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Innledning 
Skolene i Løten kommune har i perioden 2010 til 2016 
arbeidet etter Strategiplan for Løtenskolen (2010-2015), 
Økt læringsutbytte1. Den nye strategiplanen, definert til å 
være en plan for de kommunale barnehagene og skolene, 
bygger videre på elementer fra den tidligere strategiplanen, 
men vil i all hovedsak fremstå som en ny strategiplan.

Strategiplanen er styringsdokumentet til oppvekstområdets 
virksomheter for å nå kommunens overordnede mål for 
skoleresultat på 40,0 grunnskolepoeng2.  Dette målet 
er definert under utviklingsområder i kommunestyrets 
budsjettvedtak for 2016 og 2017 gjennom bestillingen 
av en; «Tiltaksplan for å nå målet med hensyn til 
skoleresultater med gjennomsnittlig grunnskolepoeng på 
40,0.»

Barnehager og skoler er på mange områder ulike, men de 
er allikevel bestanddeler av det samme utdanningssystem 
og har et klart felles samfunnsoppdrag. I Løten kommune 
ser vi oppvekstområdet under et, og ønsker at barn skal 
oppleve et helhetlig løp fra barnehagen og ut grunnskolen. 
Prosessen med utarbeidelsen og etableringen av en felles 
strategiplan vil skape nærhet mellom virksomhetene 
og forsterke det helhetlige og sammenhengende 
utdanningsløpet. Det er i denne sammenheng også viktig 
med et godt samarbeid med Fylkeskommunen for at 
overgangen til videregående opplæring skal fungere godt. 

 ” Fremtiden for kunnskapsnasjonen Norge 
skapes i barnehagene og grunnopplæringen. 
 
    Stortingsmelding nr. 28 –  
    Fornyelse av Kunnskapsløftet

Barn og unge i Løten kommune gjenspeiler i stor grad 
det samfunnet vi lever i med tanke på ulikheter i sosial 
bakgrunn, etnisitet og kjønn. Oppvekstområdet skal gi alle 
barn og unge et likeverdig opplæringstilbud, uavhengig av 
bakgrunn, som gir de beste forutsetninger for hvert enkelt 
individ til å realisere sitt potensial. 

Strategiplanen tar utgangspunkt i gjeldende lovverk, 
samt i nasjonale og kommunale føringer. Det er 
viktig å opprettholde bevissthet på oppvekstområdets 

1 Revidert for perioden 2013-2015
2 Grunnskolepoeng beregnes ved å legge sammen alle avsluttende karakterer på vitnemålet – standpunkt og eksamen – og dele på antall karakterer. 
Deretter multipliseres gjennomsnittet med 10. Det vil si at dersom man skal over 40,0 grunnskolepoeng, må man ha karakteren 4 i gjennomsnitt.
3 Læreplanverket, rammeplan, lov om barnehager
4 Hamar, Stange, Ringsaker og Løten.

samfunnsoppdrag, hvor det i lovverket er en klar 
sidestilling mellom det faglige og det sosiale fokuset.3 
Innenfor oppvekstområdet skal arbeidet basere seg på FNs 
Barnekonvensjonen. Barnekonvensjonens artikkel 3 sier at 
barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle 
handlinger som omhandler barn. 

 ” Sluttmålet for opplæringa er å anspore 
den enkelte til å realisere seg selv på måter 
som kommer fellesskapet til gode – å fostre til 
menneskelighet for et samfunn i utvikling 
 
   Kunnskapsløftets generelle del

Kultur for læring i Løten
Kultur for læring er navnet på hele Hedmarks store satsning 
på økt kvalitet i barns oppvekst. Fylkesmannen i Hedmark 
har engasjert samtlige kommuner i Hedmark til å arbeide 
under samme parole og i den samme strukturen for å gi 
samtlige barn i Hedmark et bedre oppveksttilbud. Kultur for 
læring defineres til å være mer enn et utviklingsprosjekt, 
og er derfor presentert med tre grunnpilarer. Kultur for 
læring er; en målsetting, en arbeidsform og et forsknings- 
og utviklingsprosjekt for skole og barnehage. Den 
overordene målsettingen er at: 

Barn og unge i Hedmark skal vokse opp i en kultur 
for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i 
samfunns- og arbeidsliv. En samordnet innsats for barn og 
unges oppvekst og læring skal bidra til at:

 - faglige resultater grunnskolen heves
 - gjennomstrømning i videregående opplæring øker
 - viktige aktører i oppvekstfeltet har et forpliktende 
samarbeid

Kultur for læring er retningsgivende for utarbeidelsen av 
dette strategidokumentet. Målsettingene er i tråd med de 
mål som er satt for oppvekstområdet i Løten og vil i stor 
grad være med å prege arbeidet i kommende planperiode.

