppvekstmiljø i Løten 
kommune, ønsker vi å fokusere på 
hovedområdene:

1.  Trygt og godt oppvekstmiljø i Løten 
kommune med vekt på livsmestring

2.  Faglig mestring og utvikling

Innspillsgruppene har arbeidet med å beskrive 
et fremtidsbilde innen hovedområdene, og tiltak 
for å nå fremtidsbildene. Videre vil målene i 
planen dekke områdene oppvekst og velferd 
jobber med, og skal gi kommunen retning fra 
mot 2030.

Løten kommune skal:

 ĥ Sammen utvikle trygge og robuste 
barn og unge som mestrer
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Nå-situasjonen
Kommunalsjef oppvekst i Løten kommune 
leder ni virksomheter. Det inkluderer de 
kommunale barnehagene Jønsrud, Lund, 
Revhiet og Ådalsbruk, barneskolene 
Jønsrud, Lund, Østvang, Ådalsbruk og Løten 
ungdomsskole, samt ungdomsarbeidet i Løten. 
I tillegg tre private barnehager; Livensveen 
gårdsbarnehage, Læringsverkstedet Skogly 
naturbarnehage og Brovold barnehage. Pr 
31.12.2021 var det 330 barn i barnehagene i 
kommunen; 146 i kommunale barnehager og 
184 i private barnehager.

Skoleåret 2021-22 er det 819 elever i de 
kommunale skolene; 248 av disse går på 
ungdomsskolen. I tillegg er det 186 elever som 
går på Hedemarken Friskole, men ikke alle 
elevene har bostedsadresse i Løten kommune. 
Personalet i Løtenskolen består av 74 lærere, 
8 spesialpedagoger, 34 fagarbeidere, 13 
assistenter og 6 miljøarbeidere. I følge SSB 
vil elevtallet ligge på ca. 70 elever i årene 
fremover, det betyr at inntektsgrunnlaget fra 
Staten for å finansiere oppvekstsektoren vil 
være stabilt. 86,6 % av barna i Løten går i 
barnehage, mens det er 59,2 % av elevene i 1. - 
4. trinn som går på SFO (SSB, 2022).

Løten kommune har i snitt 5,5 barn pr. 
ansatte i barnehagene, og 12,3 barn per 
barnehagelærer. Alle Løtens barnehager 
oppfyller pedagognormen pr 31.12.21, en 
barnehage oppfyller normen med dispensasjon 
(tall fra Utdanningsdirektoratet). Personalet i 
barnehagene (kommunale og private) består 
av 39 barnehagelærere, 36 fagarbeidere, 6 
assistenter og en miljøarbeider. I følge SSB 
har 12,7 % av barna i Løten kommune plass i 
et musikk- eller kulturtilbud. Det ble lånt ut 13 
361 bøker fra Løten folkebibliotek i 2021. Utfra 
statistikk (Folkehelseinstituttet) kan vi se at 58 

% av unge i Løten har over fire timer skjermtid 
om dagen utenom skoletiden.

I Løten kommune har vi en høyere andel 
familier med lav inntekt enn i landet som 
helhet, og andelen elever som gjennomfører 
videregående opplæring (72 %) er lavere enn 
landsgjennomsnittet (Folkehelseinstituttet, 
2022). Behovet for å bestå videregående 
opplæring har aldri vært viktigere enn nå. Det å 
ikke fullføre videregående opplæring kan lede 
til utenforskap og reduserer mulighetene til 
arbeid, videreutdanning eller å bli selvforsørget 
på annen måte enn ved økonomisk stønad.

St.meld. 21 (2020-21) 
«Fullføringsreformen»:
Fullføringsreformen legger grunnlaget for 
store endringer i videregående opplæring. 
Regjeringen vil fjerne hindringer, 
snublesteiner og begrensninger slik at 
det blir tydelig at utdanningssystemets 
oppgave er å gi ungdom og voksne det 
tilbudet de trenger for å fullføre og bestå 
med studie- eller yrkeskompetanse. 
Kunnskapene og ferdighetene de 
opparbeider seg, gir frihet og muligheter 
til å skape seg gode liv.

Lærernormen sier at det skal være en 
lærer pr. 15 elever på småtrinnet, og en 
lærer pr 20 elever på mellomtrinnet og 
ungdomsskolen. For skoleåret 2021-22 viser 
tall fra Utdanningsdirektoratet 14,9 elever pr 
lærer for hele Løten kommune, mens det i alle 
skolene var innenfor lærernorm på respektive 
trinn. Lærertetthet fordelt på småtrinnet, 
mellomtrinnet og ungdomsskolen i Løten 
kommune, sammenlignet med resten av landet, 
vises i tabellen under.

