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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST OG KULTUR 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  06.06.2018  

Tid:   16:00  

 

Dagsorden 

16:00 Oppmøte Rådhuset. 

16:05 – 17:05 Befaring Benterud skole. 

17:05 – 17:15 Pause 

17:15 Saksliste. 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
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Frivilligsentral og Ringerike kommune  
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  Handlingsplan SFO - skolefritidsordningen 2018 - 2022    

 

23/18 17/4444     

  Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike    

 



 

 

24/18 18/1984     

  Tilstandsrapport for grunnskolen 2018    

 

25/18 18/1585     

  Strategiplan mot barnefattigdom    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 29.05.2018 

Mons-Ivar Mjelde 

leder 
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Arkivsaksnr.: 18/2072-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

oppvekst og kultur den 06.06.2018  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak tas til orientering. 

 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 15/3933-8   Arkiv: 040  

 

Videreføring av partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral 

og Ringerike kommune  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/18 Eldrerådet 28.05.2018 

4/18 Integreringsrådet 28.05.2018 

5/18 Råd for funksjonshemmede 29.05.2018 

20/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.06.2018 

21/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.06.2018 

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til ny partnerskapsavtale med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 

 

2. Kommunalt tilskudd økes fra kr 870 000,- til kr 1.273.000,-  Første gang i 2019.  

Rådmannen tar økningen med i arbeidet med neste års budsjett. 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Vedlagt følger forslag til ny partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og 

Ringerike kommune. Tidligere partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og 

Ringerike kommune er gyldig fra 01.08.15 – 01.01.19. Av den grunn må avtalen fornyes. Ny 

avtale inneholder ønske om økt kommunalt rammetilskudd og endringer i avtalen generelt.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike Frivilligsentral ønsker å videreføre samarbeidet med Ringerike kommune og har 

oversendt forslag til ny partnerskapsavtale med gyldighet fra 01.06.18 – 01.01.21. I den nye 

avtalen er det noen endringer fra tidligere avtale. 

 

- Punkt III. Forpliktelser, gjensidige forpliktelser: Nye samarbeidsområder og 

aktivitetsområder er lagt til siden sist periode. Nye punkter er sorggrupper, aktivitetsvenner og 

ti-på-topp.  
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- Punkt III. Forpliktelser, Ringerike kommune forplikter seg til: Et punkt er tatt ut siden sist 

periode. Punkt 3. Bidra med styrerepresentant i Frivilligsentralens styre dersom dette er 

ønskelig. 

 

Fra 2017 har det økonomiske ansvaret for landets frivilligsentraler blitt overført fra 

Kulturdepartementet til  kommunen. Stortinget vedtar rammetilskuddet. 

 

Under forutsetning av overholdelse av sentralens vedtekter og innfrielse av forpliktelser 

knyttet til partnerskapsavtalen, ønsker  Ringerike Frivilligsentral å få tilført kr 870 000,- i 

rammetilskudd fra Ringerike kommune, samt rammetilskuddet fra staten som per i dag er på 

kr 403 000,- . Totalt gir dette et samlet tilskudd på kr 1.273.000,-. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener det er viktig at kommunen har et godt samarbeid med frivilligheten. 

Frivillighetssentralens arbeid er et viktig supplement til den offentlige omsorgen som ytes av 

kommunen. For at kommunen skal kunne imøtekomme økte krav og behov som 

morgendagens samfunn vil ha, er det helt nødvendig at man også benytter seg av de ressurser 

som finnes i frivillige organisasjoner.  

 

Rådmannen mener at gjensidig og forpliktende arbeid mellom partene er viktig for å oppnå 

felles mål. Sammen kan partene etablere nye samarbeidsområder som det vil være behov for i 

fremtiden. En videreføring av partnerskapsavtalen vil være et godt utgangspunkt for 

videreutvikling av dette samarbeidet.   

 

At kommunen ikke er representert i Frivilligsentralens styre er i tråd med rådmannens syn. 

Tilskuddet til Frivilligsentralen har stått uforandret i flere år og foreslått økning er en 

kompensasjon for prisøkningen i perioden. Rådmannen finner det rimelig med foreslått 

økning og anbefaler at vedlagt forslag til partnerskapsavtale godkjennes.  

 

Vedlegg 

Forslag ny partnerskapsavtale 2018 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 18/753-10   Arkiv: A22 &13  

 

Handlingsplan SFO - skolefritidsordningen 2018 - 2022  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Handlingsplan for skolefritidsordningen 2018 – 2022 vedtas. 

 

  

Sammendrag 

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud etter skoletid for 1. – 4. årstrinn, og for 1. – 7. 

årstrinn for barn med særskilte behov. I SFO skal barna oppleve mestring og omsorg. 

Handlingsplanen er en utdyping og konkretisering av innholdet i SFO ut fra Opplæringslovens 

bestemmelser. 

Fokusområdene i handlingsplanen er: 

 

 Sosial kompetanse 

 Samarbeid skole/SFO – hjem 

 Kulturelle aktiviteter 

 Lek og fysisk aktivitet 

 

Ferietilbudet i SFO er fra 01.01.19 sentralisert til Benterud skole. Innholdet i ferietilbudet 

følger hovedmålene i handlingsplanen. 

 

 Frivillig leksehjelp i grunnskolen er organisatorisk lagt til skolefritidsordningen. 

 

Høring 

Forslag til handlingsplan for skolefritidsordningen har vært på høring, der skolenes 

samarbeidsutvalg (SU) og organisasjonene har vært høringsparter. 

Høringsperioden varte fram til 20. april. Det kom 5 uttalelser innen denne fristen. 

SU ved Sokna skole har innspill angående åpningstider. Dette er punkter som hører hjemme i 

vedtektene, og ikke i handlingsplanen. 
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SU ved Veien skole; positive til planen. 

SU ved Eikli skole har ingen kommentarer til planen, men påpeker at vedtektene bør 

oppdateres. 

FAU ved Hønefoss skole; har ingen kommentarer, men uttaler at det bra med en felles plan 

for alle skolefritidsordningene. 

SU ved Vang skole; ønsker at ordet trygghet tas inn under «Visjon og mål». 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at den nye planen vil være et godt grunnlag for å videreutvikle 

skolefritidsordningen i Ringerike kommune. Den gir retning og har tydelige fokusområder, 

den gir informasjon til foresatte og tilsatte og den gir grunnlag for videre kompetanseutvikling 

i tjenesten.  

 

Vedlegg 

 

Forslag til Handlingsplan for skolefritidsordningen 2018 – 2022 til politisk behandling 

Høringsbrev – handlingsplan for skolefritidsordningen 

Høringsutkast til Handlingsplan for skolefritidsordningen 2018 – 2022  

Høringsuttalelse fra SU ved Sokna skole 

Høringsuttalelse fra SU ved Veien skole 

Høringsuttalelse fra SU ved Eikli skole 

Høringsuttalelse fra SU ved Vang skole 

Høringsuttalelse fra FAU ved Hønefoss skole 

. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.18 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 17/4444-18   Arkiv: A20  

 

Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.06.2018 

/ Formannskapet 19.06.2018 

/ Kommunestyret 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike vedtas. 

 

 

  

Sammendrag 

Ringerike kommune vedtok sist i 2007 kommunal forskrift til ordensreglement for 

grunnskolene. Denne forskriften har vært en overbygning; - hver skole har hatt sitt lokale 

reglement i tillegg. 

Etter en vurdering av eksisterende ordensreglement, avgjorde kommunalsjef for oppvekst og 

kultur at reglementet skulle fornyes eller lages på nytt. Arbeidsgruppe under ledelse av 

kommuneadvokat Rune Erstad ble nedsatt. Arbeidet startet i november 2017.  

Arbeidsgruppas forslag til ny forskrift til ordensreglement var ferdig til å bli sendt ut på høring 

medio februar 2018, med høringsfrist 20.04.18. 

 

Det kom 9 høringsuttalelser. 

I forslag til kommunal forskrift om ordensreglement fir grunnskolene i Ringerike er flere av 

høringsuttalelsene hensyntatt. 

 

Beskrivelse av saken 

Det kom uttalelser fra: 

Samarbeidsutvalget ved Hov ungdomsskole, Tyristrand skole, Vang skole, Ullerål skole, 

Kirkeskolen, Hønefoss skole, Eikli skole, Sokna skole og fra Utdanningsforbundet på 

Ringerike. Flere av uttalelsene dreide seg om utvendig kontroll. Ansatte ved en skole har ikke 

lov til å undersøke, lete etter gjenstander, i en elevs skolesekk lommer eller klær; dette er 

utvendig kontroll. 
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Utdanningsforbundet stiller spørsmål vedrørende utvendig kontroll, og påpeker at prinsippene 

i Opplæringsloven må følges ved bortvisning. 

 

Den nedsatte arbeidsgruppa har vurdert høringsuttalelsene, og tatt hensyn til flere av 

innspillene i forslag til forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Ringerike kommune 

som behandles politisk i denne saken. 

 

Juridiske forhold  

Ordensreglene skal ha status som en kommunal forskrift, fra opplæringsloven § 9A-10 

Ordensreglement: 

 Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Eksisterende kommunale forskrift om ordensreglement for grunnskolene ble vedtatt i 2007. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er bra at kommunens nå får en oppdatert forskrift om ordensreglement for grunnskolene. 

Den enkelte skole forventes å supplere den overordnede kommunale forskriften med lokale 

bestemmelser. 
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Vedlegg 

Forslag til kommunal forskrift om ordensreglement 

Gjeldende ordensreglement fra 2007 

Høringsbrev  

Høringsutkast forskrift om ordensreglement 

Trivsel i Ringeriksskolen 

Høringsuttalelse Eikli skole 

Høringsuttalelse Hønefoss skole 

Høringsuttalelse Hov ungdomsskole 

Høringsuttalelse Kirkeskolen 

Høringsuttalelse Sokna skole 

Høringsuttalelse Tyristrand skole 

Høringsuttalelse Ullerål skole 

Høringsuttalelse Vang skole 

Høringsuttalelse Utdanningsforbundet 

Kontrakt Chrome book– barnetrinnet 

Kontrakt Chrome book– ungdomstrinnet 

Avtale om bruk av internett---- 

Permisjonsreglement for grunnskolene i Ringerike 

Skolefravær – rutiner 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.18 

 

 Tore Isaksen 

 

 Rådmann 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 18/1984-1   Arkiv: A20 &14  

 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.06.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.  

 

  

 

Sammendrag 

Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2017 - 2018.  

Når det gjelder læringsmiljøet, viser elevundersøkelsen resultater på eller over gjennomsnittet for 

fylket. Elevundersøkelsen måler blant annet klasseledelse, relasjoner og arbeid mot krenkende 

handlinger som mobbing. Når det gjelder tallene for mobbing, er resultatet vanskelig å 

sammenligne med tidligere år på grunn av endring i undersøkelsen, men resultatene, spesielt på 

10. trinn, viser en høyere andel av elever som sier de blir mobbet, enn landsgjennomsnittet. 

De faglige resultatene for skoleåret viser resultater på eller litt under gjennomsnittet for fylket og 

landet. Det er positivt at 8. trinn leverer på landsgjennomsnittet i lesing, og at 9. trinn er på 

landsgjennomsnittet både i lesing og regning. Grunnskolepoengene var på 39,8 for elevene som 

gikk ut i 2017. Dette er det nest høyeste resultatet i løpet av de siste fem årene. 

Skolene jobber målbevisst med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, og har hatt dette 

som fokusområde for kompetanseheving dette skoleår.  

Elevtallet har økt med 147 elever de to siste årene, og det har vært en liten økning i antall årsverk 

det siste året i skolen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs. 