Gjennom deltagelse i Kultur for læring vil Løtenskolen 
og Løtenbarnehagen øke sin kollektive kompetanse. 
Det legges til rette for et økt faglig nettverkssamarbeid 
mellom kommunene i regionen4, men også med de 
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øvrige kommunene i Hedmark. En slik nettverkstankegang 
vil bidra til et økt fokus på å «dra i samme retning» 
og vil i større grad bidra til utveksling av kunnskap og 
erfaringer. Dette er en klar styrke for videreutviklingen av 
oppvekstområdets i Løtens kompetanse.

Datadrevet forbedringskultur 
Det er bred enighet i forskningsmiljøene om at aktiv bruk 
av data forbedrer barnas læringsutbytte.5 Med bakgrunn i 
strategiplanens målsetting er det av avgjørende viktighet 
at oppvekstområdet på best mulig måte tar i bruk all 
den data som er tilgjengelig til sitt analysearbeid. Denne 
analysen danner igjen grunnlaget for kunnskapsinformerte 
beslutninger rundt hvilke tiltak som skal iverksettes. Dette 
er arbeidsformen vi skal arbeide etter i oppvekstområdet 
for å realisere nasjonale og lokale mål for barnas 
læring og utvikling. Modellen nedenfor illustrer denne 
arbeidsformen6. 

Tilgangen til datamateriale i oppvekstsektoren er stor. Dette 
får vi gjennom de resultatene som blir tilgjengeliggjort fra 
ulike kartleggingsundersøkelser og tester. Resultatene sier 
mye om læringsutbytte, trivsel, utvikling og fremgang for 
barna, men kjennskap til datamaterialet i seg selv gir ingen 
endring i resultatene. Det er essensielt at det etableres 
en datadrevet utviklingskultur som klarer å omsette dette 
tallmaterialet til endring i praksis. En datadrevet kultur 
handler om å anvende ulike kilder til informasjon for å 
konstruere oversikter og bilder av hvor vi er nå, hvor vi 
ønsker å være i fremtiden, og hvor vi skal gå for å komme 

5 Nordahl 2016
6 Bernhardt 2013
7 Nordahl 2016

dit7. 
I etableringen av en datadrevet forbedringskultur er det 
viktig at virksomhetslederne uttrykker og bygger opp under 
hensikten med, og forventningene til, bruken av data. 
Lederen må legge til rette for at medarbeiderne får tid 
til å arbeide med data og at de blir gitt den nødvendige 
kompetansen for å ta i bruk data på en god måte i 
utviklingsarbeidet. Lederen må sørge for en kultur der man 
stoler på de resultatene som kommer frem i datamaterialet 
og at man beveger seg fra å stole på det subjektive skjønn 
til en datadrevet praksis. 

 ” I skolen har vi bruk for  
en velfungerende dokumentasjon som grunnlag 
for pedagogiske innsatser. Alt annet vil være som å 
famle seg frem i blinde. 
 
           A. Helmke, 2013 

Pedagogisk analyse
Pedagogisk analyse er navnet på den valgte modellen og 
verktøyet som skal brukes i forbedringsarbeidet i Hedmark 
gjennom Kultur for læring. Modellen skal være til hjelp 
for å analysere ulike typer av utfordringer og problemer 
i skolen og barnehagen. Analysemodellen inneholder 
ikke undervisningsmetoder eller konkrete handlinger 
som beskriver hva 
som skal gjøres i en 
utfordrende hverdag. 
Hensikten er å få en 
eksplisitt forståelse av 
de faktorer som utløser, 
påvirker og opprettholder 
læringsproblemer og 
andre utfordringer. 
Gjennom Kultur for 
læring vil oppvekst-
sektoren i Løten bli 
i stand til å benytte 
denne modellen som 
fremgangsmåte for 
hvordan vi på best mulig 
måte skal gå frem for å 
avdekke hva som skal 
gjøres, valg av tiltak og senere evaluering av tiltakene.  

Figur 1: Bruk av data

Figur 2: Analysemodellen
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Status og utfordringer 
I Løten kommune har innbyggerne i gjennomsnitt et lavere 
utdanningsnivå enn landet for øvrig.  Andelen innbyggere 
i aldersgruppen 30-39 år med videregående eller høyere 
utdanning er ca.77 % mot landsnivået på 82 %. Andel barn 
(0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt har økt 
fra 9,1 % i 2010 til 14,5 % i 2014. Hvis vi sammenligner 
med andelen i Hedmark og nasjonalt, ligger Løten høyere 
en begge8.  

Det er en utfordring at de gjennomsnittlig grunnskolepoeng 
i Løten over tid, har vært vesentlig lavere enn 
gjennomsnittet nasjonalt og i Hedmark. Frafallet i 
videregående skole er som landet for øvrig, men det er 
færre gutter enn jenter som fullfører. Frafallet varierer med 
foreldrenes utdanningsnivå.

I Løten kommunes oppvekstområde, ledet av kommunalsjef 
for oppvekst, er det i dag 10 virksomheter. Dette 

8 Andel barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt i 2014: 9% i Hedmark og 11,5% Nasjonalt.

inkludere de kommunale barnehagene Jønsrud, Lund, Ryli, 
Skøienhagan, Ådalsbruk og barneskolene Jønsrud, Lund, 
Østvang, Ådalsbruk og Løten ungdomsskole. Det er pr. 1. 
oktober 2016, 932 barn i de kommunale virksomhetene i 
Løten kommune. I tillegg er det 186 barn som benytter seg 
av private barnehagetilbud i kommunen. 

