
KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2018 - 2030
Handlingsplan 

Helhetlige tjenester og samarbeid 
Fokus på tidlig innsats 2018 2019 2020 2021 2022 og videre økonomi Merknader
1

Styrke det allmennpedagogiske arbeidet i barnehagene IB * Kompetanseheving og økt bemanning 

2

Styrke det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagene ES ** Kompetanseheving og økt bemanning 

3
Etablere en ordning der helsesøster har faste dager i alle 
barnehager og skoler 

IB Innføre gradvis 

4
Utarbeide plan og iverksette tiltak for å få 
miljøterapeuter inn i skolene

IB
Søke prosjektmidler, gradvis 
innføring 

5

Øke helsesøsterressursen i skole  ES
Gradvis økning er vedtatt i budsjett 
2018 og økonomiplan 2018-2021

6

Utrede tilbud om åpen barnehage IB

7
Etablere og gjennomføre faste halvårlige møter for alle 
som jobber med ungdom 

IB
Sammen med bl.a. Politi, VGS, frivillig 
sektor, næringsliv 

8
Utarbeide planer for forsterket barnehage - hjem og 
skole - hjem samarbeid 

IB

I samarbeid med AKFUB (kommunalt 
foreldreutvalg for barnehage) og 
AKFUG (kommunalt foreldreutvalg 
for skole)

Tverrfaglig samarbeid 2018 2019 2020 2021 2022 Økonomi Merknader
9

Samle oppvekst og kulturadministrasjonen på ett sted  IB

10 Utarbeide og innføre en overordnet modell for det 
tverrfaglige samarbeidet med tilhørende verktøy og 
handlingsveiledere

IB
BTI *** aktuell modell, søke 
prosjektmidler

11
Samle og utgi informasjon om alle tilbud og tjenester til 
barn, unge og foreldre i kommunen i en tiltaksvifte

IB Revideres årlig 

12
Evaluere Barn og ungetjenesten og utarbeide ny 
overordnet strategi for tjenesten    

ES
Ekstern evaluator , vedtatt av 
Kommunestyret i budsjett 2018 

13
Etablere struktur og samhandlingsrutiner for samarbeid 
med helse, bistand, rus og psykiatritjenesten

IB I samarbeid med HS

Gode overganger 2018 2019 2020 2021 2022 Økonomi Merknad
14 Etablere rutiner og praksis for overføringer mellom 

barnehager, mellom barnehage og skole, mellom 
barnehage og SFO og mellom skole og skole 

IB I samarbeid med AKFUB og AKFUG 



Lavterskel kultur - og fritidstilbud 2018 2019 2020 2021 2022 Økonomi Merknad 
15 Etablere gode og utfordrende utelekeplasser i 

barnehager og skoler, som også kan benyttes av barn og 
familier i fritida 

ES
Må inn i plan for offentlig uterom - 
Miljø, park og idrett

16 Utrede og komme med forslag til ordning med 
kontingent- og utstyrskasse for familier med svak 
økonomi 

IB Søke prosjektmidler 

17
Utrede mulighet for et kulturtilbud til barnehagene etter 
modell av «Den kulturelle skolesekken»  

IB Søke prosjektmidler 

Oppvekststruktur 
Bærekraftig og fremtidsrettet oppvekststruktur 2018 2019 2020 2021 2022 Økonomi Merknad
18

Kartlegge SFO-tilbudet og lage en overordnet plan for 
hvordan det skal være fremover

IB I samarbeid med AKFUG

19
Utrede mulighet for å etablere en Kultur-SFO i regi av 
kulturtjenesten 

IB  I samarbeid med AKFUG

20

Utrede og innføre sammenslått sommer-SFO IB
Etter modell fra sommerbarnehage. I 
samarbeid med AKFUG

21 Gjennomgå barnehagestrukturen og utarbeide en plan 
for hvordan barnehagestrukturen skal se ut i fremtiden 
med mål om større enheter, bedre ressursutnyttelse og 
større fagmiljø 

IB I samarbeid med AKFUB

Aktivitet i oppvekstanlegg ut over barnehage- og skoletid 2018 2019 2020 2021 2022 Økonomi Merknad 
22