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

Skoleeier oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.  

 

 



  Sak 24/18 

 

 Side 12 av 17   

 

Beskrivelse av saken 

Elever og lærertetthet: Det har vært en økning med 103 elever inneværende år. Lærertettheten 

på barnetrinnet er 14,0 og på ungdomstrinnet 15,5.  

Læringsmiljø: Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet 

for å skape et godt læringsmiljø pågår kontinuerlig. Elevene sier de får god støtte av lærerne, 

opplever mestring, at de har det trygt og at de trives på skolen. Generelt gir elevene en positiv 

tilbakemelding.  

Tallene på mobbing er vanskelig å sammenligne med tidligere år fordi undersøkelsen er endret, 

men tallene ligger over landsgjennomsnittet. Spesielt høyt er tallet for 10. trinn. Det ligger godt 

over landsgjennomsnittet.   

Læringsresultater: For barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. 

Resultatene viser at 5. trinn skårer litt under landsgjennomsnittet på både lesing, regning og 

engelsk. 

For ungdomstrinnet presenterer rapporten resultater fra nasjonale prøver for både 8. og 9. trinn. 

Her er det positive resultater. 

Resultatene på 8. trinn viser i stor grad resultater fra arbeidet på 5. – 7. trinn. 8. trinn presterer i år 

på landsgjennomsnittet i lesing, mens 9. trinn presterer på landsgjennomsnittet i årets prøver, 

lesing og regning.. 

Når det gjelder eksamenskarakterer og særlig grunnskolepoeng, ble de i 2017 39,8. Det er godt 

under de nasjonal tallene som er 41,4, men allikevel er det det nest høyeste resultatet i løpet av de 

fem siste årene i Ringeriksskolen.  

Gjennomføring: Når det gjelder gjennomføringen i videregående skole er ikke 

Fylkeskommunens mål om 75% nådd. Fylket har en gjennomføringsgrad på 72,8, og vår region 

har utfordringer. Ringerike har en gjennomføringsgrad på 70,2%. Det er satt i gang et 

fagsamarbeid mellom videregående og ungdomstrinnet. Målet er at en gjennom dette samarbeidet 

vil kunne bidra til å nå målsettingen på 75 %..  

Spesialundervisning: Rapporten viser en liten økning fra i fjor. I Ringerikeskolen er det 8,1% av 

elevene som får spesialundervisning. Dette er tett ved landsgjennomsnittet på 7,9%. Ringerike lå i 

flere år godt over landsgjennomsnittet, men har de siste årene jobbet lokalt med flere tiltak for å 

redusere andelen av elever som mottar spesialundervisning.  

Voksenopplæring: Antall deltagere på grunnskoleopplæringen har vært økende, og 

Læringssenteret for voksne har hatt 126 elever på grunnskoleopplæringen. 

Det foreligger ingen statistikk over resultater eller grunnskolepoeng for denne gruppa, men det 

er 20 som skal avlegge eksamen i juni 2018. 

Kommunen er ansvarlig for å gi tilbud til minoritetsspråklige 16 – 18 åringer.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Målene i tilstandsrapporten er hentet Handlingsprogrammet 2017 – 2020, og handlingsplan 

for Ringeriksskolen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen». 

 

Juridiske forhold  

Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø  

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport 

som ble behandlet, var K-sak 96/17.  
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Rådmannens vurdering 

Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn viser at elevene gir gode tilbakemeldinger om arbeidet på 

skolene. Til tross for dette, er det for mange elever som sier at de bli mobbet i undersøkelsen. Det 

understreker at det er viktig å fortsette med det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø i 

årene som kommer.  

De neste årene må en i tillegg ha sterkt fokus på læringsresultater. Det må jobbes for å forbedre 

både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. Resultatene har ligget 

nær landsgjennomsnittet, men det er for ujevne resultater fra skole til skole.  

Gjennom systematisk kompetanseheving hos personalet, nettverksjobbing, arbeid med 

Språkløyper og midler til tidlig insats, forventes det en forbedring og utjevning av resultatene 

mellom skolene i årene som kommer. Elevenes resultater må etterspørres i det daglige arbeidet i 

skolene.  

 

 

Vedlegg 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 
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Arkivsaksnr.: 18/1585-3   Arkiv: X06  

 

Strategiplan mot barnefattigdom  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018 

21/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.06.2018 

25/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Strategiplan mot barnefattigdom 2018 – 2022 tas til orientering.  

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

I Norge handler oppvekst i fattigdom om å ha har færre valgmuligheter enn andre barn og 

unge i Norge. Fattigdomsbegrepet brukes ikke bare om situasjoner der en person mangler mat, 

klær og tak over hodet. I en moderne velferdsstat innebærer fattigdom også det å mangle 

muligheter til å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet. 

Norge er et av verdens rikeste land og skårer høyt på internasjonale rankinger over inntekt og 

levekår. Barn og unge i Norge har gratis skole, helsetjenester og andre velferdstjenester som 

mange andre land både må betale for og bare kan drømme om. I gjennomsnitt har norske barn 

det bedre enn barn i de fleste andre land, men likevel er det mange barn som lever i familier 

med lav inntekt og i fattigdom, og antallet vokser. De siste års utvikling viser en økning i 

økonomiske forskjeller i Norge.  Gruppen barn med innvandrerbakgrunn som har foreldre 

med lav utdanning og svak yrkestilknytning har økt. Men det er ikke bare de nederste i 

inntektshierarkiet «de fattige» som sakker akterut, forskjellene ser ut til å øke langs hele 

inntektsskalaen. Det er de unge voksne (18-34 år) som de siste årene utgjør den største 

gruppen med lavinntekt. Men lavinntekt øker også blant barnefamiliene. I tillegg er enslige 

forsørgere, og særlig kvinner, større risiko for lavinntekt enn andre.  

 

Ringerike kommune hadde i 2017 30 034 innbyggere. 
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Av 1409 barn i Ringeriksbarnehagene er 248 barn minoritetsspråklige. Dette utgjør ca. 17, 6 

% av alle barn i barnehagene (barnehageåret 2017/2018). 

162 familier med 343 barn under 18 år mottok  jevnlig sosialhjelp i Ringerike i 2017. Av disse 

162 familiene var det 44 familier med flykningestatus. I tillegg kommer familier som 

sporadisk er innom NAV for kortvarig bistand, og lavinntektsfamilier som har inntekt noe 

over sosialhjelpsnorm ( kilde: NAV Ringerike 2017).  

Folkehelseprofilen for Ringerike viser en høy andel av barnefattigdom og lavinntektsfamilier. 

Vi har kunnskap om at sosial ulikhet i barneårene forplanter seg til dårligere helse og 

livskvalitet senere i livet (Folkehelsepolitisk rapport 2017).  

Fattigdomsbekjempelse krever samarbeid mellom sektorer og mellom det offentlige og 

frivilligheten. Et godt tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å sikre helhetlig oppfølging av 

familier, barn og unge i lavinntektsfamilier.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har valgt å lage en strategiplan mot barnefattigdom.  

Strategiplanen retter seg mot alle barn og unge og deres familier i Ringerike kommune som 

over tid lever med dårlig råd. Strategiplanen er et ledd i Regjeringens satsning mot 

barnefattigdom. Statistikken viser at 618 barn (12,3%) i kommunen lever under 

fattigdomsgrensen, noe som tilsvarer to fulle skoler i Ringerike. Kommunens folkehelseprofil 

for 2018 viser at andelen barn og unge (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er 

høyere enn landet som helhet. I tillegg har kommunen høyere andel av enslige forsørgere. Tall 

fra Ungdataundersøkelsen 2017 viser at ungdommene i Ringerike rapporterer at de er noe mer 

plaget av ensomhet og mobbing enn på nasjonalt nivå. I tillegg viser statistikken at færre 

ungdomsskoleelever i Ringerike er medlem av en organisasjon, klubb, lag eller forening enn 

ellers i landet.  Å leve i fattigdom som barn kan påvirke barnets nåværende livskvalitet, og 

fremtidige muligheter i livet.  

 I arbeidet med folkehelseutfordringene har kommunen vedtatt en egen folkehelsemelding 

«helse i alt vi gjør» 2012-2030 med tre satsingsområder: best for barn, aktiviteter for alle og 

folkehelsekommunen.  
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Tiltakene i strategiplanen er både brede og universelle tiltak som retter seg mot alle familier, 

og mer målrettede tiltak mot grupper av barn og foreldre slik som helhetlig oppfølging av 

lavinnteksfamilier og redusert foreldrebetaling i barnehage.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 

Handlingsplan for Ringerike kommune 2018 - 2021 

 

Økonomiske forhold 

Tiltak mot barnefattigdom sees i sammenheng med tiltak for å bedre barn og unges levekår.  

De må forankres i kommunens økonomiplanarbeid og må være realistiske å gjennomføre. 

Tiltakene som viser seg å ha en betydning for å redusere risikoen for fattigdom er derfor 

vektlagt.  Andre anbefalte tiltak må finansieres på annen måte og eventuelt tas opp til 

vurdering fortløpende. Det er foreslått noen konkrete tiltak for å bedre muligheten for 

deltakelse og inkludering i fritidsaktiviteter for barn og unge som står i fare for å falle utenfor.  

Dette er tiltak som krever samarbeid med frivillig sektor og skolene.  

 

Rådmannens vurdering 

En oppvekst i fattigdom i Ringerike innebærer færre valgmuligheter og som oftest en lavere 

levestandard enn det jevnaldrende har. Dette kan ha mange og negative konsekvenser, både på 

kort og lang sikt. At noen barn lever i fattigdom i et land hvor de aller fleste har mye og mer 

enn de kanskje trenger, kan gjøre fattigdom mer synlig og skambelagt. 

Strategiplanen gir en oversikt over planer og tiltak over hvordan kommunen jobber med 

levekår og barnefattigdom innenfor ulike tjenesteområder og blir et viktig verktøy både i plan-

, utføring- og evalueringsprosesser.  

 

Måten Ringerike kommune jobber på, med tidlig innsats og koordinerte tjenester, er i tråd 

med regjeringens satsingsområder og tiltak i strategi mot barnefattigdom. 
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Vedlegg 

 

Strategiplan mot barnefattigdom 2018 - 2022 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Tove Smeby Vassjø 

 

 

 



Fra: Axel Sjøberg [Axel.Sjoberg@ringerike.kommune.no] 

Til: 'redaksjonen@ringblad.no' [redaksjonen@ringblad.no]; Ordfører [Ordforer@ringerike.kommune.no]; postmottak 

[postmottak@ringerike.kommune.no]; Buskerud SV (buskerud@sv.no) [buskerud@sv.no]; 03030@nrk.no [03030@nrk.no] 

Kopi: Kenneth Sørum Bekkemoen (k_bekkemoen@yahoo.com) [k_bekkemoen@yahoo.com] 

Sendt: 02.05.2018 20:18:22 

Emne: Årsmøteuttalelse fra Ringerike SV 

Vedlegg: Årsmøteuttalelse 2018 fra Ringerike SV.docx 

Hei. Årsmøte i Ringerike SV har fattet en uttalelse om invistering i Ringerike kultursenter. 
Vi mener dette kan være et viktig innspill til en kulturdebatt i Ringerike. 
Hvis det er spørsmål eller ønske om ytterligere kommentarer knyttet til denne uttalelsen, ber jeg om at dere kontakter nestleder i Ringerike SV – Kenneth 
Bekkemoen (se epost ovenfor) 
 
Mvh Axel Sjøberg 
Mob: 95921122 
Leder Ringerike SV 
 
PS Tenk på miljøet, la vær og skrive ut mailen hvis det ikke er behov for det  
 



Årsmøteuttalelse 2018 fra Ringerike SV – «sats på kultur» 

Ringerike har et svært rikt kulturliv. Det yrer av profesjonelle og semi-
profesjonelle oppsetninger og konserter, av et godt variert opplæringstilbud til 
barn, unge og voksne i instrumenter, samspill, korps, kor, dans, teater og mye 
mer. Dette er vi stolte av! Regionen har mange ildsjeler som ofrer mye for at 
innbyggerne skal nyte godt av dette.  
Den siste tiden har vi lest om Ringerikes kultursenters økonomiske situasjon og 
at det bare er så vidt at kulturlivets storstue går rundt. Kultursenteret har 
måttet si opp ansatte og de ansatte som jobber der jobber mye overtid. En 
faktor er at snart blir Gledeshuset på nordsida en realitet, og konkurransen til 
kultursenteret vil øke og inntektsgrunnlaget vil minke da forestillinger flyttes ut 
av bygget og over til nordsida. Kommunen bruker og har brukt mye penger på å 
rigge for veksten som kommer, men det synes å ha glemt viktigheten av at en 
av forutsetningen for at folk ønsker å bosette seg i regionen vår er at det også 
er et rikt kulturliv. Kulturbudsjettet er svært lite i forhold til resten av 
budsjettet, og Ringerike SV mener at kommunen nå må på banen for å sikre at 
kulturlivet på Ringerike fortsatt er rikt og blir rikere i årene som kommer.  
 