Det er en god bevissthet på hvilket ståsted og 
utgangspunkt oppvekstområdet i Løten har ved 
inngangen til strategiperioden 2017-2021. Gjennom et 
bredt spekter av kartlegginger og analyser, blant annet 
Brukerundersøkelsen i barnehage, Elevundersøkelsen, 
Nasjonale Prøver, 10 faktoranalysen og T1 i Kultur for 
læring, har Løten god oversikt over tilstanden på både 
kommunenivå og på virksomhetsnivå. 
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 ” En strategi er lederens plan eller angrepsmåte 
for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som 
skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres. I 
dag brukes begrepet om langsiktig planlegging 
generelt, særlig når det er snakk om planer for å 
oppnå bestemte mål, og det skiller seg dermed fra 
begrepet taktikk.  
 
     Wikipedia

Omfanget av planen begrenses til arbeidet og oppdraget 
i skole og barnehage, men kommunalt tverrfaglig og 
tverrsektorielt arbeid trekkes inn. 

Strategien skal angi retning for prioriteringene, men vil 
ikke gi bindinger for økonomi, da dette er spørsmål som 
blir behandlet i forbindelse med de årlige budsjett- og 
økonomiplan.

Planen er forsøkt skrevet enkelt og til dels kortfattet, 
men innholdet er basert på et stort og viktig 
bakgrunnsmateriale. Dette er fremskaffet gjennom blant 
annet dialogkonferanser og en rekke arbeidsseminar 
hvor dagsaktuell teori og forskning er diskutert og satt i 
sammenheng med tilstanden i oppvekstområdet. Planen 
skal fungere som et verktøy for å gi retningen for det 
daglige arbeidet, samt være grunnlaget for konkrete 
mål, tiltak og strategier som er utarbeidet på hver enkelt 
virksomhet.

Oppdrag
Driftsutvalget er tildelt oppgaven som det politiske 
skoleeierorganet i Løten kommunen, delegert fra 
kommunestyret. Den politisk forankring og bestilling 
av planen ble gjort i forbindelse med Driftsutvalgets 
behandling av tilstandsrapporten for grunnskolen 2015 den 
10. mai 2016

Driftsutvalgets vedtak:

Det legges frem en ny strategiplan for 
oppvekstområdet våren 2017

Med planen legges en langsiktig strategi for å nå målet om 
best mulig resultater for elever som går ut av Løtenskolen. 
Fra politisk skoleeier er det definert at det overordnede 
målet for strategiplanen er at ved uteksaminering etter 
endt grunnskole skal skoleresultatene overstige 40 
grunnskolepoeng. Strategiplanen for barnehage og skole 
skal også ha en forankring i kommuneplanens samfunnsdel 
som er under utarbeidelse i 2017.

Overordnet mål
Ved uteksaminering etter endt grunnskole skal de 
skolefaglige resultatene overstige et gjennomsnitt på 40 
grunnskolepoeng.

Dette overordnede målet er begrunnet med forskning, som 
viser en klar korrelasjon mellom grunnskoleresultater og 
muligheten for å bestå videregående opplæring. 
Figur 3 viser et eksempel på hvordan prosentandelen 
med elever som består videregående øker i takt med 

Figur 3: Grunnskolepoeng

Hva er en strategisk plan? 

En strategisk plan er et styringsdokument på et overordnet nivå. Denne strategiplanen er et ledervektøy, som legger 
føringer for hva oppvekstområdet i Løten kommune skal ha hovedfokus på i den nærmeste 5 årsperioden. Strategisk 
plan for barnehage og skole i Løten kommune 2017-2021 inneholder ikke konkrete mål eller tiltak for den enkelte enhet.  
Ytterligere forankring og eierskap sikres i virksomhetene gjennom utarbeidelse av lokale handlings- og tiltaksplaner for 
hver enkelt virksomhet, som bygger videre på føringene i dette dokumentet. Det er i strategiarbeidet tatt utgangspunkt i 
følgende definisjonen på strategi:  

St
ra

te
gi

sk
 p

la
n

STRATEGISK PLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE FOR 2017 - 20216



antall grunnskolepoeng. Pedagogikkforsker og leder av 
SePU, Professor Thomas Nordahl 2016, påpeker at dersom 
en elev er uteksaminert med 40,0 grunnskolepoeng 9 
eller mer, viser tallmaterialet, at mulighetene for å bestå 
videregående er relativt god. Derimot vil kun 13-14 % av 
de som har under 30 grunnskolepoeng bestå videregående 
opplæring. Dette viser at de skolefaglige prestasjonene i 
grunnskolen, vist i grunnskolepoeng, er avgjørende for den 
videre skolegangen og for muligheten til å få et vitnemål 
fra videregående opplæring10. 