Tilby lavterskel fritidstilbud i nærmiljøene knytta til 
skolebygg

IB
Juniortilbud, i samarbeid med 
AKFUG, Ungdomsrådet

23
Utfordre foreldre og nærmiljøene til å ta i bruk 
skoleanleggene ut over skoletiden 

IB
Kontinuerlig. I samarbeid med bl.a. 
AKFUG, frivillig sektor, 
Ungdomsrådet, Idrettsrådet

24
Sikre at idrettshaller og andre nærmiljøanlegg bygges i 
tilknytning til skole for å sikre flerbruk  

IB
I samarbeid med bl.a. Idrettsrådet, 
Ungdomsrådet, AKFUG, Miljø, park 
og idrett

Alternativt opplæringstilbud 2018 2019 2020 2021 2022 Økonomi Merknad
25

Legge ned tilbudene om alternativ opplæring ved 
Altagård og Nøkkelstien

IB I samarbeid med AKFUG

26
Etablere en ny alternativ  læringsarena for 
ungdomstrinnet med plass til inntil 20 elever

IB
Se arbeidsgruppas rapport. I 
samarbeid med AKFUG

Gjennomgående samisktilbud i barnehage og skole 2018 2019 2020 2021 2022 Økonomi Merknad 
27

Omorganisere opplæringstilbudet i samisk IB Se arbeidsgruppas rapport



28

Styrke opplæringstilbudet på samisk IB Se arbeidsgruppas rapport

29

Øke antall samiske barnehageplasser IB
Jf. kommunestyrevedtak om ny 2 
avd.  kommunal samisk barnehage, i 
samarbeid med AKFUB

30
Forankre det samiske tilbudet i alle deler av 
tjenesteområdet  

IB Kontinuerlig

Digitalisering 2018 2019 2020 2021 2022 Økonomi Merknad 
31

Kartlegge status knyttet til profesjonsfaglig digital 
kompetanse hos ansatte 

IB I samarbeid med IKT-avdelingen

32
Kartlegge status knyttet til de ulike virksomhetenes 
digitale modenhet 

IB
Infrastruktur, responstid,  bruk av 
digitale verktøy som læringsstøtte. I 
samarbeid med IKT-avdelingen

33 Utarbeide en minimumsstandard for digital modenhet 
som sier noe om minimum av utstyr på alle barnehager 
og skoler og drift av dette

IB I samarbeid med IKT-avdelingen

34

Utarbeide en strategi for fremtidens digitale Altaskole IB I samarbeid med IKT-avdelingen

35

Iverksette strategi for "den digitale Altaskolen" ES I samarbeid med IKT-avdelingen

Leke- og læringsmiljø 

Lekemiljø 2018 2019 2020 2021 2022 Økonomi Merknad 
36 Etablere felles rutiner og sikre felles praksis for å 

forebygge krenkende atferd, mobbing og utenforskap i 
barnehager  og barneskoler

IB Kontinuerlig

37
Utarbeide en minimumsstandard for utstyr og materiell i 
barnehager og skoler

IB
Inne og ute. I samarbeid med Miljø, 
park og idrett - plan for offentlige 
uterom

38

Få prosjektet «Aktiv barnehage» over i vanlig drift IB I samarbeid med AKFUB

Læringsmiljø 2018 2019 2020 2021 2022 Økonomi Merknad 
39 Etablere felles rutiner og sikre felles praksis for å 

forebygge krenkende atferd, mobbing og utenforskap i 
barnehager og skoler 

IB Kontinuerlig 

40
Innføre nulltoleranse for ugyldig fravær og lage et 
system for oppfølging av dette 

IB

41
Fortløpende kompetanseheving og fokus på 
klasseledelse og relasjonsbygging i barnehager og skoler 

IB Gjennom RSK Vest-Finnmark



42
Prøve ut «Aktiv skole» i 3 år etter modell fra «Aktiv 
barnehage» 

IB Avhengig av prosjektmidler 

43
Utarbeide en plan for å gradvis innføre 1 time 
voksenstyrt fysisk aktivitet hver dag i skole 

IB Søke prosjektmidler 

44
Lage en minimumsstandard for utstyr og materiell i 
barnehager og skoler 

IB
Båre inne og ute. I samarbeid med 
Miljø, park og idrett - plan for 
offentlige uterom