Ringerike kommune er i dag en stor leietager i det som på folkemunne er kjent 
som samfunnshuset, og Ringerike SV vil at kommunen skal kjøpe opp hele 
bygget. Det vil være behov for noe ombygging, slik at kulturlivet i regionen får 
større plass til både øvingslokaler og scener, og at kulturlivets aktører får leie 
lokalene rimeligere enn i dag. På den måten kan vi også rigge kulturlivet for 
vekst.  
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Årsmøteuttalelse 2018 fra Ringerike SV – «sats på kultur» 

Ringerike har et svært rikt kulturliv. Det yrer av profesjonelle og semi-
profesjonelle oppsetninger og konserter, av et godt variert opplæringstilbud til 
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innbyggerne skal nyte godt av dette.  
Den siste tiden har vi lest om Ringerikes kultursenters økonomiske situasjon og 
at det bare er så vidt at kulturlivets storstue går rundt. Kultursenteret har 
måttet si opp ansatte og de ansatte som jobber der jobber mye overtid. En 
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som samfunnshuset, og Ringerike SV vil at kommunen skal kjøpe opp hele 
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lokalene rimeligere enn i dag. På den måten kan vi også rigge kulturlivet for 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Integreringsrådet 

Råd for funksjonshemmede 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/3933-8   Arkiv: 040  

 

Videreføring av partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og 

Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til ny partnerskapsavtale med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 

 

2. Kommunalt tilskudd økes fra kr 870 000,- til kr 1.273.000,-  Første gang i 2019.  

Rådmannen tar økningen med i arbeidet med neste års budsjett. 

 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Vedlagt følger forslag til ny partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og Ringerike 

kommune. Tidligere partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og Ringerike 

kommune er gyldig fra 01.08.15 – 01.01.19. Av den grunn må avtalen fornyes. Ny avtale 

inneholder ønske om økt kommunalt rammetilskudd og endringer i avtalen generelt.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike Frivilligsentral ønsker å videreføre samarbeidet med Ringerike kommune og har 

oversendt forslag til ny partnerskapsavtale med gyldighet fra 01.06.18 – 01.01.21. I den nye 

avtalen er det noen endringer fra tidligere avtale. 

 

- Punkt III. Forpliktelser, gjensidige forpliktelser: Nye samarbeidsområder og 

aktivitetsområder er lagt til siden sist periode. Nye punkter er sorggrupper, aktivitetsvenner og 

ti-på-topp.  

 

- Punkt III. Forpliktelser, Ringerike kommune forplikter seg til: Et punkt er tatt ut siden sist 



- 

periode. Punkt 3. Bidra med styrerepresentant i Frivilligsentralens styre dersom dette er 

ønskelig. 

 

Fra 2017 har det økonomiske ansvaret for landets frivilligsentraler blitt overført fra 

Kulturdepartementet til  kommunen. Stortinget vedtar rammetilskuddet. 

 

Under forutsetning av overholdelse av sentralens vedtekter og innfrielse av forpliktelser knyttet 

til partnerskapsavtalen, ønsker  Ringerike Frivilligsentral å få tilført kr 870 000,- i 

rammetilskudd fra Ringerike kommune, samt rammetilskuddet fra staten som per i dag er på kr 

403 000,- . Totalt gir dette et samlet tilskudd på kr 1.273.000,-. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener det er viktig at kommunen har et godt samarbeid med frivilligheten. 

Frivillighetssentralens arbeid er et viktig supplement til den offentlige omsorgen som ytes av 

kommunen. For at kommunen skal kunne imøtekomme økte krav og behov som morgendagens 

samfunn vil ha, er det helt nødvendig at man også benytter seg av de ressurser som finnes i 

frivillige organisasjoner.  

 

Rådmannen mener at gjensidig og forpliktende arbeid mellom partene er viktig for å oppnå 

felles mål. Sammen kan partene etablere nye samarbeidsområder som det vil være behov for i 

fremtiden. En videreføring av partnerskapsavtalen vil være et godt utgangspunkt for 

videreutvikling av dette samarbeidet.   

 

At kommunen ikke er representert i Frivilligsentralens styre er i tråd med rådmannens syn. 

Tilskuddet til Frivilligsentralen har stått uforandret i flere år og foreslått økning er en 

kompensasjon for prisøkningen i perioden. Rådmannen finner det rimelig med foreslått økning 

og anbefaler at vedlagt forslag til partnerskapsavtale godkjennes.  

 

Vedlegg 

Forslag ny partnerskapsavtale 2018 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 

 



PARTN E RSKAPSAVTALE

mellom

Ringerike Frivilligsentral og Ringerike kommune

I. Bakgrunn:

F rivilligsentralen har hvert år kunnet søke Kulturdepartementet om støtte til drift, men fra
2017 har staten gitt det økonomiske ansvaret for landets frivilligsentraler til kommunene .
Stortinget vedtar rammetilskuddet. Tidligere nasjonal e retningslinjer vil allikevel fortsatt
følges og disse sier:

o Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for a lle som har lyst til
å delta innen frivillig virksomhet.

o Frivilligs entralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen.

o Frivilligs entralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker,
foreninger/lag og det offentlige .

o Frivilligs entralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. Aktivitetene
skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger og behov , og bidra til utvikling av
sentralen.

o Aktivitetene skal være et til legg til offentlig virksomhet.

o Det bør legges ve kt på et samspill mellom frivillig og offentlig innsats på områder det
er naturlig å samarbeide om.

o Frivilligs entralen eller de frivillige knyt tet til sentralen kan ikke ta i mot betaling,
utover godtgjørelse for direkte utlegg.

Ringerike Frivill igsentral driftes videre etter fastsatte vedtekter vedtatt av sentralens
årsmøte. Sentralen er dessuten medlem av landsorganisasjonen Norges Frivilligsentraler
som ble opprettet i 2016. Det er et nært samarbeid mellom l andsorganisasjonen, Frivillighet
Norge og Komm unenes Sentralforbund.
Ringerike kommune ønsker at Frivilligsentralen fortsatt skal beholde sin individuelle egenart
som skal styres av behovene i nærmiljøet. Samtidig stiller kommune n krav om at sentralen
videreutvikles i tråd med ovennevnte retningslinje r.



II. Formål:

Partnerskap er et gjensidig og forpliktende samarbeid mellom aktørene for å oppnå et felles
mål. Partene skal ha nytte av å delta , og plikter å bidra med avtalt innsats. En slik avtale har
til hensikt å sikre:

o At Frivilligsentralen skal tilrettelegge for behovsrettede tiltak og jobbe aktivt for å
finne nye behov i lokalmiljøet.

o At Frivilligsentralen er synlig og kjent i sitt nærmiljø også for kommunale enheter .

o At Frivilligsentralen oppleves som en positiv medspiller for lag og organisasjoner og
det offentlig.

o At Frivilligsentralen er initiativrik , og oppleves troverdig, åpen og inkluderende.

o At Frivilligsentralen får best mulige a rbeidsvilkår i sitt lokalmiljø.

Frivilligsentralen er et naturlig sted for informasjon, samkjøring o g formidling for både de
som ønsker å bid ra og de som trenger frivillig bistand . De skal være et ressurssenter og
knutepunkt for nærmiljøet.

III. Forpliktelser

For å oppnå ovenstående målsettinger forplikter begge parter seg til å bidra med følgende
inns atsfaktorer:

Gjensidige forpliktelser:

1. Partene skal sørge for en gjensidig dialog .

2. Partene skal gjøre samarbeidet kjent både internt og eksternt.

3. Partnere skal sørge for å holde hverandre oppda tert på relevant utvikling .

4. Partene definerer følgende samarbeids områder for partnerskapet i perioden , sammen
med evt nye aktiviteter/oppgaver som etableres underveis :

Matombringing
Utstyrssentralen
Ensomhetsproblematikk/sosial kontakt
Flerkulturelt arbeid
Natteravn
Miljøpatrulje
Samarbeid med kommunale insti tusjoner
Handling og transporthjelp
Aktivitetsdager
Gruppeaktiviteter
Telefonkontakt
Båtvettundervisning
Sorggupper
Aktivitetsvenner
Ti - på - topp
Frivillighetspolitikk



Ringerike Frivilligsentrals forpliktelser må ses i forhold til tilgang på frivillige hjelpere og
deres ønsker.

Ringerike kommune forplikter seg til å:

1. Holde seg oppdatert på endringer som skjer i departementet mht forventninger til
Frivilligsentralen.

2. Ha ansvar for e t samar beidsforum som møtes min 2 ganger pr år.

3 . Bidra med markedsføring av Frivilligsentralen gjennom opplysning til innbyggerne i
Ringerike kommune via kommunale nettsider.

4 . Gjennomgå tilsendt å rs melding, regnskap og budsjett årlig.

5 . Bruke Frivillig sentralenes kompetanse i Ringerike kommune.

6 . Involvere Frivilligsentralen i kompetansehevende tiltak og kurs som er adekvat for
sentralens virksomhet.

7 . Under forutsetning av overholdelse av sentralens vedtekter og innfrielse av forplikt elser
knyttet ti l partnerskaps avtalen, gis Frivilligsentralen i avtaleperioden et årlig kommunalt
ramme tilskudd . Tilskuddet settes til kr 870 000 , - . Tilskuddet vurderes årlig gjennom
budsjettbehandling. I tillegg overføres rammetilskuddet fra staten som per i dag er
kr 403.000. Dette gir et samlet tilskudd på kr 1.273.000.

Frivilligsentralen forplikter seg til å:

1. I nnarbeide intensjonen i avtalen i mål og handlingsplan .

2. V ære en synlig aktør o g ressurs i nærmiljøet m ed nær kontakt og samarbeid med lag,
o rganisa sjoner og det offentlige.

3. Informere om frivillighet til ulike aktører .

4. Tilrettelegge for, veilede, iv areta og formidle frivillighet i kommunen.

5. Ivareta kravene om evaluering og rapportering som stilles av kommunen.

6. Delta på utviklingsarbeid s ammen med k ommunen der det er naturlig at Frivilligsentralen
er representert .

IV. Oppfølging av avtalen /ajourføring

Avtalen skal evalueres minimum en gang i avtaleperioden. Det skal utarbeides å rlige
handlingsplaner med fokus område r for året som skal b idra til at felles målsetting oppnås i
løpet av avtale perioden.