Viktigheten av å bestå videregående opplæring har aldri 
vært viktigere enn nå. De arbeidsplassene som tidligere 
ikke hadde krav om bestått videregående opplæring, 
finnes ikke lenger. Det å ikke fullføre videregående 
opplæring leder i de fleste tilfeller til et liv med trygde- og 
stønadsordninger11. 

Hovedmål 
For at oppvekstsektoren som helhet skal nå det felles 
overordnede målet er det valgt tre fokusområder som 
skal prioriteres i alle virksomhetene i den kommende 
planperioden: 

For å nå det overordnede målet skal 
oppvekstsektoren øke kvaliteten på 
ledelse.

For å nå det overordnede målet skal 
oppvekstsektoren øke kvaliteten på 
arbeid med det psykososiale miljø.

For å nå det overordnede målet skal 
oppvekstsektoren øke elevenes 
grunnleggende ferdigheter.

Hovedmålene fremstilles gjennom fremtidsbilder som 
konkretiserer hvordan vi i Løten kommune ønsker, og 
forventer, at situasjonen skal være innenfor de tre utvalgte 
fokusområdene. Fremtidsbildene er formulert som et sett 
av kjennetegn på hva vi legger i god praksis og ønsket 
situasjon.
Fremtidsbildene videreføres til hver enkelt virksomhetsplan, 

9 Nordahl 2016
10 Nordahl, T. Presentasjon av FoU-prosjektet Kultur for læring. Høsbjør, 25. mai 2016
11 Ibid.
12 Drugli & Nordahl 2016.
13 Ibid.

hvor det defineres i mer detalj hvordan virksomheten skal 
innrette sitt arbeid for å etablere en praksis så nært opp 
mot kjennetegnene som mulig og hvordan det skal arbeids 
mot planenes overordnede målsetting. Virksomhetsplanen 
skal definere målbare indikatorer og redegjøre for arbeidet 
med disse.  
Selv om målsettingen i denne strategiplanen kan 
kontrolleres opp mot virksomhetenes kontinuerlige 
vurdering av oppnåelse av kjennetegn og gjennom årlige 
målinger, er det viktig å ha et langsiktig perspektiv når man 
arbeider etter et overordnet mål som først er målbart når 
barnet skal uteksamineres i 10. trinn.
 

Forutsetninger for å nå målet
Barnehage og skole skal jobbe med felles innsats, felles 
målsettinger og felles måloppnåelse, men for å nå målene 
kan ikke oppvekstsektoren arbeide alene. Et barn er først 
og fremst et barn og enkeltindivid, ikke en elev eller et 
barnehagebarn. Det er mange flere aktører som påvirker et 
barns oppvekst enn skole og barnehage. Et godt tverrfaglig 
og tverretatlig 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. 

Foreldre og foresatte er de viktigste i barnas oppvekst 
og 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 positiv betydning for barn og unge på en lang 
rekke områder relatert til skolen. Dette gjelder blant annet 
økt læringsutbytte, et bedre læringsmiljø, mindre fravær, 
bedre leksevaner, arbeidsinnsats og ikke minst høyere 
ambisjoner med hensyn til fremtidig utdanning12.  Et tettere 
samarbeid mellom skole/barnehage og foresatte vil gi en 
større forståelse for barnets behov gjennom erfaringer fra 
både hjem og skole/barnehage situasjoner. Dette gjøre 
begge parter i bedre stand til å gjøre valg som er til det 
beste for barnet. Flere forskningsprosjekter påpeker at 
samarbeidet med foresatte er av stor betydning for alle 
aldersgrupper, også for ungdom. Det er av ytterste viktighet 
at foresatte følger opp sine barn gjennom hele skoletiden. 
Det er påvist at dette gir elevene den beste faglige 
utviklingen13. 
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Fokusområdene viser hvilke områder vi i Løten kommune mener er de viktigste fundamentene for en god skole og 
barnehage. Det er innenfor disse områdene at den viktigste innsatsen må ligge for å gjøre alle virksomhetene i stand til 
å nå målene som er definert for oppvekstområdet. Det ligger en omfattende prosess bak utvelgelsen av fokusområder 
og utarbeidelsen av kjennetegn i fremtidsbildene. Retningen for arbeidet ble gitt i dialogkonferansen i mai 2016 hvor alle 
virksomheter, samt samarbeidene etater, var representert. Et eksternt forskningsmiljø sto for kvalitetssikringen. 
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 ” Ledere må gi retning, skape forutsetninger for 
effektiv samhandling, og gripe inn underveis når 
ting ikke fungerer så bra som de kan.14 
 
     Michael Fullan 

Hvorfor ledelse som fokusområde?
Ledelse er valgt som fokusområdet i oppvekstområdet med 
den begrunnelse at ledelse på alle nivåer er vesentlig for 
områdets evne til å nå sin målsetting som er formulert i 
fremtidsbildet. Forskning påpeker at en viktig forutsetning 
for å motivere medarbeidere gjøres av lederen gjennom å 
gjøre mål, roller og arbeidsoppgaver meningsfylte for dem 
som skal utføre jobben»15  I neste omgang vil dette igjen gi 
gode tjenester til kommunens innbyggere gjennom gode 
skoler og barnehager. 

