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En oppvekst for livsmestring
Noe av det viktigste som gjøres i Sigdal er å skape gode oppvekstmiljø for barn og unge. Det
er mange faktorer som påvirker oppvekstmiljøet. I rammeplanen for barnehagen står det at
barnehagene skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne
sosiale forskjeller. Det vil være naturlig for skolene å se opplæringen i livsmestring i
sammenheng med utvikling av skolefellesskapet og elevenes psykososiale miljø. I både
barnehagene og skolene i Sigdal har vi fokus på inkluderende læringsmiljøer, hvor alle barn
skal oppleve tilhørighet og vennskap. Vi vil skape robuste barn som mestrer hverdagen sin,
og livets opp - og nedturer. Tydelige og omsorgsfulle voksne med gode kunnskaper om
relasjonsbygging, gir trygghet og selvstendighet hos barna.
Folkehelseinstituttet peker også ut en tydelig kurs for et godt oppvekstmiljø og folkehelse for
barn og unge. De fremhever at påvirkningsfaktorer som glede, mestring, selvstendighet og
mening som styrker sosial- og emosjonell kompetanse, kan være viktige mål i
folkehelsearbeidet. Brede befolkningsrettede strategier- tiltak som når ut til hele
befolkningen- har størst effekt i det forebyggende arbeidet. I tillegg trengs det tiltak spesifikt
rettet mot sårbare grupper. Arenaer hvor alle barn og unge i Sigdal deltar er derfor viktige i
et godt oppvekstmiljø. Dette understøttes av Folkehelseinstituttets evaluering av arbeid med
psykisk helse blant barn og unge i kommunene. Lokalsamfunnet har betydelig innflytelse
over mange arenaer som barn og unge ferdes. Det helsefremmende og forebyggende
arbeidet vil bli best dersom kommunen ser tiltak i et utviklingsperspektiv, der ulike aktører
trekker i samme retning.
Målsetningen med dette strategiarbeidet er å etablere viktige prinsipper – et felles
tankesett- knyttet til barn og unges oppvekst. Dette skal vise retningen for hvordan Sigdal
kommune i de kommende årene skal arbeide med barn og unges oppvekstmiljø. Visjonen for
arbeidet er «Tidlig innsats og tett på». Alle sektorer skal bidra til å etterleve disse
prinsippene for arbeidet:
1.
2.
3.
4.

En helhetlig tilnærming gjennom gode tverrfaglige samarbeidsarenaer
Tidlig innsats
Barn og unge i sentrum
Ledelse og kompetanseutvikling

Barn og unge i Sigdal

Sigdal kommune

En helhetlig tilnærming gjennom tverrfaglige samarbeidsarenaer
Sigdal kommune skal kontinuerlig forbedre sine systemer for å skape et helhet og
sammenheng mellom ulike tjenester og bruker. Hensikten er at tjenestene skal fremstå
enhetlig overfor brukerne. Det skal legges til rette for at det blir sammenheng i og mellom
tjenestene og brukeren uten at det blir brudd i oppfølgingen.
For å oppleve stabile og trygge rammer for utvikling og vekst, har noen barn, unge og deres
familier behov for målretta tilbud. Det kan være behov for veiledning i vanskelige
situasjoner, økonomiske støtteordninger eller ekstra tilrettelegging for helsemessige eller
pedagogiske utfordringer. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, skole, barnehage,
barnevern, NAV, PPT, flyktningetjenesten, tjenester til funksjonshemmede er blant
virksomheter som gir målrettede tilbud. Form og innhold varierer.
Tilbudene må innrettes, slik at de som trenger det mest får relevant og treffsikker hjelp til
riktig tid og på rett nivå. Sårbare barn, unge og deres familier vil ofte ha behov for flere
tiltak. Kommunens tilbud skal være helhetlige og godt koordinerte. Dette forutsetter gode
strukturer for bred tverrfaglig og tverretatlig samhandling.
I Sigdal bruker vi denne modellen: (hentet fra BTI, bedre tverrfaglig innsats):

Det er 4 nivåer i modellen
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Tidlig innsats
Målrettede tilbud skal gis så tidlig som mulig i barnets utvikling, gjerne før fødsel. Tidlig
innsats betyr at innsats skal skje så tidlig som mulig når hendelser eller risiko oppstår,
uavhengig av barnets alder. Å gi målrettede tilbud, så tidlig som mulig, vil kunne redusere
behov for ressurskrevende tiltak. Tidlig innsats er samfunnsøkonomisk, og gir store
gevinster, ikke minst for den som får hjelp. (st.meld.18(2010-2011)
Med tidlig innsats kan vi unngå at vansken blir unødvendig stor og at det oppstår
tilleggsvansker. Vi kan forebygge skeivutvikling, sosiale vansker, lærevansker, frafall i skolen
og å havne utenfor arbeidslivet.