Tvister

Oppstår det uenighet mellom partene vedrørende tolkning av denne avtalen, skal tvisten
først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem er oppsigelse av
avtale n en mulig konsekvens.



V. Avtaleperiode

Denne avtalen er gyldig for peri oden 1.6 .2018 - 1.1.2021 .
Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med 6 måneders varsel.

Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis denne avta len blir
vesentlig misligholdt, eller det er forhold ved den ene part eller avtalen som kan skade den
annens omdømme. Dette kan være tilfelle dersom en av partene opptrer uetisk ell er for
øvrig på en slik måte at det skaper negativ omtale av den annenpart .

Hønefoss 1/6 - 2018

Styreleder Ordfører

Ringerike Frivilligsentral Ringerike kommune
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Handlingsplan SFO - skolefritidsordningen 2018 - 2022 

 

Forslag til vedtak: 

 

Handlingsplan for skolefritidsordningen 2018 – 2022 vedtas. 

 

  

Sammendrag 

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud etter skoletid for 1. – 4. årstrinn, og for 1. – 7. 

årstrinn for barn med særskilte behov. I SFO skal barna oppleve mestring og omsorg. 

Handlingsplanen er en utdyping og konkretisering av innholdet i SFO ut fra Opplæringslovens 

bestemmelser. 

Fokusområdene i handlingsplanen er: 

 

 Sosial kompetanse 

 Samarbeid skole/SFO – hjem 

 Kulturelle aktiviteter 

 Lek og fysisk aktivitet 

 

Ferietilbudet i SFO er fra 01.01.19 sentralisert til Benterud skole. Innholdet i ferietilbudet 

følger hovedmålene i handlingsplanen. 

 

 Frivillig leksehjelp i grunnskolen er organisatorisk lagt til skolefritidsordningen. 

 

Høring 

Forslag til handlingsplan for skolefritidsordningen har vært på høring, der skolenes 

samarbeidsutvalg (SU) og organisasjonene har vært høringsparter. 

Høringsperioden varte fram til 20. april. Det kom 5 uttalelser innen denne fristen. 

SU ved Sokna skole har innspill angående åpningstider. Dette er punkter som hører hjemme i 

vedtektene, og ikke i handlingsplanen. 



- 

 

SU ved Veien skole; positive til planen. 

SU ved Eikli skole har ingen kommentarer til planen, men påpeker at vedtektene bør 

oppdateres. 

FAU ved Hønefoss skole; har ingen kommentarer, men uttaler at det bra med en felles plan for 

alle skolefritidsordningene. 

SU ved Vang skole; ønsker at ordet trygghet tas inn under «Visjon og mål». 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at den nye planen vil være et godt grunnlag for å videreutvikle 

skolefritidsordningen i Ringerike kommune. Den gir retning og har tydelige fokusområder, den 

gir informasjon til foresatte og tilsatte og den gir grunnlag for videre kompetanseutvikling i 

tjenesten.  

 

Vedlegg 

 

Forslag til Handlingsplan for skolefritidsordningen 2018 – 2022 til politisk behandling 

Høringsbrev – handlingsplan for skolefritidsordningen 

Høringsutkast til Handlingsplan for skolefritidsordningen 2018 – 2022  

Høringsuttalelse fra SU ved Sokna skole 

Høringsuttalelse fra SU ved Veien skole 

Høringsuttalelse fra SU ved Eikli skole 

Høringsuttalelse fra SU ved Vang skole 

Høringsuttalelse fra FAU ved Hønefoss skole 

. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.18 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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1. Innledning 
 

«I sentrale styringsdokumenter understrekes det at skolefritidsordningen skal bidra til helhet og 

sammenheng for barna ved å samarbeide med skole og foreldre, og å utnytte lokale kultur- og 

fritidstiltak. Ved siden av føringene i opplæringsloven om at SFO skal gi omsorg og tilsyn og legge til 

rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, bør ordningen bidra til sosial og uformell læring, fysisk 

utfoldelse, lære barna gode matvaner, samt bidra til inkludering av barn med annen kulturbakgrunn 

og barn med særlige behov.» (Udir okt. 2015) 

 

1.1 Innhold i SFO 

SFO er et frivillig fritidstilbud til skolelever i Ringerike kommune på 1. – 4. trinn og barn 

med spesielle behov på 5. – 7. trinn. I skolefritidsordningen skal barna oppleve mestring 

og omsorg. De skal få være aktive gjennom lek, kultur og fritidsaktiviteter. SFO tar vare 

på breddeaktivitetene for elevene. 

 

1.2 Planens funksjoner 

Planen er ment å være en utdyping av innholdet i SFO ut fra Opplæringslovens 

bestemmelser. Den gjelder for alle SFO-ordningene i Ringerike kommune og har følgende 

funksjoner: 

 Et styringsredskap for rektorer, avdelingsledere, SFO-koordinatorer og ansatte 

 Grunnlag for planlegging i den enkelte SFO 

 Grunnlag for informasjon til foreldre 

 Grunnlag for kompetanseutvikling hos ansatte 

 

1.3 Ledelse i SFO 

Rektor har det administrative og økonomiske ansvaret for SFO.  Avdelingsleder har den 

daglige ledelsen i samarbeid med SFO-koordinator.  Skolens ledelse har ansvar for å legge 

til rette for samarbeid og samhandling mellom skole og SFO. 

  

1.4 Samhandling skole – SFO 

SFO er en del av skolens samlede virksomhet. Det skal være god kommunikasjon og god 

flyt av informasjon mellom de tilsatte i skolen og i SFO. Dette er viktig for at aktiviteter i 

skole og SFO skal danne en helhetlig og god dag for barna. 

«Kommunen skal tilby leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a, med til saman åtte timar 

kvar veke til elevar i grunnskolen. Dei åtte timane fordelast fritt på årstrinna slik 

kommunen avgjer» 

 

1.5 Lov og vedtekter 

Hovedmålet for SFO finnes i Opplæringslovens §13-7, der det heter at  

 Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter 

 Utgangspunktet skal være alder, funksjonsnivå og interesse hos barna 

 Skolefritidsordningen skal gi omsorg og tilsyn 

 Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår 

Skolefritidsordningen i Ringerike har egne vedtekter. 
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2. Visjon og mål 
 

Visjon: Alle skal ha opplevelse av trivsel, trygghet og glede hver dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SFO står lek og aktivitet i fokus. I SFO skal det legges til rette for respektfullt samspill mellom barn 

og mellom barn og voksne.  Å ha fokus på dette samspillet vil være viktig område for kvalitetsarbeid i 

SFO. 

I dette møtet har SFO i Ringerike forventninger til både barna, foreldrene og de ansatte. 

SFO forventer at barna: 

 Viser medelever og voksne respekt 

 Kjenner til, og følger skolens ordensregler og regler for bruk av digitale enheter 

 

SFO forventer at foreldrene: 

 Gir barnet støtte og bidrar til positive holdninger til SFO 

 Har tydelige avtaler for når barna skal være på SFO 

 Viser respekt for andre og er gode forbilder. 

 

SFO forventer at medarbeiderne: 

 Skaper gode relasjoner, et inkluderende miljø og fellesskap 

 Er tydelig voksen. 

 Møter alle i SFO/skolemiljøet med respekt 

 

Møte mellom de ansatte og barna på SFO handler om å bli sett, hørt og forstått. Dette er illustrert i 

figur 1. 

 

 

 

 

MÅL 

SFO i Ringerike skal gi barna et 

fritidstilbud i et raust og støttende 

miljø der de opplever mestring og 

sosial utvikling 
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Figur 1: 

 

 

 

 

Det blir gjennomført brukerundersøkelse årlig. 

 

 

 

 

 

 

 

Visjon:

Alle skal ha opplevelse 
av trivsel, trygghet og 

glede hver dag

SE
alle barn i SFO skal bli sett av de 
voksne hver dag.Det innebærer 
at den enkelte voksne ser det 

enkelte barnet, prater med det 
og er opptatt av hvordan barnet 

har det i SFO

HØRE
Barnet skal oppleve voksne som 
er opptatt av det og interessert i 

det. Den enkeltes voksne skal 
være åpen og tilgjengelig for å 

motta barnets meninger, 
ytringer og formidleing av 

ønsker og behov.

FORSTÅ

Barnet skal oppleve voksne som 
tar barnets perspektiv, og som 
ser etter barnets ressurser. Den 
enkelte voksne forstår barnets 

atferd i lys av situasjon, 
relasjoner og sosiale prosesser

MØTE

Barnet skal bli møtt av trygge 
voksne. Den enkelte voksne 

har ansvar for å imøtekomme 
barnet ut fra barnets utvikling, 

egenskaper, interesser og 
modning.
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FOKUSOMRÅDER 2018 - 2022 
Fokusområdene i handlingsplanene bygger på områdene i forrige plan. De er også sett i sammenheng 

med Ringeriksskolens planer for 2017 - 2021: «Sammen skaper vi Ringeriksskolen», og «Temaplan for 

digital barnehage- og skolehverdag 2017-2021». 

Den viktigste faktoren når det gjelder kvalitet i SFO, er de ansatte på SFO.  De voksne må ha 

kunnskap om barns behov, og kunne skape gode relasjoner til barn og mellom barn.  Den voksne må 

balansere barns behov for trygghet og behov for utfordringer, lek og læring. 

Lek står sentralt i SFO, og de ansatte må derfor ha kunnskap og evne til å bidra til at barns lek har 

gode kår i SFO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokusområder

2018-2022

Sosial 
kompetanse

samarbed 
skole - SFO-

hjem

lek og fysisk 
aktivitet

Kulturelle 
aktiviteter

Digitalisering-
kommunikasjon
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FOKUS OMRÅDE 1  

 

 

 

Sosial kompetanse er barnets evne til å mestre samspill med andre barn og voksne. Det sosiale 

samspillet er utgangspunkt for trivsel, utvikling og læring. Det enkelte barns erfaringer fra samspill 

mellom andre barn og voksne, gir grunnlag for barnets videre utvikling. Anerkjennende og støttende 

relasjoner gir grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Det handler om å kunne samhandle 

positivt med andre, både barn og voksne, i ulike situasjoner. Denne kompetansen kommer til uttrykk 

og tilegnes av barn i samspill med hverandre og voksne. I sosial kompetanse inngår empati og 

rolletaking, prososiale ferdigheter, selvkontroll, selvhevdelse og lek, glede og humor. 

Sosial kompetanse utvikles blant annet gjennom: 

 frilek og organisert lek 

 felles måltider 

 temaer og styrte aktiviteter 

 ulike samhandlingsarenaer 

 aldersblandede aktiviteter 

 møtet mellom barna, og mellom barna og de voksne 

En forutsetning for dette arbeidet er trygge og gode rammer. Barna må oppleve at det er 

nulltoleranse mot krenkelser, j.fr, planen «Trivsel i Ringeriksskolen», og at de opplever et 

omsorgsfullt og trygt tilbud. 

  

 

FOKUSOMRÅDE 2 

 

 

 

 

Hjemmet, skolen og skolefritidsordningen er likeverdige samarbeidspartnere. Foreldrene skal kjenne 

seg trygge på at barna har det godt i SFO. 

Samarbeidet synliggjøres blant annet gjennom: 

 god informasjonsflyt mellom skole og SFO, og SFO og foreldre. 

 ansatte som legger til rette for godt samarbeid. 

 informasjon om forhold som berører barnas hverdag på skolen og SFO. 

 bruk av digitale medier i kommunikasjonen, eksempel IST-direkte, hjemmeside, påmelding 

gjennom oppvekstportalen o.l. 