Hvordan ledelse utøves er avgjørende for om en skole eller 
barnehage lykkes med sin målsetting. Dette bekreftes av 
en rekke sammenfallende undersøkelser og forskning av 

14 Fullan 2008.
15 BI forskning, 2013, Kommunikasjon og ledelse

blant andre Nordenbo mfl.(2010) og ikke minst av John 
Hatties i hans forskning på hva som har størst effekt på 
elevenes læring (2009). 

Ledelse handler om å legge forholdene til rett for at 
kommunens barnehager og skoler skal ha de beste 
forutsetninger til å gi et kvalitativt godt tilbud for hvert 
enkelt barns utvikling og læring. I denne sammenhengen 
er det i forskning vanlig å peke på ledelse på 3 nivåer som 
alle spiller en viktig rolle alene, men først og fremst i et 
samspill med hverandre. God skole- og barnehageledelse 
begynner med det kommunale administrasjonsnivået som 
utarbeider klare mål og rammer. Videre er det avgjørende 
at ledelse på virksomhetene er klar og tydelig, hvor det 
skapes gode rammer og formuleres klare mål for å støtte 
opp om de ansattes pedagogiske praksis. Forskningen 
viser også at godt organisert og selvstyrende team eller 
avdelinger, gir en organisasjon større muligheter for å 
lykkes med en helhetlig ledelse. Teorien om at alle nivåer 
spiller like stor rolle og må drar i samme retning støttes 
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Ledelses er et begrep som må forstås vidt i skole og barnehagesammenheng. Ledelse utøves ikke bare av rektorer og 
styrere på den enkelte virksomhet, men av alle medarbeidere innenfor oppvekstområdet. Det handler om ledelse på det 
kommunale administrasjonsnivå, om ledelse for skole og barnehagevirksomhetene, ledelse på teamnivå og klasseledelse. 
Det handler også om hver enkelt medarbeiders evne til å lede seg selv.

Ledere i oppvekstsektoren 
i Løten kommune er 
kompetente, handlekraftige 
og fremtidsrettede. 

I Løten kommune er ledere i 
oppvekst utviklingsorienterte. 
De er visjonære og innovative 
og inspirerer ansatte og 
andre samarbeidspartnere. 
I tillegg til å være 
samfunnsengasjerte, har de 
god innsikt i praksisfeltet. 

De har en klar forståelse av 
rollen sin og forholder seg 
til skole- og barnehageeiers 
føringer og krav. 

Ledere i oppvekstsektoren er 
handlekraftige og målrettete. 
Ved å være modige og 
trygge i sin rolle, iverksetter, 
leder og gjennomfører de 
utviklingsprosesser. Gjennom 
å ha gode relasjoner, 
evner de å delegere og 
å gi og ta ansvar.
 

Handlekraftige og fremtids-
rettede ledere i sektoren 
arbeider strategisk og er 
resultatorienterte. Slik hjelper 
de barn og unge til å utvikle 
kunnskaper, ferdigheter og 
holdninger som de trenger 
for å mestre livene sine. 

Ledere i oppvekstsektoren 
legger til rette for at alle 
barnehager og skoler har 
arenaer der voksne reflekterer 
og lærer av hverandre.

Fremtidsbildet for ledelse
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av Hargreaves og Fullan, i deres «Whole system reform» 
tankegang.16 

Ledelse innenfor oppvekstområdet handler i stor 
grad om å legge til rette for at den ledelsen som 
utøves av medarbeiderne, ovenfor barn alene eller 
i klasser og gruppe, skal være best mulig. Begrepet 
«potensialitetsledelse» brukes i skolesammenheng med 
den tolkning at man ikke vil lykkes med en instruerende 
lederstil, men at suksesskriteriet er at man leder skolen på 
en slik måte at de ansatte leder seg selv best mulig.17   

I nyere forskning trekkes de ansattes kompetanse frem 
som en vesentlig faktor for å nå oppvekstsektorens 
potensial. I denne sammenheng er det viktig at det vises 
godt lederskap ved å legge til rette for en videreutvikling 
og forbedring av de ansattes kompetanse og praksis 
på best mulig måte. I følge Thomas Nordahl utnyttes 
potensialet ved å etablere og stimulere til intern 
kapasitetsbygging gjennom utviklingen av profesjonelle 
læringsfellesskap. I et slikt felleskap fokuseres det på 
å lære av sine, og andres erfaringer, samtidig som det 
strebes etter å gjøre læring til en sentral kollektiv aktivitet i 
virksomheten. 