45 Legge til rette for et godt samarbeid med foresatte og 
samarbeide tett med FAU og det kommunale 
foreldreutvalget 

IB
Fortløpende. I samarbeid med FAU 
og AKFUG

Faglige resultater 2018 2019 2020 2021 2022 Økonomi Merknad
46

Gradvis innføre "Dovre-modellen" med to lærere i hver 
klasse i alle kjernefag og i de praktiske estetiske fagene 

IB
Se arbeidsgruppas rapport. Endret 
ressursfordeling  f.o.m. skoleåret 
2018/19

47
Sikre at undervisningen er praktisk, meningsfylt og 
variert gjennom  felles utviklingsarbeid  

IB Også gjennom RSK Vest-Finnmark

48 Etablere et godt felles system på skolene som sikrer at 
elevene får tydelige og konstruktive 
underveisvurderinger både faglig og sosialt og at 
elevenes tilbakemeldinger blir brukt til å tilrettelegge 
den videre læringsprosessen

IB

49 Tett oppfølging av hver enkelt skole gjennom konkrete 
planer og aktiv bruk av kartleggingsresultater og andre 
måleindikatorer 

IB
Fortløpende. Utarbeide nye 
styringsverktøy 

Kvalitet og kompetanse 
Omdømme 2018 2019 2020 2021 2022 Økonomi Merknad
50

Utarbeide og gjennomføre årlige omdømmekampanjer IB I samarbeid med personalavdelingen 

51
Kontinuerlig jobbe med stolthet og tilhørighet gjennom 
ulike aktiviteter og tiltak som styrker dette

IB I samarbeid med personalavdelingen 

Rekruttering 2018 2019 2020 2021 2022 Økonomi Merknad 
52

Utarbeide og gjennomføre rekrutteringskampanjer  IB I samarbeid med personalavdelingen 

53 Utarbeide en rekrutteringsplan med egne 
rekrutteringstiltak for spesifikke yrkesgrupper hvor vi 
sliter med å få kvalifiserte søkere, eksempelvis lærere, 
skoleledere, barnehagelærere og helsesøstre  

IB I samarbeid med personalavdelingen 

54
Utarbeide en plan for å øke rekrutteringen av 
samisktalende ansatte 

IB I samarbeid med personalavdelingen 

Planmessig kompetanseheving 2018 2019 2020 2021 2022 Økonomi Merknad



55
Utarbeide en overordna kompetanseplan for hele 
tjenesteområdet

IB I samarbeid med personalavdelingen 

56
Prioritere etter- og videreutdanning for å oppnå 
kvalifiserte lærere og ledere

IB Økonomisk støtte fra U-dir

57

Rekruttere assistenter til å ta videreutdanning IB Fortløpende 

58
Tilby videreutdanning for barnehagepedagoger innen 
musikk, idrett og estetiske fag 

IB Fortløpende 

59

Tilby rektorutdanning for rektorer og inspektører IB

60

Tilby styrerutdanning for barnehagestyrerne IB

61 Gjennomføre en kompetansekartlegging i Barn og 
ungetjenesten og sikre spesialkompetanse på Downs 
syndrom, ADHD, autisme, hørsel, syn og psykiske 
lidelser 

IB

62 Satse på intern kompetanseheving, og 
kompetanseheving som involverer hele personalet ved 
den enkelte virksomhet (barnehagebasert og 
skolebasert kompetanseheving) 

IB Gjennom RSK vest-Finnmark 

Bemanning 2018 2019 2020 2021 2022 Økonomi Merknad
63

Utrede og innføre norm for styrerressurs per avdeling i 
barnehagene 

ES

64 Utrede og prøve ut en pedagogisk vikarsentral både for 
barnehage og skole samt overtilsettinger på 
virksomhetsnivå 

IB

65
Få fortgang i arbeidet med å rekruttere to 
barnehagelærere per avdeling. 

IB Jf. Kommunestyrevedtak 

66
Sørge for kunnskapsutveksling gjennom bundet tid for 
lærere

IB I samarbeid med fagforeningene 

* IB står for innenfor budsjett, dvs at kostnaden skal tas fra tjenesteområdet 
** ES står for egen sak og betyr at det er ikke er midler til tiltaket innenfor tjenesteområdet og at det må fremmes egen sak om midler før iverksetting
*** BTI = Bedre Tverrfaglig innsats, en modell anbefalt av bl.a. Helsedirektoratet, se http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/ 
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