 

  

 

Sosial 

kompetanse 

Samarbeid 

skole-SFO-

hjem 
Digitalisering - 

kommunikasjon 
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FOKUSOMRÅDE 3  

 

 

 

SFO skal gi et omsorgsfullt og utfordrende tilbud til alle barn. SFO gir derfor barna et tilbud som gir 

rom for kreativitet og kunstneriske aktiviteter. Disse aktivitetene gir glede, læring og mestring. 

Kulturelle aktiviteter synliggjøres blant annet gjennom: 

 musikk, sang, dans og drama. 

 ulike arrangement i løpet av året, eks. høstfest, luciafeiring, julegrøt, karneval o.l. 

 ulike kunstuttrykk som maling, tegning, trykk, veving, strikking og sløyd. 

 planlagte aktiviteter. 

 

 

FOKUSOMRÅDE 4  

 

 

 

SFO er barnas fritid. Leken står sentralt og er en hoveddel i SFO-hverdagen.  FNs barnekonvensjon 

slår i artikkel 31 fast at barn har rett til hvile, lek og læring. Lek er en grunnleggende livs- og 

læringsform. Barn som leker, viser evne til å slappe av, la seg rive med og ha det morsomt alene og 

sammen med andre. Gjennom lek lærer barna regler, de lærer å vente på tur, ta ansvar, å stå i 

valgene sine over tid og å løse konflikter. Leken gir barn utfordringer og utvikler barnas sosiale 

kompetanse. 

I folkehelseperspektiv er fysisk aktivitet viktig. Barn har behov for fysisk aktivitet, og det legges til 

rette for fysisk aktivitet både i frilek og organiserte aktiviteter. 

 

Lek og fysisk aktivitet synliggjøres blant annet gjennom: 

 variert fri lek og organisert lek ute og inne. 

 et rikt lekemiljø ute og inne. 

 planlagte aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

Lek og fysisk 

aktivitet 

Kulturelle 

aktiviteter 
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FERIETILBUD PÅ SFO  
 

Ferietilbudet til elevene på 1. – 4. trinn i Ringeriksskolen er sentralisert og vil bli lokalisert på 

Benterud skole fra 1. januar 2019. 

Ferietilbudet blir gitt i skolenes høstferie og vinterferie, samt ut uke 26 etter skoleslutt og fra uke 31 

før skolestart i skolenes sommerferie. Ferietilbudet er stengt i skolens planleggingsdager. 

Innhold i ferietilbudet følger hovedmålene i handlingsplanen. Ferietilbudet skal i tillegg ha aktiviteter 

utenfor basen på Benterud. 

 

 

 

Prospekt av Benterud skole 

 

Gleden leveres av 

Ringerike kommune 

Lek litt. Tør mer. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

Administrasjon 
 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

SU ved kommunens grunnskoler med barnetrinn 

Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, DELTA, Fagforbundet   

   

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/753-1 6251/18 A22 &13  20.02.2018 

 

Høringsbrev: Handlingsplan SFO - skolefritidsordningen 

 

Nyrevidert utkast til handlingsplan for SFO – skolefritidsordningen følger vedlagt. 

Utkastet til plan sendes nå til på høring.  

Høringsinstansene er: Samarbeidsutvalgene ved kommunens grunnskoler med barnetrinn, 

Skolenes Landsforbund, Utdanningsforbundet, DELTA og Fagforbundet. 

 

Høringsfrist er satt til 20. april 2018. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis på mail til 

undertegnede. 

 

Handlingsplan for SFO – skolefritidsordningen planlegges framlagt for politisk behandling i mai 

2018. 

 

Med hilsen 

 

Geir Svingheim 

spesialrådgiver 

geir.svingheim@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

Kopi: 

Nils Julius Olsen, 

Magnar Ågotnes, 

 

Vedlegg: 

Utkast til handlingsplan SFO - skolefritidsordningen 
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1. Innledning 
 

«I sentrale styringsdokumenter understrekes det at skolefritidsordningen skal bidra til helhet og 

sammenheng for barna ved å samarbeide med skole og foreldre, og å utnytte lokale kultur- og 

fritidstiltak. Ved siden av føringene i opplæringsloven om at SFO skal gi omsorg og tilsyn og legge til 

rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, bør ordningen bidra til sosial og uformell læring, fysisk 

utfoldelse, lære barna gode matvaner, samt bidra til inkludering av barn med annen kulturbakgrunn 

og barn med særlige behov.» (Udir okt. 2015) 

 

1.1 Innhold i SFO 

SFO er et frivillig fritidstilbud til skolelever i Ringerike kommune på 1. – 4. trinn og barn 

med spesielle behov på 5. – 7. trinn. I skolefritidsordningen skal barna oppleve mestring 

og omsorg. De skal få være aktive gjennom lek, kultur og fritidsaktiviteter. SFO tar vare 

på breddeaktivitetene for elevene. 

 

1.2 Planens funksjoner 

Planen er ment å være en utdyping av innholdet i SFO ut fra Opplæringslovens 

bestemmelser. Den gjelder for alle SFO-ordningene i Ringerike kommune og har følgende 

funksjoner: 

 Et styringsredskap for rektorer, avdelingsledere, SFO-koordinatorer og ansatte 

 Grunnlag for planlegging i den enkelte SFO 

 Grunnlag for informasjon til foreldre 

 Grunnlag for kompetanseutvikling hos ansatte 

 

1.3 Ledelse i SFO 

Rektor har det administrative og økonomiske ansvaret for SFO.  Avdelingsleder har den 

daglige ledelsen i samarbeid med SFO-koordinator.  Skolens ledelse har ansvar for å legge 

til rette for samarbeid og samhandling mellom skole og SFO. 

  

1.4 Samhandling skole – SFO 

SFO er en del av skolens samlede virksomhet. Det skal være god kommunikasjon og god 

flyt av informasjon mellom de tilsatte i skolen og i SFO. Dette er viktig for at aktiviteter i 

skole og SFO skal danne en helhetlig og god dag for barna. 

«Kommunen skal tilby leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a, med til saman åtte timar 

kvar veke til elevar i grunnskolen. Dei åtte timane fordelast fritt på årstrinna slik 

kommunen avgjer» 

 

1.5 Lov og vedtekter 

Hovedmålet for SFO finnes i Opplæringslovens §13-7, der det heter at  

 Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter 

 Utgangspunktet skal være alder, funksjonsnivå og interesse hos barna 

 Skolefritidsordningen skal gi omsorg og tilsyn 

 Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår 

Skolefritidsordningen i Ringerike har egne vedtekter. 
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2. Visjon og mål 
 

Visjon: Alle skal ha opplevelse av trivsel og glede hver dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SFO står lek og aktivitet i fokus. I SFO skal det legges til rette for respektfullt samspill mellom barn 

og mellom barn og voksne.  Å ha fokus på dette samspillet vil være viktig område for kvalitetsarbeid i 

SFO. 

I dette møtet har SFO i Ringerike forventninger til både barna, foreldrene og de ansatte. 

SFO forventer at barna: 

 Viser medelever og voksne respekt 

 Kjenner til, og følger skolens ordensregler og regler for bruk av digitale enheter 

 

SFO forventer at foreldrene: 

 Gir barnet støtte og bidrar til positive holdninger til SFO 

 Har tydelige avtaler for når barna skal være på SFO 

 Viser respekt for andre og er gode forbilder. 

 

SFO forventer at medarbeiderne: 

 Skaper gode relasjoner, et inkluderende miljø og fellesskap 

 Er tydelig voksen. 

 Møter alle i SFO/skolemiljøet med respekt 

 

Møte mellom de ansatte og barna på SFO handler om å bli sett, hørt og forstått. Dette er illustrert i 

figur 1. 

 

 

 

 

MÅL 

SFO i Ringerike skal gi barna et 

fritidstilbud i et raust og støttende 

miljø der de opplever mestring og 

sosial utvikling 
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Figur 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visjon:

Alle skal ha opplevelse 
av trivsel og glede hver 

dag

SE
alle barn i SFO skal bli sett av de 
voksne hver dag.Det innebærer 
at den enkelte voksne ser det 

enkelte barnet, prater med det 
og er opptatt av hvordan barnet 

har det i SFO

HØRE
Barnet skal oppleve voksne som 
er opptatt av det og interessert i 

det. Den enkeltes voksne skal 
være åpen og tilgjengelig for å 

motta barnets meninger, 
ytringer og formidleing av 

ønsker og behov.

FORSTÅ

Barnet skal oppleve voksne som 
tar barnets perspektiv, og som 
ser etter barnets ressurser. Den 
enkelte voksne forstår barnets 

atferd i lys av situasjon, 
relasjoner og sosiale prosesser

MØTE

Barnet skal bli møtt av trygge 
voksne. Den enkelte voksne 

har ansvar for å imøtekomme 
barnet ut fra barnets utvikling, 

egenskaper, interesser og 
modning.
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FOKUSOMRÅDER 2018 - 2022 
Fokusområdene i handlingsplanene bygger på områdene i forrige plan. De er også sett i sammenheng 

med Ringeriksskolens planer for 2017 - 2021: «Sammen skaper vi Ringeriksskolen», og «Temaplan for 

digital barnehage- og skolehverdag 2017-2021». 

Den viktigste faktoren når det gjelder kvalitet i SFO, er de ansatte på SFO.  De voksne må ha 

kunnskap om barns behov, og kunne skape gode relasjoner til barn og mellom barn.  Den voksne må 

balansere barns behov for trygghet og behov for utfordringer, lek og læring. 

Lek står sentralt i SFO, og de ansatte må derfor ha kunnskap og evne til å bidra til at barns lek har 

gode kår i SFO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokusområder

2018-2022

Sosial 
kompetanse

samarbed 
skole - SFO-

hjem

lek og fysisk 
aktivitet

Kulturelle 
aktiviteter

Digitalisering-
kommunikasjon
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FOKUS OMRÅDE 1  

 

 

 

Sosial kompetanse er barnets evne til å mestre samspill med andre barn og voksne. Det sosiale 

samspillet er utgangspunkt for trivsel, utvikling og læring. Det enkelte barns erfaringer fra samspill 

mellom andre barn og voksne, gir grunnlag for barnets videre utvikling. Anerkjennende og støttende 

relasjoner gir grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Det handler om å kunne samhandle 

positivt med andre, både barn og voksne, i ulike situasjoner. Denne kompetansen kommer til uttrykk 

og tilegnes av barn i samspill med hverandre og voksne. I sosial kompetanse inngår empati og 

rolletaking, prososiale ferdigheter, selvkontroll, selvhevdelse og lek, glede og humor. 

Sosial kompetanse utvikles blant annet gjennom: 

 frilek og organisert lek 

 felles måltider 

 temaer og styrte aktiviteter 

 ulike samhandlingsarenaer 

 aldersblandede aktiviteter 

 møtet mellom barna, og mellom barna og de voksne 

En forutsetning for dette arbeidet er trygge og gode rammer. Barna må oppleve at det er 

nulltoleranse mot krenkelser, j.fr, planen «Trivsel i Ringeriksskolen», og at de opplever et 

omsorgsfullt og trygt tilbud. 

  

 

FOKUSOMRÅDE 2 

 

 

 

 

Hjemmet, skolen og skolefritidsordningen er likeverdige samarbeidspartnere. Foreldrene skal kjenne 

seg trygge på at barna har det godt i SFO. 