Det er essensielt i et strategisk utvikling- og endringsarbeid 
at det etableres en felles kollektiv kultur, med felles 
mål og praksis for å bedre hverdagen for alle barn og 
elever. Forskning viser at sjansen for å lykkes med 
utviklingsarbeid er betydelig større dersom arbeidet 
omfatter hele virksomheten, i stedet for enkeltgrupper. 
En institusjonaliseringsprosess krever et samlet kollegiale 
med en felles forståelse for de utfordringer virksomheten 
står ovenfor, og at dette håndteres i fellesskap i en lojal 
samarbeidskultur, med tydelig ledelse på alle nivå.18 I en 
kultur som er preget av profesjonelle læringsfelleskap 
er det viktig at alle er med. Det er ikke rom for 
privatpraktiserende medarbeidere som ikke følger de 
verdiene, holdningene og handlings- og relasjonsmønstrene 
og samværsformene som er etablert i fellesskap. Det er 
ledelsen og den etablerte kulturens ansvar å sørge for 
inkludering og rettledning slik at alle drar i samme retning.

Det skal fokuseres på de ansattes vekst og profesjonelle 
utvikling i et støttende og tillitsgivende miljø. Ledelsen 
må gå fremst for å skape en kultur for undersøkende 
tilnærminger som tar i bruk forskningsbasert kunnskap. 
En leders fokus og innsats bør siktes inn på de områdene 
hvor lederskap kan føre til endring og læring, det 

16 Hargreaves & Fullan 2012.
17 Juelskjær mfl. 2011.
18 Sunnevåg & Andersen 2012.

vil si at fokus må ligge i vekstpunktene. I skole- og 
barnehagesammenheng vil vekstpunktene være 
møtepunktene mellom alle de ulike aktørene som oppstår 
i hverdagen. Det kan være møte mellom leder og ansatt, 
ansatt møter ansatt, ansatt møter elev, elev møter elev, 
skolens møte med hjemmet og hjemmets møte med elev. 
En leders innflytelse og budskap må gå som en rød tråd 
gjennom hele denne kjeden for at lederskap skal funger på 
best mulig måte og nå ut til alle involverte. 
  
Forutsetninger for måloppnåelse ledelse 
For å nå oppvekstområdets målsetninger for ledelse må det 
ligge noen forutsetninger til grunn. 

 - Beslutninger skal være forankret i forskning 
 - Det må være fokus på riktig kompetanse og en kultur 
for deling 
 - Det skal være en forutsigbar økonomisk situasjon
 - Det må settes av tid til ledelse og utvikling  
 - Det må legges til rette for at administrative oppgaver 
skal løses korrekt og effektivt
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Hvorfor det psykososiale miljø som  
fokusområde? 
Det psykososiale miljøet er avgjørende for at barn skal 
kunne nå sitt potensial 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. En oppvekst i en positiv, inkluderende og trygg 
situasjon i barnehage og skole gir gode muligheter for 
en positiv sosial og faglig læring og utvikling. Et godt 
læringsmiljø har også positive innvirkning på blant annet 
relasjoner mellom elever og relasjonen mellom lærer 
og elev. Et godt læringsmiljø kan også påvirke elevenes 
forventning til mestring på en positiv måte. Positive 
forventninger til egen mestring, faglig og sosial trivsel, 
samt motivasjon og arbeidsinnsats er alle faktorer som 
er avhengig av et godt psykososiale miljø. Positive utsalg 

19 Nordahl et.al. 2017.
20 Linder 2012.

på disse faktorene korrelerer med gode skolefaglige 
prestasjoner.19 

Barnehagene og skolene spiller en helt essensiell rolle 
i barns utvikling frem til å bli en fremtidig demokratisk 
medborger. Barn skal oppleve å være en del av et 
inkluderende læringsmiljø hvor de blir møtt som 
handlekraftige aktører i sitt eget liv. Barn skal være 
aktive medspillere og likeverdige parter i de relasjonelle 
forholdene. Alle aktører i oppvekstsektoren skal møte 
barnas opplevelser og synspunkter med respekt og gi 
dem mulighet til å prege sin relasjon til de profesjonelle 
voksne.20 Dette er viktig fordi det skaper positive sosiale 
relasjoner mellom elever og lærere i et tillitsfullt, 
engasjerende og inkluderende læringsmiljø som øker 
elevers faglige utvikling og sosiale trivsel. 

Fokusområdet det psykososiale miljø 
Det psykososialt miljø er en fellesbetegnelse på forhold av sosial og psykologisk betydning. Dette kan være forhold i barns 
oppvekst, hjemmeforhold, forhold på skolen eller på andre arenaer. Det omhandler de mellommenneskelige forholdne og 
om hvordan barn og voksen opplever det.    

I henhold til både 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 og handlinger verken fra andre barn eller fra voksen. Krenkende ord og handlinger kan være mobbing, vold, rasisme 
og utestenging, eller enkeltstående utsagn. Det er barnets egen opplevelse av de psykososiale miljøet som er avgjørende. 
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Fremtidsbildet for det psykososiale miljø

Skolen og barnehagen i 
Løten kommune har et 
godt psykososialt miljø der 
barn og voksne trives.