En felles forståelse for hva som er Løten-
skolen, og hvordan man kan samhandle 
bedre både internt og med eksterne parter, 
er positivt for elevene. Lærerne er bekymret 
for høy assistentbruk, at det ikke blir satt inn 
vikarer, eller at det er ufaglærte som er vikarer 
(KS-analyse). Det brukes mye ressurser på 
spesialpedagogisk undervisning innenfor 
skole, og Løten har pr. i dag forholdsvis mange 
elever med vedtak om spesialundervisning. 
På overordnet- og systemnivå evaluerer 
kommunen nå spesialundervisningen og 
samarbeidet med HIPPT (Hamarregionens 
interkommunale pedagogisk psykologisk 
tjeneste). Målet er å vurdere tiltak for å endre 
både omfang og innhold. Målet for skolene 
samlet, er å redusere antall vedtak om 
spesialundervisning til 5 - 7 % for kommunen. 
Innen dette området må det arbeides 
med struktur, kultur og innhold i denne 
samhandlingen for å få en oppvekstsektor som 
fungerer optimalt (KS-analyse)

Utfordringer
I Løten kommune har innbyggerne i 
gjennomsnitt et lavere utdanningsnivå enn 
i landet for øvrig (SSB). 77 % av Løtens 
befolkning i aldersgruppen 30-39 år har 
videregående eller høyere utdanning, 
mot landsnivået på 82 %. Andel barn som 
bor familier med lav inntekt, og andelen 
som fullfører videregående opplæring, er 
lavere enn i landet for øvrig. Foreldrenes 
økonomiske, kulturelle og sosiale ressurser 
har betydning for barnas helse og oppvekst 
(Folkehelseinstituttet). Ressursene barn 
og unge har tilgang til gjennom sine 
foreldre har betydning for deres livs- og 
utviklingsmuligheter helt fra barndommen 
og inn i voksenlivet. Barn i familier med 
færrest sosioøkonomiske ressurser, spesielt 
familier med vedvarende lav inntekt, presterer 
gjennomsnittlig dårligere på kognitive og 
språktester, de har også større risiko for å falle 
ut av skole og arbeidsliv (Folkehelseinstituttet).

Det er behov for å gjøre noen av skolene i 
kommunen mer funksjonelle og mer i tråd 
med dagens pedagogikk og forventing 
når det gjelder det metodiske som ligger i 
fagfornyelsen. Skolene er til dels lite fleksible, 

med store klasserom og få grupperom. I tillegg 
kommer det fram i KS-analysen av Løten-skolen 
at ledelsen i skolene gjør mye parallellarbeid, og 
at oppgaver bør samordnes. Bedre samordning 
av oppgaver som økonomi, andre administrative 
oppgaver og pedagogisk utviklingsarbeid vil 
lette arbeidet for virksomhetslederne.

Mange av resultatene i Løtenskolen er 
lavere enn forventet, og en del elever 
strever med psykisk helse (KS-analyse). 
Antallet grunnskolepoeng er signifikant 
lavere (40,1) enn landsgjennomsnittet (42,3). 
Fra 2020 er Løten kommune en del av 
Utdanningsdirektoratets oppfølgingsordning, 
et prosjekt over 3 år (Kommunestyrevedtak 
sak 39/21). «Oppfølgingsordningen» 
er for kommuner som over tid har vist 
svake resultater. Ordningen skal støtte og 
hjelpe kommunen i eget utviklingsarbeid. 
Utdanningsdirektoratet identifiserer kommuner 
som faller under nedre grense for kvalitet, 
basert på indikatorer innen læringsmiljø og 
læringsutbytte (elevundersøkelsen, nasjonale 
prøver og grunnskolepoeng). Det er spesielt 
nasjonale prøver og grunnskolepoeng (før 
2020) som er utslagsgivende for at Løten deltar 
i Oppfølgingsordningen.