Samarbeidet synliggjøres blant annet gjennom: 

 god informasjonsflyt mellom skole og SFO, og SFO og foreldre. 

 ansatte som legger til rette for godt samarbeid. 

 informasjon om forhold som berører barnas hverdag på skolen og SFO. 

 bruk av digitale medier i kommunikasjonen, eksempel IST-direkte, hjemmeside, påmelding 

gjennom oppvekstportalen o.l. 

 

  

 

Sosial 

kompetanse 

Samarbeid 

skole-SFO-

hjem 
Digitalisering - 

kommunikasjon 
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FOKUSOMRÅDE 3  

 

 

 

SFO skal gi et omsorgsfullt og utfordrende tilbud til alle barn. SFO gir derfor barna et tilbud som gir 

rom for kreativitet og kunstneriske aktiviteter. Disse aktivitetene gir glede, læring og mestring. 

Kulturelle aktiviteter synliggjøres blant annet gjennom: 

 musikk, sang, dans og drama. 

 ulike arrangement i løpet av året, eks. høstfest, luciafeiring, julegrøt, karneval o.l. 

 ulike kunstuttrykk som maling, tegning, trykk, veving, strikking og sløyd. 

 planlagte aktiviteter. 

 

 

FOKUSOMRÅDE 4  

 

 

 

SFO er barnas fritid. Leken står sentralt og er en hoveddel i SFO-hverdagen.  FNs barnekonvensjon 

slår i artikkel 31 fast at barn har rett til hvile, lek og læring. Lek er en grunnleggende livs- og 

læringsform. Barn som leker, viser evne til å slappe av, la seg rive med og ha det morsomt alene og 

sammen med andre. Gjennom lek lærer barna regler, de lærer å vente på tur, ta ansvar, å stå i 

valgene sine over tid og å løse konflikter. Leken gir barn utfordringer og utvikler barnas sosiale 

kompetanse. 

I folkehelseperspektiv er fysisk aktivitet viktig. Barn har behov for fysisk aktivitet, og det legges til 

rette for fysisk aktivitet både i frilek og organiserte aktiviteter. 

 

Lek og fysisk aktivitet synliggjøres blant annet gjennom: 

 variert fri lek og organisert lek ute og inne. 

 et rikt lekemiljø ute og inne. 

 planlagte aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

Lek og fysisk 

aktivitet 

Kulturelle 

aktiviteter 
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FERIETILBUD PÅ SFO (Avhengig av politisk vedtak om endring av nåværende praksis) 

 

Ferietilbudet til elevene på 1. – 4. trinn i Ringeriksskolen er sentralisert og vil bli lokalisert på 

Benterud skole fra 1. januar 2019. 

Ferietilbudet blir gitt i skolenes høstferie og vinterferie, samt ut uke 26 etter skoleslutt og fra uke 31 

før skolestart i skolenes sommerferie. Ferietilbudet er stengt i skolens planleggingsdager. 

Innhold i ferietilbudet følger hovedmålene i handlingsplanen. Ferietilbudet skal i tillegg ha aktiviteter 

utenfor basen på Benterud. 

I kalenderåret 2018, vil tilbudet bli som tidligere, fordelt på byskolene. Vinterferietilbudet blir på 

Veien skole i uke 9. Sommer-SFO på Hønefoss skole og høst-SFO blir på Ullerål skole i uke 40. 

 

 

 

Prospekt av Benterud skole 

 

Gleden leveres av 

Ringerike kommune 

Lek litt. Tør mer. 



Fra: Cecilie Formo Eriksen [] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 11.04.2018 09:22:48 

Emne: Innspill fra Sokna skoles samarbeidsutvalg 

Vedlegg: image001.png 

Hei! 
 
Her kommer innspill til høringen på kommunalt ordensreglement samt ny handlingsplan for SFO. 
Innspillene er utarbeidet i samarbeidsutvalget. 
 
Kommunalt ordensreglement: 

1. Vi mener at kniv kan brukes i undervisningen i samråd med lærer. Hver enkelt lærer avtaler med elevene i forkant av undervisningen.  

2. Det stilles et spørsmål om pkt 5 «utvendig kontroll». Kunne heller stryke utvendig. Kanskje punktet bør presiseres ytterligere?  

3. Pkt 11 – Skolens aktiviteter: Ordensreglementet gjelder også aktiviteter som skolen arrangerer. Skolen kan i spesielle tilfeller utelukke elever fra 

slike tilfeller. Hva menes egentlig med det? Burde den stått under pkt 8? 

4. Pkt 13 – Under særskilte regler for den enkelte skole mener vi at det kan stå noe om mobil/mobilbruk. Mobilfri skole. 

5. Pkt 14 –  Klageadgang bør henvises til forvaltningsloven. 

 

Handlingsplan SFO 

1. Bør åpnes et tilbud på skolen hvis det er 20 elever eller mer. 

2. Det kunne stått et punkt om åpningstidene i planen slik at det er lett tilgjengelig.  

 
Ellers så var tilbakemeldingene fra vårt SU at dette var veldig bra, og et viktig arbeid. 
Handlingsplanen for SFO syns de at var veldig flott. 
 
Det var noen skrivefeil innimellom i dokumentet – regner med det leses korrektur før det ferdigstilles derfor har vi ikke påpekt disse nå. 
 



Ønsker deg en fin dag.  
____________________________________________ 

Cecilie Formo Eriksen 
Rektor Sokna skole 
Tlf: 32 10 96 11 / 971 75 829  
 

 

Ringerike kommune 
Sokna skole 
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Høringssvar angående ny handlingsplan for SFO
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Høringsuttalelse fra SU v/Eikli skole 

 
 

 
 
Su v/Eikli skole har følgende kommentarer og innspill til høringsdokumentet «Handlingsplan 
SFO»: 

 
SU har ingen kommentarer til selve handlingsplanen. Men SU reagerer på at 
vedtektene ikke blir justert i fht ny handlingsplan. SU mener at vedtektene til SFO 
må redigeres og sendes ut på høring. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eikli skole 19.04.18 
 
Inger Marie Skjolden 
Rektor og referent SU v/Eikli skole 



Fra: Siri Strømmen [Siri.Strommen@ringerike.kommune.no] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Nils Julius Olsen [Nils.Julius.Olsen@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 23.04.2018 16:34:50 

Emne: Handlingsplan SFO - Høringsuttalelse fra Vang skole  

Vedlegg: OutlookEmoji-??.png 

Hei! 
Handlingsplan SFO ble tatt opp i SU på Vang skole - 15. mars 2018 - samt i avd. 1 (1. og 2. 
trinn) og SFO 
Veldig positive tilbakemeldinger på planen. 
 
Men forslag til justering:  
På side 4 under "Visjon og mål" var det et ønske om at ordet "trygghet" ble nevnt. Gjerne i 
visjonen el i målet. 
 

Lykke til!  
 
Vennlig hilsen 

  
  

Siri Strømmen,  

rektor,  Vang skole 

 
mob. 93 48 47 20 

mailadresse: siri.strommen@ringerike.kommune.no 



Fra: Bente Tandberg [] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 05.04.2018 15:54:36 

Emne: Kommentarer til høringer  

Vedlegg:  

Hei! 
 
SU v/ Veien skole har følgende kommentarer til høringen om handlingsplan for SFO 20181- 
2022: 
 

En grundig gjennomarbeidet plan som gir gode felles føringer for det daglige 
arbeidet i SFO og SFO ferietilbud i Ringerike kommune.  

 
   
SU v/ Veien skole har følgende kommentarer til høringen om ordensreglement for Ringerike 
kommune: 

 
SU støtter FAU sin kommentar om at pkt 5, Utvendig kontroll, i reglementet er 
noe uklart formulert mht hva skolen har lov til og ikke når det gjelder kontroll av 
eiendeler. Det kan muligens misforstås og tolkes slik at det også er lov til 
innvendig kontroll når man leser setning nr. 2 i punktet. Omformulering?  

 
Mvh 

Bente Tandberg 

Rektor Veien skole 

Ringerike kommune  
Tlf: 32 17 05 62/ 48 18 40 84 

E-post: Bente.Tandberg@ringerike.kommune.no 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4444-18   Arkiv: A20  

 

Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike  
 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike vedtas. 

 

 

  

Sammendrag 

Ringerike kommune vedtok sist i 2007 kommunal forskrift til ordensreglement for 

grunnskolene. Denne forskriften har vært en overbygning; - hver skole har hatt sitt lokale 

reglement i tillegg. 

Etter en vurdering av eksisterende ordensreglement, avgjorde kommunalsjef for oppvekst og 

kultur at reglementet skulle fornyes eller lages på nytt. Arbeidsgruppe under ledelse av 

kommuneadvokat Rune Erstad ble nedsatt. Arbeidet startet i november 2017.  

Arbeidsgruppas forslag til ny forskrift til ordensreglement var ferdig til å bli sendt ut på 

høring medio februar 2018, med høringsfrist 20.04.18. 

 

Det kom 9 høringsuttalelser. 

I forslag til kommunal forskrift om ordensreglement fir grunnskolene i Ringerike er flere av 

høringsuttalelsene hensyntatt. 

 

Beskrivelse av saken 

Det kom uttalelser fra: 

Samarbeidsutvalget ved Hov ungdomsskole, Tyristrand skole, Vang skole, Ullerål skole, 

Kirkeskolen, Hønefoss skole, Eikli skole, Sokna skole og fra Utdanningsforbundet på 

Ringerike. Flere av uttalelsene dreide seg om utvendig kontroll. Ansatte ved en skole har ikke 

lov til å undersøke, lete etter gjenstander, i en elevs skolesekk lommer eller klær; dette er 

utvendig kontroll. 

  



- 

Utdanningsforbundet stiller spørsmål vedrørende utvendig kontroll, og påpeker at prinsippene 

i Opplæringsloven må følges ved bortvisning. 

 

Den nedsatte arbeidsgruppa har vurdert høringsuttalelsene, og tatt hensyn til flere av 

innspillene i forslag til forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Ringerike kommune 

som behandles politisk i denne saken. 

 

Juridiske forhold  

Ordensreglene skal ha status som en kommunal forskrift, fra opplæringsloven § 9A-10 

Ordensreglement: 

 Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Eksisterende kommunale forskrift om ordensreglement for grunnskolene ble vedtatt i 2007. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er bra at kommunens nå får en oppdatert forskrift om ordensreglement for grunnskolene. 

Den enkelte skole forventes å supplere den overordnede kommunale forskriften med lokale 

bestemmelser. 

 

Vedlegg 
Forslag til kommunal forskrift om ordensreglement 

Gjeldende ordensreglement fra 2007 

Høringsbrev  

Høringsutkast forskrift om ordensreglement 

Trivsel i Ringeriksskolen 

Høringsuttalelse Eikli skole 

Høringsuttalelse Hønefoss skole 

Høringsuttalelse Hov ungdomsskole 

Høringsuttalelse Kirkeskolen 

Høringsuttalelse Sokna skole 

Høringsuttalelse Tyristrand skole 

Høringsuttalelse Ullerål skole 

Høringsuttalelse Vang skole 

Høringsuttalelse Utdanningsforbundet 

Kontrakt Chrome book– barnetrinnet 

Kontrakt Chrome book– ungdomstrinnet 

Avtale om bruk av internett---- 

Permisjonsreglement for grunnskolene i Ringerike 

Skolefravær – rutiner 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.18 

 

 Tore Isaksen 

 

 Rådmann 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 



      
 
 

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Ringerike kommune 

 

Kommunal forskrift om ordensreglement for grunnskolene Ringerike kommune er gitt med hjemmel i 
opplæringsloven § 9 a-10.  