Gode relasjoner er vesentlig 
for at barn og unge skal 
trives og utvikle seg på alle 
områder.  I barnehagen og 
på skolen opplever barn og 
unge et miljø som er preget 
av gode relasjoner med 
andre barn, mellom barn og 
voksne og voksne imellom. 

Barn og unge opplever de 
voksne som tydelige og 
trygge rollemodeller. De 
opplever å bli tatt på alvor. 
Barn og unge har voksne 
som tror på dem og stiller 
krav til dem ut fra den de 
er. De får utfordringer som 
gir dem mestringsglede. 

Gjennom samspill med andre 
og gjennom veiledning fra 
voksne i et reflekterende 
og lærende miljø, får barn 

og unge en emosjonell 
kompetanse som gjør at de 
klarer å regulere seg selv. 
De lærer å uttrykke sinne 
og glede, motløshet og 
frustrasjon på en akseptabel 
måte.  Barn og unge opplever 
et trygt miljø med humor 
og glede.  De klarer å finne 
fram til det beste i seg selv.  

Foresatte og ansatte 
samarbeider godt til 
barn- og unges beste.
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Inkludering er et nøkkelbegrep i sammenheng med et 
barns oppvekst. Barnehager og skoler skal være for alle og 
alle barn skal oppleve det som sin barnehage eller skole. 
Inkludering innebærer viktige byggesteiner i et samfunn 
som likeverdighetstenkning, sosial rettferdighet, sosial 
likhet, likestilling og fellesskap. Det å ha en oppvekst 
som alle andre er en viktig del av normaliseringen og det 
oppnår man ved i størst mulig grad å ta del i skolens felles 
kultur og læreplanbaserte aktiviteter i en vanlig klasse med 
andre elever.21  

21 Haug 2014.

Forutsetninger for måloppnåelse det  
psykososiale miljø 
Skolefaglige prestasjoner er tett knyttet til elevenes 
psykososiale miljø. For å nå 40 grunnskolepoeng, og for 
å oppfylle skolene og barnehagenes samfunnsoppgave, 
må det psykososiale miljøet i oppvekstsektoren være 
tilfredsstillende. Skal Løten kommune lykkes i å legge 
til rette for, og opprettholde, et godt psykososialt miljø 
gjennom hele oppveksten til våre barn, kreves det rammer 
som gjør dette kontinuerlige arbeidet mulig. Det forutsetter 
blant annet: 

 - Forutsigbar økonomi slik at det kan iverksettes tiltak ved 
behov 
 - En kultur for erfaringsdeling og læring 
 - En forståelse av viktigheten av kompetanse
 - Prioritert av ledelsen på alle nivå 
 - Et godt samarbeidsklima med andre aktører i barnas liv
 - Barn må få erfaring med håndtering av konflikter og 
utfordringer
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 ” Utvikling av grunnleggende ferdigheter 
innebærer å bygge stein på stein. 
 
    Utdanningsdirektoratet

Hvorfor grunnleggende ferdigheter som  
fokusområde? 
I Løten ønsker vi å sette fokus på barns grunnleggende 
ferdigheter. 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 
blant annet evnen til å forstå og vurdere informasjon, 
kommunisere muntlig og skriftlig i ulike sjangere, 
regne og forstå tall og bruke digitale ferdigheter i ulike 
sammenhenger.22  

22 Meld. St. 28. s. 30
23 NOU 2014: 7 og St. meld. 28 (2015-2016)

Kunnskapsdepartementet vil videreføre satsingen på 
de allerede definerte grunnleggende ferdighetene når 
læreplanverket skal revideres. I tillegg introduseres det fra 
Ludvigsen-utvalget, flere ferdigheter som omtales som 
21. århundrets ferdigheter.23 Dette omhandler ferdigheter i 
blant annet kritisk tenkning og problemløsning, kreativitet, 
kommunikasjon og bruk av ny informasjonsteknologi, 
samarbeid og medborgerskap. 

I et barns oppvekst er det klare sammenhenger mellom 
motoriske utvikling og evnen til å ta til seg læring.

Oppvekstsektoren skal gi alle barn tilstrekkelige 
grunnleggende ferdigheter til å ha de beste forutsetninger 
for å bestå videregående utdanning, men det er 
vesentlig å forstå at det ikke bare er de grunnleggende 
ferdigheten som kreves for å nå dette målet. I følge den 
anerkjente kanadiske skoleutvikleren Dr.  Avis Glaze så bør 
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Fremtidsbildet for grunnleggende ferdigheter

Barn og unge i Løten 
kommune har gode motoriske 
ferdigheter. De bruker 
kroppen sin på en allsidig 
måte slik at de utvikler god 
helse. 

Barn og unge i Løten har god 
språkkompetanse. De har god 
leseforståelse og god muntlig 
og skriftlig fremstillingsevne. 
Deres forståelse for språk 
er av en slik karakter at 
de gjennomfører ønsket 
utdanning og hevder seg i 

sine fremtidige fagmiljøer.
I tillegg til god 
språkkompetanse har også 
barn og unge god forståelse 
for tall og regning. De har 
kjennskap til matematiske 
begreper og formler, og de 
løser praktisk og teoretisk 
matematikk. I framtida 
bruker de denne kunnskapen 
i utdanning, yrkesutførelser 
og i hverdagen. 