Barn og unge i sentrum
For å nå målet om en oppvekst for livsmestring i Sigdal, må barn og unge settes i sentrum for
kommunens arbeid. Tilbudene må preges av kvalitet, medvirkning og en helhetlig tilnærming
til det som betyr mest for oppvekstmiljøet. Ved handlinger og avgjørelser som berører barn,
skal barnets beste være et grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven §104.
Nærmest alle barn er familien og de nære relasjonene. Her ligger mange avgjørende og
grunnleggende forutsetninger for et godt oppvekstmiljø. Det gjelder alle faser av barns
oppvekst. Gode tilbud og arenaer som alle har tilgang til er viktige. Alle barn i Sigdal nås de
første årene av helsestasjonens tilbud. Barn har rett til en barnehageplass jamfør nasjonale
lovverk. Alle barn i grunnskolealder har rett til å gå på skole. SFO er en mulighet for alle i 1.4. trinn. De aller fleste har også mulighet for å delta på ulike fritidsaktiviteter. På disse
arenaene utvides og utvikles barnets horisont, nye relasjoner skapes, holdninger og
interesser videreutvikles. Kvaliteten på de ulike arenaer er viktige bidrag i barns oppvekst.
God kvalitet på disse har også god forebyggende effekt på de barna som trenger noe mer.
Å skape en oppvekst for livsmestring for alle, betyr at vi må møte hvert enkelt barn ut fra
barnets perspektiv og forutsetninger. For mange vil det universelle tilbudet, sammen med
familiens støtte og omsorg være nok for å skape god oppvekst og et godt grunnlag for et
senere liv. For noen er ikke dette nok. I kortere eller lenger perioder av oppveksten kan barn
og unge og deres familier ha behov for mer støtte. Kvalitet i disse målrettede tilbudene vil
være avgjørende for hvor raskt og godt barn, unge og deres familier igjen, vil mestre
hverdagen. Kommunens tilbud må ta utgangspunkt i barn og unges behov når aktiviteter,
arenaer og tjenester skal utvikles. Det betyr at deres medvirkning i utvikling og
gjennomføring er sentralt.
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Ledelse og kompetanseutvikling
Arbeid med barn og unge må forankres i kunnskap, og det må være kontinuerlig
kompetanseutvikling om barn og unges oppvekstmiljø. Riktig kompetanse på riktig sted,
uavhengig av fagmiljø og sektorgrenser, er en nøkkelfaktor. Denne tilnærmingen krever
samordning på tvers av sektorer og ansvar. En felles inkluderende arbeidskultur med god
ledelse. Alle som arbeider med barn og unge er ledere gjennom sin profesjonsutøvelse, og
må praktisere etter kommunens lederplakat. Viktige faktorer her er gode relasjoner,
autoritativ praksis og en mestringsorientert læringskultur.
Sigdal kommune fortsetter samarbeidet med andre kommuner. Det er nødvendig og viktig
for kompetanseutviklingen. Spesielt nevnes SAPH (Samarbeidsarena psykisk helse).
Folkehelseinstituttet peker på to faktorer som er avgjørende for en god oppvekst. På topp
finnes «familieforhold» med «helse», «hjemmeforhold» og «vennerelasjon». Dette peker
tydelig på at familie og nære relasjoner er viktig for barns oppvekst. Skole, barnehagen og
voksenrollen blir også trukket frem som viktige faktorer. Å være profesjonelle voksne i
arbeidet med barn og unge, samt å arbeide med gode relasjoner og kvalitet i hvert eneste
møte, er viktig og nødvendig.

Evaluering
Sigdal kommune gjennomfører Ungdata hvert tredje år, elevundersøkelsen,
foreldreundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen hvert år. Resultatene analyseres, og
brukes i kommunens kvalitetssikringssystem.
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