Ordensreglementet gjelder for grunnskolen i Ringerike kommune. Ordensreglementet gjelder for alle 

aktiviteter i skolens regi uavhengig av sted, herunder utflukter, studieturer, leirskole m.m. Reglementet 
gjelder også i skolens digitale rom og på skoleveien. 

 

1. Ringerike kommune har nulltoleranse mot 
Krenkelser, både fysisk, psykisk og digitalt 

Sjikane på grunn av religion, livssyn eller seksuell legning 

Seksuell trakassering 

Rasistiske utsagn og handlinger 
 

2. Nettvett 

All bruk av digitale verktøy skal foregå i henhold til den enkeltes utlånsavtale og gjeldende 
nettvettsregler. 

 

3. Kniv eller våpen 
Det er forbudt å ha kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade eller skape frykt blant 

medelever og andre. 

Farlige gjenstander kan beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander overleveres til politiet. Andre 

beslaglagte gjenstander overleveres elevens foreldre/foresatte etter skoletid. 
 

4. Tobakk, snus og rusmidler 

Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, e-sigaretter, alkohol, snus, narkotika, 
dopingpreparater, eller andre rusmidler. 

Skolen kan beslaglegge rusmidler som medbringes på skolens område. Tobakk og alkohol overlates til 

elevens foreldre/foresatte. Ulovlige rusmidler overleveres til politiet.  

 

5. Utvendig kontroll 

Ved mistanke om overtredelse av forbudene i pkt. 3 og pkt. 4 kan skolens ledelse be eleven og dennes 

foreldre/foresatte om tillatelse til å foreta utvendig kontroll av elevenes eiendeler som befinner seg på 
skolen område. Dette kan være sekker, bagger, samt oppbevaringssteder som disponeres av elevene 

eller lignende. Om mulig, skal elevens foresatte gis anledning til å være tilstede ved en eventuell 

kontroll 
 

6. Bistand fra politiet 

Skolens ledelse kan be om bistand fra politiet til å gjennomføre kontrolltiltak eller andre 

undersøkelser, dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold. Elevens foreldre/foresatte skal så 
vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Skolen gir skriftlig melding til 

eleven og foreldre/foresatte om at det er søkt bistand fra politiet.   

 

7. Erstatning ved skade eller hærverk 

Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et 

erstatningskrav på inntil kr. 5 000,- for hver enkelt skadehandling. Det samme gjelder ved tap eller 
ødeleggelse av bøker, pc og annet utstyr, jfr. skadeerstatningsloven § 1-2 nr. 2. 

Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler. Skolen har ikke ansvar 

for elevenes eiendeler. Elevene oppfordres til ikke å ha med seg kostbare ting på skolen. 



 

8. Brudd på ordensreglene - sanksjoner 

Brudd på ordensreglene kan medføre: 
a) Muntlig irettesettelse 

b) Muntlig melding til foreldre/foresatte 

c) Skriftlig melding til foreldre/foresatte 
d) Gjenstander som blir brukt provoserende, kan bli inndratt. Inndratte gjenstander kan hentes av 

foreldre/foresatte 

e) Rektor kan gi lærer myndighet til å vise bort elever fra egen undervisning for én 

opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer 
f) Gjensitting 

g) Klassebytte 

h) Brudd på ordensreglementet kan medføre nedsatt karakter i orden og adferd  
i) Brudd på ordensreglementet kan medføre politianmeldelse  

 

 
En elev som mobber eller på annen måte krenker andre, kan i særlige alvorlige tilfeller flyttes til en 

annen skole dersom hensynet til de andre elevene tilsier det, jf opplæringsloven §8-1. Flytting av en 

elev til en annen skole, eller klassebytte vil være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 

 

9. Elevens rett til å forklare seg 

Læreren skal alltid si ifra når en elev får en sanksjon. Dersom eleven har fått en sanksjon som han/hun 

er uenig i, er det viktig at læreren snakker med eleven om det. Hvis eleven ikke er enig med læreren, 
kan eleven og foreldre/foresatte be om et møte med rektor for å drøfte saken. 

Før alvorlige sanksjoner iverksettes, har eleven rett til å forklare seg muntlig overfor den som skal 

fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ta med seg en annen person.  

 
 

10. Bortvisning 

Ved bruk av vold, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan 
elever på klassetrinnene 8. – 10. vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever på 

klassetrinnene 1.-7. vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. 

Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak 
om bortvisning, skal en ha vurdert andre tiltak. 

Foreldre/foresatte til elever på 1.-7. klassetrinn skal varsles før det blir iverksatt bortvisning for resten 

av dagen. 

En beslutning om å bortvise en elev for en hel dag eller flere dager, skal gjøres i form av et 
enkeltvedtak.  

 

11. Fravær 
Det er skoleplikt i grunnskolen. Ureglementert fravær håndteres i tråd med gjeldende 

fraværsreglement. Permisjoner reguleres av kommunens permisjonsreglement.  

 

12. Skolens aktiviteter 

Ordensreglementet gjelder også aktiviteter som skolen arrangerer.  

 

13. Nødverge 
Straffeloven §§ 47 og 48 gir en begrenset rett til å gripe inn i situasjoner for å avverge, eventuelt 

stanse, atferd som anses som farlig. Det er atferd som er egnet til å skade enten vedkommende selv 

eller andre. 
Når det i helt spesielle akutte situasjoner er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, vil det 

være nødvendig å stanse eleven, eventuelt skille eleven fra resten av gruppa og plassere eleven i et 

eget rom for en kortere periode. Eleven skal då ha tilsyn av to voksne (voksne). Når et slikt tiltak blir 

sett i verk, skal en straks melde fra til rektor, og til foreldrene. Rektor må føre opplysninger om slike 
tiltak og om årsaka til de i elevmappen. 



 

14. Særskilte regler for den enkelte skole 

Den enkelte skole vil utarbeide særskilte regler relatert til bruk av personlig utstyr som sykler, ski etc. 
Videre vil det kunne være egne regler for bruk av lekeapparater eller lignende på den enkelte skole. 

Elevene plikter å innrette seg etter disse reglene. 

 

15. Saksbehandling 

Saksbehandlingen ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringsloven § 9A-10, og 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kapittel III-VI ved enkeltvedtak. 

Ved avgjørelser skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde: 
a) Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et 

grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter. 

b) Før alle typer alvorlige refsingstiltak iverksettes, har eleven krav på å forklare seg overfor 
den/de som skal fatte vedtak. Eleven har i møte med skolen rett til å ha med seg en person. 

Vedtaket skal begrunnes. 

c) Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre 
særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men skal gis skriftlig ved 

enkeltvedtak og eventuelt andre avgjørelser av særlig betydning. 

d) Elevens foreldre skal få informasjon om sakens innhold og avgjørelse som skolen har fattet. 

Ved alvorlige overtredelser bør informasjon så vidt mulig gis før evt. tiltak iverksettes. Ved 
mindre alvorlige overtredelser skal informasjon gis ved neste foreldresamtale.  

 

16. Klageadgang  
Det kan klages på de mest alvorlige refsingstiltakene, det vil si vedtak om bortvisning for en dag eller 

mer og skolebytte. 

- Klagen må være skriftlig og begrunnet 

- Klagens sendes til rektor 

- Klagefristen er tre uker etter at melding om vedta er mottatt 

- I klagen skal det angis hva man ønsker endret i vedtaket og begrunne dette 

- Klageinstans er fylkesmannen 

- Før klagen sendes fylkesmannen, skal rektor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket 
 

Vedlegg: 

1. Trivsel i Ringeriksskolen 

2. Ringerike kommunes utlånsavtale og nettvettsregler. 

3. Kommunens fraværsreglement 

4. Kommunens permisjonsreglement 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Høringsdokument behandlet av HOK 14.02.07 

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

04/365-13 24952/06 B32  21.11.2006 

 

 

 

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I RINGERIKE 

KOMMUNE.  

 

I Innledning  

 

§ 1. Hjemmel  

 

Med hjemmel i opplæringsloven § 2-9 Ordensreglement og liknande vedtas ordensregler for 

skolene i Ringerike kommune 

 

§ 2 Formål  

Ringeriksskolen har følgende visjon: 

”Alle barn og voksne i Ringeriksskolen skal oppleve trygghet og gleden av å lykkes. Skolen 

skal ha fokus på optimalt læringsutbytte for den enkelte elev.” 

 

Ordensreglementet for skolene i kommunen er et virkemiddel i arbeidet med å virkeliggjøre 

visjonen, og for å sikre at skolesamfunnet skal være en arbeidsplass der alle trives og får 

muligheten til å gjøre en god jobb. Ordensreglementet tar utgangspunkt i at skolen er til for 

elevene, og at elevene vil bruke sine positive ressurser til å bidra til å nå målsettingen om et 

godt skolesamfunn for alle.  

 

§ 3 Virkeområde  

 

Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot 

elever som bryter reglementet og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles. 

Den enkelte skoles samarbeidsutvalg delegeres myndighet til å fastsette ordensreglement 

tilpasset egen skole. Reglementet skal  inneholde felleselementene som gjelder for alle 

grunnskolene i kommunen med lokale tillegg. 

 

Regler og sanksjoner som fremgår av opplæringsloven og forskrift til denne er som hovedregel 

ikke gjentatt i ordensreglementet. Skolene plikter å informere foresatte og elever om disse 

reglene. 

 

På skolen 

Skolene har ansvar for elevene på skolens område. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, 

fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, 

for eksempel i prosjekter, ekskursjoner/turer og uteskole. Dette innebærer at 

ordensreglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene.  



 

 

I skolefritidsordningen 

Reglementet gjelder også i skolefritidsordningen. 

 

På skoleveien 

Ordensreglementet for den enkelte grunnskole skal også gjelde på skolevei så langt den enkelte 

skole gjøres kjent med ureglementerte forhold.  

 

II Regler og sanksjoner  

 

§ 4 Generell oppførsel  

 

Skolene i Ringerike skal gi elevene de beste muligheter for læring og utviking. Det er derfor 

viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte. Alle skoler i Ringerike skal ha 

ordensregler der det framgår at:  

 

 alle skal vise hensyn og respekt for hverandre i så vel læringssituasjoner som i pauser 

 rasisme, mobbing, vold, seksuell trakassering eller sjikane på grunn av livssyn skal ikke 

forekomme. 

 alle skal møte presis til timer og avtaler og ikke motarbeide positivt lærings-og 

arbeidsmiljø 

 alle skal bidra til at skolens område er rent og ryddig. 

 alle skal ta godt vare på alt som tilhører skolen, stelle pent med skolebøker og annet 

undervisningsmateriell 

 besittelse og av og bruk av rusmidler er forbudt. 

 bruk av tobakk er forbudt. 

 det ikke er tillatt å ha med våpen, kniver eller andre farlige gjenstander  

 

Skolene ved SU kan supplere med regler etter behov. Det kan være regler om: 

 

 Fusk og forsøk på fusk. 

 Fravær 

o Her kan det være regler for hva som regnes som gyldig/ugyldig fravær 

 Bruk av internett, mobiltelefoner og annet elektronisk/digitalt utstyr 

 Avgrensning av ferdsel – skoleområdet 

 Andre lokale regler 

 

§ 5 Ordensregulerende tiltak  

Det skal bare ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement. Ved brudd på regler som 

følger av de lokale ordensreglement som SU  fastsetter, gjelder det samme.  

De ordensregulerende tiltakene skal stå i rimelig forhold til regelbruddene. Dette gjelder både 

for tiltak i felles ordensreglementet for skolene i Ringerike og for de lokale 

ordensreglementene.  

Fysisk refsing eller annen krenkende behandling er ikke tillatt. Forbudet mot krenkende 

behandling betyr at lærerne ikke kan refse elevene på en nedverdigende måte, ved for eksempel 

å henge ut eller latterliggjøre elevene.  