Digital kompetanse er også 
viktig i framtidas samfunn. 

Barn og unge kjenner til 
og behersker ulike verktøy 
og i tillegg de mulighetene 
som finnes innenfor 
IKT og ny teknologi. 

Gjennom utvikling av god 
sosial kompetanse og god 
samhandlingskompetanse 
blir barn og unge i Løten 
kommune den beste 
utgaven av seg selv

Fokusområdet grunnleggende ferdigheter 
I Rammeplan for barnehagen er de grunnleggende ferdighetene definert til å være; språklig kompetanse, sosial 
kompetanse, lek og motoriske ferdigheter. I Kunnskapsløftet er de grunnleggende ferdighetene definert til å være; å lese, 
å kunne regne, å kunne skrive, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. 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 viktige i et barns personlige utvikling og allmenndannelse.
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utdanningssystemet i større grad ta inn over seg ansvaret 
for tema som personlighetsutvikling, karriereveiledning 
og entreprenørskap. Barn må få hjelp til å bygge en sterk 
personlig karakter og 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. Utdanningssystemet er ikke bare avgjørende 
for enkeltpersoners fremtid, men også for fremtiden til det 
demokratiske samfunnet som helhet.24  

 ” I næringslivet ønsker vi ikke, at de unge 
menneskene som kommer for å arbeide hos oss, 
har skarpe hjerner, hvis de er uærlige, har et stort 
intellekt, hvis de er likegyldige til andre, eller 
har kreative ideer, hvis de er uansvarlige. Alle i 
næringslivet, og generelt i de voksnes verden, er 
nødt til å gjøre hva vi kan for å hjelpe de unge å 
utvikle en sterk personlig karakter. Det er i dag ikke 
noen viktigere oppgave for utdanningssystemet.  
 
            Næringslivsleder – Sandy McDonnell 25 

Forutsetninger for måloppnåelse  
grunnleggende ferdigheter 
For å nå målet om å øke de skolefaglige prestasjonene, er 
oppvekstområdet avhengig av å lykkes i arbeidet med å gi 
barn og unge gode grunnleggende ferdigheter. Opplæring 
og innlæring av grunnleggende ferdigheter krever at 
enkelte forhold er godt tilrettelagt for at resultatene skal bli 
så gode som mulig. 

 - Tilstrekkelig oppdatert kompetanse innenfor alle 
relevante fagområder 
 - Tilfredsstillende IKT-infrastruktur
 - Tydelig mål og delmål som er godt forankret på alle 
nivå 
 - Felles forståelse for at dette krever langsiktig 
systematisk arbeid 
 - Et godt samarbeid med hjemmet 
 - Tilstrekkelig forståelse for, og tilgang til, 
kartleggingsresultater 

24 Glaze 2016.
25 Ibid.

Oppfølging og evaluering av 
strategisk plan 
Dette dokumentet er styrende for oppvekstområdet i Løten 
kommune perioden 2017-2021. 

Offentliggjøringen av de skolefaglige resultatene etter 
endt skoleår, vil fungere som et årlig sjekkpunkt i 
Oppvekstområdets tilstandsrapport, mot det overordnede 
målet om 40 grunnskolepoeng. 

Det etableres et overordnet målekort for hele 
oppvekstområdet, hvor det velges ut konkrete 
måleindikatorer som samsvarer med kjennetegnene i 
fremtidsbildene. Disse indikatorene skal på et overordnet 
nivå kunne si noe om utviklingen til oppvekstområdet 
som en helhet, på veien mot strategiplanens målsettinger. 
Måleindikatorene vil gjennomgå en kontinuerlig evaluering 
gjennom hele perioden. Kommunens rapportering gjennom 
målekort vil bli brukt som sjekkpunkt for å vise retningen 
på virksomhetenes utvikling.

Kjennetegnene i fremtidsbildene videreføres til 
virksomhetenes lokale handlings- og tiltaksplaner hvor 
det vil være en ytterligere nedbryting av fremtidsbildene 
i kvantitativt og kvalitative parametere. Kjennetegnene 
fungere som åpne målformuleringer som er 
retningsgivende for arbeidet mot planens målsettinger. 

Det utarbeides virksomhetsspesifikke delmål ved 
hjelp av sammenstilling av tilgjengelig datamaterialet 
i en datadrevet forbedringskultur. En aktiv bruk av 
arbeidsmetoden pedagogisk analyse er en forutsetning 
for at virksomhetene skal lykkes i det strategiske arbeidet 
med å nå de lokale delmålene og denne strategiplanens 
overordnede føringer.

Fokusområdene i strategiplanen vil være tema i 
oppvekstområdets ledermøter, hver 6. uke. Virksomhetenes 
målekortrapportering vil også være viktige sjekkpunkter 
for hvordan arbeidet med strategiplanenes målsettinger 
fungerer. 
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