Etter en grundig kartlegging er det satt fokus 
på lesing som livsmestring, og på ledelse. Vi har 
tilknyttet oss fagkompetanse ved Høyskolen 
i Innlandet ved Senter for Praksisrettet 
utdanningsforskning. Dette arbeidet er godt 
i gang, og vi har koblet både barnehage 
og skole sammen i utviklingsprosjektet. 
Det er kjent at det er sammenheng mellom 
leseferdigheter og andre skolefaglige resultater. 
I tillegg er det også en sammenheng mellom 
lave resultater på nasjonale prøver i lesing 
og utfordringer med sosial tilpasning, lav 
motivasjon og manglende mestringstro. 
Løten kommune ønsket å ha «lesing som 
livsmestring» som overordnet tema i hele 
gjennomføringsfasen av Oppfølgingsordningen. 
Ved de fem skolene i Løten er det en for stor 
andel elever som har lave forventinger til egen 
mestring. Dette kommer fram av resultatene 
fra kartleggingsundersøkelsen i «Kultur for 
læring». Lave forventinger til egen mestring 
har sannsynligvis sammenheng med svake 
resultater tilknyttet elevenes læringsutbytte i 
både lesing og regning.

1.-4.trinn 5.-7. trinn 8.-10.trinn

Løten Hele 
landet Løten Hele 

landet Løten Hele 
landet

Lærer pr elev (inkludert timer til 
spesialundervisning og særskilt 
norsk opplæring)

10,45 11,71 11,66 12,83 13,23 14,02

Lærertetthet i 
ordinærundervisning 12,74 13,59 15,95 16,97 16,62 17,73

KILDE: Utdanningsdirektoratet
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Hovedområder
Hovedområdene viser hvilke områder vi i Løten kommune 
mener er de viktigste fundamentene for et godt 
oppvekstmiljø, og for å skape robuste og 
trygge barn og unge.

Trygt og godt 
oppvekstmiljø

Faglig mestring 
og utvikling
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Trygt og godt oppvekstmiljø i Løten 
kommune i 2030
Bakgrunn
Et barn er først og fremst et barn og 
enkeltindivid, ikke en elev eller et 
barnehagebarn. Et godt tverrfaglig samarbeid 
er en forutsetning for å sikre gode tjenester 
og resultater. I arbeid med barn, unge og 
foresatte er det viktig at det etterstrebes å 
tilrettelegge for at innsatsen fra alle aktører og 
instanser samordnes til det beste for barnet. I 
henhold til opplæringsloven, barnehageloven 
og FNs barnekonvensjon har alle barn rett til 
et godt psykososialt miljø. Det betyr at miljøet 
de vokser opp i skal fremme helse, trivsel og 
læring. Et barn skal ikke bli utsatt for krenkende 
ord eller handlinger verken fra andre barn eller 
fra voksne. Barn som blir mobbet, står i fare for 
å utvikle et bredt spekter av helseproblemer. 
Derfor er det viktig at barnehagen og skolen 
er spesielt oppmerksom på elever som er 
ensomme, har få venner og gir støtte til de som 
blir utsatt for mobbing slik at selvtilliten økes 
og de får hjelp til selvhevdelse (Breivik et. Al., 
2016). 

Det psykososiale miljøet er avgjørende 
for at barn skal kunne nå sitt potensiale 
både faglig og sosialt. En av de viktigste 
forutsetningene for å lære er at man trives, 
og et godt psykososialt miljø i skole og 
barnehage fremmer trivsel. Å bli utsatt for 
mobbing har sammenheng med økt fravær 
fra skolen og dårligere skoleprestasjoner. 
Faktorer som ser ut til å redusere risikoen for 
negative konsekvenser av mobbing er blant 
annet gode familierelasjoner, sosial støtte 
fra jevnaldrende, et godt skolemiljø og gode 

relasjoner til skolens personale (Breivik et. al., 
2016). De peker videre på at innsatsen mot 
mobbing må være systematisk og rettet både 
mot skolemiljøet som helhet og enkeltbarn. De 
understreker også at det er nødvendig med tett 
samarbeid mellom skole, PPT, helsetjeneste 
og familie. En oppvekst i en inkluderende og 
trygg situasjon i barnehage og skole gir gode 
muligheter for positiv sosial og faglig læring og 
utvikling. Nordahl et. Al (2017) skriver at et godt 
læringsmiljø også har positive innvirkninger 
på blant annet relasjoner mellom barn, og 
mellom lærer og elev. Positive forventninger 
til egen mestring, faglig og sosial trivsel, samt 
motivasjon og arbeidsinnsats er alle faktorer 
som er avhengig av et godt psykososialt miljø. 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og 
forebyggende funksjon, og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske 
helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen 
skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring 
og følelse av egenverd og forebygge krenkelser 
og mobbing (rammeplan for barnehagene, 
Utdanningsdirektoratet).  Elevene definerer 
en god skole som et sted med høy trivsel og 
god pedagogikk. Variasjon i undervisningen, 
gode relasjoner og at undervisningen skal 
være interessant og motiverende (KS-
analyse). Barn skal oppleve å være en del 
av et inkluderende læringsmiljø hvor de blir 
møtt som handlekraftige aktører i sitt eget liv. 
Inkludering er et nøkkelbegrep i barn og unges 
oppvekst. Det innebærer viktige byggesteiner 
i et samfunn som likeverdighetstenkning, 
sosial rettferdighet, sosial likhet, likestilling og 
fellesskap.

Fremtidsbilde
Løten kommune gir like muligheter for alle 
gjennom hele oppveksten, med fokus på 
barnets livsmestring. Det legges til rette for at 
hvert enkelt individ får en best mulig utvikling, 
utfra sine behov og sitt ståsted. Barn og unge 
føler seg sett, hørt og verdsatt, de lærer å 
sette grenser for seg selv og respektere andres 
grenser. Vi hjelper barna å bli trygge på seg 
selv. Barn og unge får hjelp til å utvikle verktøy 
til å håndtere egne tanker, følelser og relasjoner, 
har troen på egne muligheter og mestring av 
livet. De opplever nulltoleranse for mobbing, 
trakassering og rasisme, og gjennom dette 
hindres utenforskap.

Våre barnehager, skoler og helsetjenester har 
en kvalitet og rutiner som sikrer tidlig innsats, 
og gir alle barn et godt utgangspunkt og like 
muligheter, noe som igjen vil skape et godt 
oppvekstmiljø i Løten kommune. I barnehagen 
møter barnet trygge voksne med god 
kompetanse, det er god bemanning gjennom 
hele dagen slik at hvert enkelt barn blir sett. 
I tillegg til undervisningspersonell har skolen 
ulike yrkesgrupper som f.eks. helsesykepleier, 
vernepleier og fagarbeidere. Disse bidrar med 
styrking av bl.a. sosialfaglig kompetanse, 

psykisk helse og livsmestring. Gode rutiner 
og bevissthet i organisasjonen sikrer tett 
samarbeid mellom tjenestene rundt tidlig 
innsats og videre håndtering av skolevegring. 
Det er faste rutiner for å sikre gode overganger 
mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole 
og videregående opplæring, slik at man kan dra 
nytte av tidligere erfaringer rundt barnet. Løten 
kommune jobber godt tverrfaglig, noe som 
danner et sikkerhetsnett for barn som trenger 
det. Dette gir god kompetanse og bevissthet 
hos ansatte i alle barne- og ungdomstjenester 
der livsmestring og barnets beste er i fokus.

Løten kommune har godt samarbeid med 
foreldre i hele oppveksttilbudet, noe som 
skaper engasjement, trygge rollemodeller og 
positive relasjoner. Løten kommune utvikler 
barn og unge som lærer om livsmestring med 
et sunt fokus på psykisk - og fysisk helse, får 
god trening i selvregulering og kan mestre 
egen hverdag gjennom livet. Gjennom dette 
skaper vi sammen i Løten kommune trygge og 
robuste barn og unge. Løten kommune er en 
attraktiv bokommune med arbeidsplasser og 
god kvalitet i barnehage og skole. Det er fokus 
på miljø, trygge skoleveier, samskaping og stort 
engasjement. Felles treffpunkter skaper gode 
relasjoner i bygda.
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Tiltak og muligheter frem mot 2030
For å oppfylle samfunnsoppgaven i skoler og barnehager må det være godt psykososialt arbeidsmiljø i 
oppvekstsektoren. Skal Løten kommune lykkes med å skape et trygt og godt oppvekstmiljø kreves det 
rammer som gjør dette kontinuerlige arbeidet mulig. Det forutsetter blant annet samhandling på tvers 
av tjenesteområdene. Ulike tiltak for å sikre et trygt og godt oppvekstmiljø i Løten kommune er:

• Godt tverrfaglig samarbeid på tvers av fagområder der barnets beste er i fokus 
gjennom hele oppvekstperioden. Dette innebærer et tett samarbeid mellom 
tjenestene rundt tidlig innsats og håndtering av skolevegring. Det skal være fokus 
på livsmestring i alle tjenester. Alle elever skal ha tilgang på helsesykepleier og 
miljøterapeut, og ressursene må fordeles på en hensiktsmessig måte. Dette er 
spesielt viktig da vi vet at det i Løten er veldig mange elever på både barnetrinnet 
og ungdomstrinnet som sliter psykisk. Disse elevene trenger hjelp fra både 
helsepersonell og undervisningspersonell. 
 
I løpet av 2023 vil Løten kommune implementere «Helhetlig kommunal modell 
for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte 
barn». Denne modellen gir føringer som sikrer kontinuitet, systematisk evaluering, 
langsiktig og dokumentert oppfølging av barn. Den tydeliggjør samarbeidsarenaer, 
strategier og verktøy ansatte tar i bruk for å fange opp og hjelpe barn som har det 
vanskelig. Modellen skal være elektronisk og gjøres tilgjengelig på kommunens 
nettside, den vil gi en grafisk framstilling av hvordan kommunen jobber. Modellen 
skal være et nyttig verktøy for ansatte og ledere i kommunen, men kan også rette 
seg mot publikum og samarbeidspartnere.

• Kommunen skal sørge for tiltak for å hindre utenforskap og barnefattigdom. Tiltak 
kan være utlånsordninger i barnehage, skole og BUA-ordning, fritidskort, eller andre 
ordninger som motvirker sosialt press. Et annet tiltak kan være heldagsskole som 
inkluderer leksehjelp, SFO, kulturskole og fritidstilbud, det vil gi like muligheter for 
alle.

• Tverrfaglig samarbeid med felles strategi i virksomhetene for å styrke foreldrerollen. 
Det skal tilbys foreldreveiledning med gjennomgående emner som livsmestring og 
grensesetting.

• Oppvekstsektoren i Løten har god og kompetent bemanning i skole og barnehage, 
noe som gir tid nok til hvert enkelt individ. Ulike yrkesgrupper i skolen bidrar med 
styrking av bl.a. sosialfaglig kompetanse, psykisk helse og livsmestring for barn og 
unge.

• Nulltoleranse for mobbing og rasisme, ha gode rutiner og tydelige varslingslinjer 
ved uønskede hendelser. Vi skal ha en egen plan for trygt og godt barnehage- og 
skolemiljø.

Mål 
• Løten kommune har god 

og kompetent bemanning i 
barnehage og skole som sikrer 
at hvert enkelt barn blitt sett og 
ivaretatt utfra sine behov.

• Barn og unge opplever at de blir 
inkludert og får like muligheter, 
noe som igjen hindrer utenforskap.

• I Løten kommune samarbeider og 
jobber vi tverrfaglig for å oppnå 
god livsmestring for alle.

• Vi skal gjøre barn og unge trygge 
og robuste i utviklingen mot et 
godt voksenliv.
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Faglig mestring og utvikling i Løten 
kommune i 2030
Bakgrunn
Opplæringsloven § 1-1 sier at elevene skal 
utvikle kunnskap, dugleik og holdninger for 
å kunne mestre livene sine og for å kunne 
delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De 
skal få utfolde skaperglede, engasjement og 
utforskertrang. I rammeplanen for barnehagene 
er de grunnleggende ferdighetene definert til å 
være; Språklig kompetanse, sosial kompetanse, 
lek og motoriske ferdigheter.

I fagfornyelsen defineres fem grunnleggende 
ferdigheter: Lesing, skriving, regning, muntlige 
ferdigheter og digitale ferdigheter. Disse 
ferdighetene er del av den faglige kompetansen 
og nødvendige redskaper for læring og faglig 
forståelse. De er også viktige for utviklingen 
av elevenes identitet og sosiale relasjoner, 
og for å kunne delta i utdanning, arbeid og 
samfunnsliv (Utdanningsdirektoratet). Alle disse 
ferdighetene er viktige redskaper for at barn 
og unge skal oppleve tilstrekkelig utvikling og 
læring for å kunne delta i skole-, samfunns- og 
arbeidsliv. Ferdighetene er også viktig i et barns 
personlige utvikling og allmenndannelse. Det 
er en bred forståelse og enighet om at barns 
grunnleggende ferdigheter er avgjørende for 
å mestre livet, og rollene som yrkesutøvere 
og samfunnsborgere i dag og i fremtiden. 
Dette omfatter evnen til å forstå og vurdere 
informasjon, kommunisere muntlig og skriftlig 
i ulike sjangre, regne og forstå tall og bruke 
digitale ferdigheter i ulike sammenhenger (St.
meld. 28/2016 s.30).

Foreldre og foresatte er de viktigste i barnas 
oppvekst, og de har hovedansvaret for 
barnets omsorg og utvikling. Foreldre og 
foresatte er derfor oppvekstområdets viktigste 
samarbeidspartner. Forskning viser at et godt 
samarbeid mellom hjem og skole, der også 
foreldrene har en aktiv rolle, har en positiv 
betydning for barn og unge på en lang rekke 
områder relatert til oppvekst og læring. Dette 
gjelder blant annet økt læringsutbytte, et bedre 
læringsmiljø, mindre fravær, bedre leksevaner, 
arbeidsinnsats og ikke minst høyere ambisjoner 
med hensyn til fremtidig utdanning (Drugli og 
Nordahl, 2016).

Et tettere samarbeid mellom skole/barnehage 
og foreldre vil gi en større forståelse for barnets 
behov gjennom erfaringer fra både hjem og 
skole-/barnehagesituasjoner. Dette gjør begge 
parter i bedre stand til å gjøre valg som er til det 
beste for barnet. God oppfølging av foreldre gir 
elevene den beste faglige utviklingen (Drugli og 
Nordahl, 2016). Alle aktører i oppvekstsektoren 
skal møte barns opplevelser og synspunkter 
med respekt, og gi dem mulighet til å prege 
sin relasjon til de profesjonelle voksne (Linder, 
2012). Dette er viktig for å skape positive 
sosiale relasjoner mellom elever og lærere i 
et tillitsfullt, engasjerende og inkluderende 
læringsmiljø, som øker elevers faglige utvikling 
og sosiale trivsel.

Fremtidsbilde
For å kunne gi barna faglig mestring og 
utvikling, har Løten kommune pedagogisk 
personell med relevant og oppdatert 
kompetanse, tydelig klasseledelse og evne til 
å skape gode relasjoner. I tillegg etterstreber 
kommunen å ha høy voksentetthet og god 
rekruttering i våre virksomheter. Det er lagt 
til rette for at ledere i skoler og barnehager 
har tid til å drive pedagogisk ledelse og 
utviklingsarbeid. Det er gode og tydelige ledere, 
og et stabilt personale med engasjement og 
faglig kompetanse. Det er god delingskultur 
blant virksomhetene, noe som gir god 
kollegastøtte og skaper forutsigbarhet og godt 
samspill for barnet. Ansatte skal ha tid til å gi 
barna gode mestringsopplevelser og utvikling 
gjennom hele oppveksten. Det er rom for at 
barna viser mestring og det å være god.

Løten kommune gir barna mulighet for faglig 
mestring og utvikling ved å motivere barnet 
der det opplever mestring. Barnet får støtte 
til å utvikle verktøy for å håndtere motgang 
og utfordringer knyttet til læring. Kommunen 
har en felles kultur for alle som jobber med 
barn og unge, og det er godt samarbeid til 
barnets beste mellom ulike instanser. For å 
utvikle robuste barn settes krav og forventinger 
til barnet om faglig utvikling gjennom hele 
grunnskolen. Kommunen har en oppvekstsektor 
med barnehage og skole som sammen skaper 
et inkluderende miljø for alle med et system for 
at hele mennesket blir sett. Vi er en kommune 
med forutsigbare rammer for barnehage 

og grunnskolen med trygge og utfordrende 
omgivelser som gir mestringsglede.

Løten kommune har en innovativ og 
fremtidsrettet skole som følger med utviklingen 
i samfunnet.  Undervisning gjennomføres 
med oppdaterte læremidler, både digitalt 
og analogt, noe som muliggjør at barnet får 
tilpasset undervisning. Skolene og barnehagene 
satser på lesing og språkutvikling som danner 
grunnlag for mestring i alle fag. Tidlig innsats 
settes inn der det trengs. Skolene har gode 
skolebibliotek og folkebiblioteket er et attraktiv 
valg når det gjelder litteratur, arrangement 
og aktiviteter. I tillegg har virksomhetene 
ulike alternative læringsarenaer som skaper 
mestring. Skolen legger mer vekt på praktiske 
fag, teknologiutvikling og skaperverksted. 
Barn og unge i Løten vil møte fremtiden med 
en styrket bevissthet rundt egen kompetanse, 
egen kreativitet og egen læringsforståelse.

Ny skolestruktur er utviklet med tanke 
på barnets beste og gode fagmiljøer for 
personalet. Det er mulighet for alle barn til å 
gjøre alt skolearbeid på skolen slik at det er 
like muligheter til å lære og utvikle seg, og at 
fritidstilbudet er en del av SFO. Kulturskolen 
kan være en del av en heldagsskole, med 
spesialisert kulturskoletilbud i skoletiden. 
Bygningsmassen i skole og barnehage er 
moderne og tilrettelagt for digital utvikling, og 
har uteområder som gir muligheter for fysisk 
og kreativ utfoldelse. Bygningene er fargerike, 
inspirerende, stimulerer til kreativitet og rommer 
ulike læringsarenaer tilpasset ny læreplan.
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Mål
• Øke elevenes skolefaglige 

prestasjoner og gi gode faglige 
mestringsopplevelser.

• Løten kommune skal ha 
læringsmiljøer i barnehage og 
skole der alle barn og unge 
opplever faglig mestring og 
utvikling, noe som gir økt andel 
med fullført videregående 
opplæring.

• Løten kommunes opplæring 
skal gi barn i grunnskolen gode 
leseferdigheter slik at de er i stand 
til å delta i videreutdanning og 
arbeidsliv.

• Barn og unge i Løten har et 
utviklende oppvekstmiljø som 
bidrar til fullført skolegang og 
legger grunnlaget for videre 
livsmestring med utdanning, jobb 
og mot egne valg.

Tiltak og muligheter frem mot 2030
For å nå målet om økte skolefaglige prestasjoner, og faglige mestringsopplevelser, er 
oppvekstområdet avhengig av å lykkes i arbeidet med å gi barn og unge gode grunnleggende 
ferdigheter. Tiltak for nå målene er:

• Løten kommune legger til rette for å utdanne gode lærere med spesialkompetanse 
som benytter sin kunnskap for å øke elevenes leseferdigheter. Kommunen har en 
vel forankret, god leseplan, og det er god delingskultur blant kolleger.

• Løten kommune har kvalifiserte lærere, spesialpedagoger, miljøarbeidere 
og fagarbeidere med engasjement og oppdatert kunnskap. Ansatte får 
kompetanseheving i tråd med virksomhetenes kompetanseplaner. I tillegg har alle 
skoler og barnehager tilgang til helsesykepleier.

• Det er gode rutiner og samarbeid mellom enheter som sikrer gode overganger 
mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole. Dette sikrer god kjennskap om 
barnet for å møte det best mulig i neste fase.

• Løten kommune har en skolestruktur som er til barnets beste. Skolene samarbeider 
på tvers, og jobber på en slik måte at de bidrar til gode læringsmiljøer for elevene 
og gode fagmiljøer for ansatte. Undervisningen er innovativ, i takt med teknologisk 
utvikling og med varierte læringsmetoder. Eksempler på dette kan være å 
systematisere «omvendt undervisning», «skaperverksted» og «lær kidsa koding». 
Skolebygg, utstyr og materiell er utformet og anskaffet med utgangspunkt i 
Fagfornyelsens intensjoner.

• Virksomhetsledere i barnehager og skoler har tid til å drive pedagogisk ledelse og 
utviklingsarbeid.

• «Læringshjelp og sosial trening» gjennomføres i både skoler, barnehager og SFO.
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Veien mot 2030
I arbeidet mot 2030 skal Løten kommune 
gi alle barn tilstrekkelige grunnleggende 
ferdigheter slik at de har forutsetninger for å 
oppnå et av hovedmålene; Bestå videregående 
utdanning. Barn må få hjelp til å utvikle seg 
til å bli trygge og robuste individer og til å 
bli i stand til å realisere sitt fulle potensial. 
Utdanningssystemet skal motivere til at barn 
gjør så godt de kan, uansett hvilken bakgrunn 
de har i samfunnet. Området oppvekst skal 
utvikle en «VI»-kultur for å sikre mest mulig 
lik praksis i virksomhetene. Skoleutvikling er 
tett knyttet til ledelse og kapasitet til å lede 
kvalitets- og kompetanseutviklingsarbeid. Løten 
kommune må bygge kultur for endring slik at 
man drar i samme retning mot felles mål og 
bygger kollektiv kapasitet. Det skal være gode 
felles rutiner og planer som gjør det enkelt 
for ledelsen å følge opp personalet, barna og 
foreldrene. Det skal også være gode planer for 
pedagogisk utviklingsarbeid og tydelig ledelse. 

Oppfølgingsordningen er et av de viktigste 
tiltakene i Løten for å bedre de skolefaglige 
resultatene i tiden fremover. Det er vesentlig at 
skisserte tiltak får tilstrekkelig prioritet, tid og 
ressurser for gjennomføring i prosjektperioden. 
Gjennom oppfølgingsordningen skal 
hele oppvekstsektoren styrke sin faglige 
kapasitet gjennom jevnlig påfyll av oppdatert 
kunnskap om språk. Som et ledd i styrking 
av lesekompetansen i skolen er det valgt 
å spesialisere en del lærere. Selv om 
oppvekstsektoren i Løten kommune jobber 
intensivt med oppfølgingsordningen i perioden 
2020 til 2023, kan det ta tid før resultatene er 
målbare. Barnehagene i Løten kommune skal 
fra 2022 til 2025 delta i «Kompetanseløftet 
for tidlig innsats og inkluderende praksis» i 
regi av læringssenteret i Stavanger. Satsingen 
på kompetanse omfatter hele laget rundt 
barna og elevene, og skal bidra til at den 
spesialpedagogiske hjelpen er tett på de 

barna som har behov for det. Målet er å øke 
kompetansen i virksomhetene for å kunne 
forebygge utenforskap, fange opp utfordringer 
og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk 
tilbud til alle, inkludert de som har behov for 
særskilt tilrettelegging.

Digitalisering gir barnehagen og skolen 
mange muligheter for varierte pedagogiske 
tilnærminger og utvidede muligheter for 
tilpasset opplæring. Digitale læremidler gir 
mulighet for tilpasset opplæring gjennom et 
stort repertoar av lærestoff og arbeidsmåter. 
Digitale ferdigheter er en av de grunnleggende 
ferdighetene elevene skal utvikle, og da må 
de få erfaring med ulike digitale verktøy og 
digitale arbeidsmåter samt å utvikle det som 
læreplanen omtaler som «digital dømmekraft» 
(Utdanningsdirektoratet). Regjeringen 
har varslet en reform av ungdomstrinnet i 
planperioden. Forslaget er at det skal legges 
mer vekt på praktiske ferdigheter i alle fag. Det 
er på ungdomsskolen motivasjonen er lavest 
blant mange elever, og mange av utfordringene 
som kommer til uttrykk på videregående skole 
starter i ungdomsskolealder. I Fagfornyelsen 
står det at skolen skal la elevene utfolde 
skaperglede, engasjement og utforskertrang, 
og la dem få erfaring med å se muligheter og 
omsette ideer til handling.

Løten kommune skal sørge for godt tverrfaglig 
samarbeid som fremmer barnets beste. Vi 
må ha økonomisk handlingsrom til å drive et 
oppvekstilbud med god kvalitet der barnets 
beste er i sentrum. Kommunen kan bidra til å 
utjevne sosiale forskjeller ved å tilrettelegge for 
organiserte fritidsaktiviteter som er tilgjengelige 
for alle, uavhengig av barnas ferdigheter og 

foreldrenes mulighet til å bidra økonomisk. 
Kommunestyret har gitt i oppdrag å utvikle 
en Samhandlingsmodell som skal tydeliggjøre 
kommunens arbeid med å fange opp utsatte 
barn (0-25 år) og familier, og gi helhetlig 
hjelp på tvers av kommunalsjefområdene. 
Dette arbeidet omfatter barnehage og 
skole, barneverntjenesten, helse – og 
omsorgstjenesten, NAV-kontoret og kultur –og 
fritidssektoren. Prosjektet er i startsfasen, 
og målet er å utvikle tydelige overordnede 
strategier og planer som støtter opp under 
tverrfaglig samarbeid rundt barn, og skal vise 
prioritering over tid.

Oppfølging
Dette dokumentet er styrende for 
oppvekstområdet i Løten kommune i 
perioden 2022 til 2030. Resultatoppnåelse 
for planens mål fremkommer gjennom 
nasjonale prøver, elevundersøkelsen og 
antallet grunnskolepoeng ved utgangen av 
ungdomsskolen. I tillegg kan kommunens årlige 
oppvekstprofil fra Folkehelseinstituttet gi en 
indikator på unges opplevelse av å mestre 
livet. Nevnte resultater, evaluering og endring 
i planer vil framgå av Oppvekstområdets 
rapportering slik det er fastsatt i kommunens 
virksomhetsstyringssystem. Hver virksomhet 
ved ledelse og ansatte skal jobbe mot målene 
i denne planen. Tjenestene og opplæringen 
skal tilrettelegges, gjennomføres og evalueres 
kontinuerlig. Virksomhetsleder er ansvarlig 
for å følge planen innen sitt område, og 
kommunalsjefen er ansvarlig for oppfølging av 
virksomhetslederne.
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https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/?_gl=1*vgm178*_ga*NjM3Njg4NDIzLjE2NDU2MjIyMjg.*_ga_V44YGS4HD3*MTY1MTY2NzI4MC4zLjEuMTY1MTY2NzY5MC4w
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https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/tall-for-larertetthet-i-grunnskolen/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/tall-for-larertetthet-i-grunnskolen/
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/
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