Det er bare den eller de elevene som har gjort seg skyldig i reglementsbrudd som kan refses. 

Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.  



 

Alle tiltak skal være slik at elevene forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må 

reagere på dette. Eleven skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg.  

 

Tiltak som kan benyttes:  

 Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer; fra rektor 

 Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte 

 Oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler 

 Beslag av ulovlige gjenstander, gjenstander som er ulovlige i Norge overlevers politiet 

 Erstatningsansvar, jfr. skadeerstatningsloven §§ 1-1 og 1-2. 

 Bortvising etter reglene i opplæringsloven  § 2-10. enkeltvedtak 

 Politianmeldelse av straffbare forhold 

 Nedsatt karakter orden/atferd på ungdomstrinne forskrift til Opplæringsloven § 3-7. 

 

Andre ordensregulerende tiltak som kan anvendes etter behandling i SU: 

 Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid  

 Etter gjentatte advarsler, bortvisning fra timen og overføring til annet tilsyn/annen 

aktivitet. Bortvisning fra resten av skoledagen til annet tilsyn/aktivitet. 

 Midlertidig eller permanent klasse- gruppebytte 

 Slike bytter kan også være pedagogisk begrunnet – enkeltvedtak ? 

 Bytte av skole 

 Først etter grundig forarbeid og involvering av alle parter – enkeltvedtak. 

  

III Saksbehandling  

 

§5 Generelt  

Alle avgjørelsen skal begrunnes og hjemles i ordensreglementet og/eller opplæringsloven. 

Saksbehandlingen følger reglene i opplæringsloven §§ 2-9, 4. ledd og  2-10, 2. ledd samt 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap III - kap. VI ved enkeltvedtak.  

 

Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:  

 

Skolen plikter å påse at saken er godt opplyst, og avgjørelsen treffes på et grunnlag som er 

forsvarlig etter sakens art og karakter.  

Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til 

å uttale seg før avgjørelsen treffes.  

I alvorlige saker skal mindreåriges foresatte så vidt mulig kontaktes. Varselet kan gis muntlig, 

men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig.  

  

IV Ikrafttredelse 

 

§6 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft fra vedtak er fattet. 

Som det framgår av §3 kan SU ved den enkelte skole fastsatte lokalt ordensreglement og 

bestemmer da selv virkningstidspunkt.  
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Ordensreglement 

 

Ordensreglementet gjelder på skolen, i skoletiden, på skoleveien, på SFO og ved alle arrangementer i 

regi av skolen. 

 

1. Ringerike kommune har nulltoleranse mot 

Krenkelser, både fysisk, psykisk og digitalt 

Sjikane på grunn av religion, livssyn eller seksuell legning 

Seksuell trakassering 

Rasistiske utsagn og handlinger 

 

2. Nettvett 

All bruk av digitale verktøy skal foregå i henhold til den enkeltes utlånsavtale og gjeldende 

nettvettsregler. 

 

3. Kniv eller våpen 

Det er forbudt å ha kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade eller skape frykt for og blant 

medelever og andre. 

 

4. Tobakk, snus og rusmidler 

Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, alkohol, snus, narkotika, 

dopingpreparater, eller andre rusmidler. 

 

5. Utvendig kontroll 

Ved mistanke om overtredelse av forbudene kan skolen foreta utvendig kontroll av elevenes 

eiendeler som befinner seg på skolen område. For eksempel sekker, bagger, samt 

oppbevaringssteder som disponeres av elevene, for eksempel garderobeskap, bokskap eller lignende. 

 

6. Bistand fra politiet 

Skolens ledelse kan be om bistand fra politiet til å gjennomføre kontrolltiltak eller andre 

undersøkelser. Skolen gir melding til eleven og foresatte etter bistand fra politiet.   

 

 

 



7. Skade eller hærverk 

Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et 

erstatningskrav på inntil kr. 5000 for hver enkelt skadehandling. Det samme gjelder ved tap eller 

ødeleggelse av bøker, pc og annet utstyr, jfr. skadeerstatningsloven § 1-2 nr. 2. 

Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler. Skolen har ikke 

ansvar for elevenes eiendeler. Elevene oppfordres til ikke å ha med seg kostbare ting på skolen. 

 

8. Brudd på ordensreglene 

Brudd på ordensreglene kan medføre: 

a) Muntlig irettesettelse 

b) Muntlig melding til foreldre/foresatte 

c) Skriftlig melding til foreldre/foresatte 

d) Gjenstander som blir brukt provoserende, kan bli inndratt. Inndratte gjenstander kan hentes 

av foreldre/foresatte 

e) Rektor kan gi lærer myndighet til å vise bort elever fra egen undervisning for en 

opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer 

f) Brudd på ordensreglementet kan medføre nedsatt karakter i orden og adferd  

g) Brudd på ordensreglementet kan medføre politianmeldelse  

 

Ulovlige gjenstander overleveres politiet 

Ulovlige rusmidler overleveres politiet 

En elev som mobber eller på annen mæte krenker andre, kan i særlige alvorlige tilfeller flyttes til en 

annen skole dersom hensynet til de andre elevene tilsier det. 

 

9. Bortvisning 

Ved bruk av vold, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan 

elever på klassetrinnene 8. – 10. vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever på 

klassetrinnene 1.-7. vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. 

Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak 

om bortvisning, skal en ha vurdert å andre tiltak. 

Foreldre/foresatte til elever på 1.-7. klassetrinn skal varsles før det blir iverksatt bortvisning for 

resten av dagen. 

 

10. Fravær 

Det er skoleplikt i grunnskolen. Ureglementert fravær håndteres i tråd med gjeldende rutiner for 

skolefravær/skolevegring. Permisjoner reguleres av kommunens permisjonsreglement.  

 

 



11. Skolens aktiviteter 

Ordensreglementet gjelder også aktiviteter som skolen arrangerer. Skolen kan i spesielle tilfeller 

utelukke elever fra slike arrangementer. 

 

12. Nødverge 

Straffeloven §§ 47 og 48 gir en begrenset rett til å gripe inn i situasjoner for å avverge, eventuelt 

stanse, atferd som anses som farlig. Det er atferd som er egnet til å skade enten vedkommende selv 

eller andre. 

Når det i helt spesielle akutte situasjoner er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, vil det 

være nødvendig å stanse eleven, eventuelt skille eleven fra resten av gruppa og plassere eleven i et 

eget rom for en kortere periode. Eleven skal då ha tilsyn av to voksne (voksne). Når et slikt tiltak blir 

sett i verk, skal en straks melde fra til rektor, og til foreldrene. Rektor må føre opplysninger om slike 

tiltak og om årsaka til de i elevmappen. 

 

13. Særskilte regler for den enkelte skole 

Den enkelte skole vil utarbeide særskilte regler relatert til bruk av personlig utstyr som sykler, ski etc. 

Videre vil det kunne være egne regler for bruk av lekeapparater eller lignende på den enkelte skole. 

Elevene plikter å innrette seg etter disse reglene. 

 

14. Klageadgang  

Det kan klages på de mest alvorlige refsingstiltakene, det vil si vedtak om bortvisning for en dag eller 

mer. 

- Klagen må være skriftlig og begrunnet 

- Klagens sendes til rektor 

- Klagefristen er tre uker etter at melding om vedta er mottatt 

- I klagen skal det angis hva man ønsker endret i vedtaket og begrunne dette 

- Klageinstans er fylkesmannen 

- Før klagen sendes fylkesmannen, skal rektor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket 

 

Kommunale forskrifter for ordensreglement for Ringerike kommune er vedtatt av kommunestyret 

den …………… 2018 

 

Vedlegg: 

1. Trivsel i Ringeriksskolen 

2. Ringerike kommunes utlånsavtale og nettvettsregler. 

3. Kommunens permisjonsreglement 



Tri vsel i
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1 Innledning

Elevene i Ringeriks skolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal ikke bli utsatt for
krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskrim inering, vold, rasisme eller utestenging på
skolen , i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages , skal det reageres
umiddelbart og iverksettes tiltak.

Denne planen er et hjelpemiddel for skolene og de foresatte i ar beidet i tråd med
Opplærings loven § 9A og Forskrift for miljørettet helsevern for barnehager og skoler § 12.
Opplæringsloven Kapittel 9A o mhandler elevenes skolemiljø:

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring»

M ed trygt og godt skolemiljø menes både de fysiske og de mellommenneskelige forholdene på
skolen. Miljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring, trygghet og sosial
tilhøri ghet. D en enkelte elevs subjektive opplevelse er utgangspunktet for skolens hå ndtering av
opplæringsloven § 9A , « Elevane sitt skolemiljø » .

I denne planen legger Ringerike kommune vekt på at :
o skolen, elevene og foresatte samarbeider aktivt om å forebygge, avdekke og håndtere

krenkelser som mobbing , vold, diskriminering og trakassering
o alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt til å følge med på om elevene har et trygt og

godt skolemiljø, og gripe inn mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og
trakassering dersom det er mulig

o tydelig ledelse og gode systemer er en forutsetning for å forebygge, avdekke og håndtere
krenkelser

o lokale tiltak og samarbeid er avgjørende for at arbeidet skal lykkes

1.1 Innhold og d efinisjoner
Planen inneholder :

• for ebyggings tiltak som reduserer risikoen f or krenkende ord og handlinger
• rutiner for å avdekke om elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger
• t iltak og rutiner i volds - og mobbesaker
• beskrivelse av informasjons og aktivitetsplikten
• skolens systematisk e arbeid for å sikre godt psykososialt læringsmiljø

Her er definisjon tatt fra merknader fra Prop.57 L (2016 - 2017) til §9 A - 3 :
Krenkelser kan omfatte direkte handlinger og verbale uttrykk rettet mot eleven, men også
mer indirekte krenkelser som utest enging, isolering og baksnakking.
Mobbing, vold, diskriminering og trakassering er tatt inn som eksempler på krenkelser
som elever kan utsettes for, og som skolen har nulltoleranse mot.

Nærmere definisjon og beskrivelse av mobbing ligger på Utdanningsdire ktoratet :
https://www.udir.no/nullmobbing/
Digital mobbing: Mobbing og plaging i sosiale medier og på nettet er like alvorlig som
når det skjer andre steder. At mange kan se det som publiseres, kan gjøre d et ekstra tøft.
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2 Forebygging
«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og

trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og
tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i me dhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret
for at dette blir gjort.»
(Oppl.l. 9 A - 3)
Ringerike kommunes handlingsplan «Sammen skaper vi Ringeriksskolen - utviklingsmål 2017 -
2021» har følgende mål for læringsmiljøet: Alle elever opplever et raust og støttende
læringsmiljø. Elevene opplever tilhørighet og inkludering, elevene opplever et læringsmiljø uten
krenkelser og mobbing og elevene op plever samarbeid og samhandling.

Sko lene og d e ansatte i Ringeriksskolen arbeider aktivt for å forebygge at elever utsettes for
krenkende ord og handlinger gjennom helhetlig holdningsarbeid og tiltak knyttet til læringsmiljøet
på disse områdene :
Ledelse og organisering :
God ledelse og organi sasjon på skolen er en forutsetning for at arbeidet med læringsmiljøet
foregår systematisk og kontinuerlig. Det er fokus på :

god klasseledelse med nulltoleranse mot mobbing som skaper et inkluderende miljø og
lærings fellesskap
k lare regler og konsekvense r ( Kommunens ordensreglement)
årlig trivselsundersøkelse (Elevundersøkelse n og Spekter fra 5. trinn legges inn i
k lassetrivsel.no
gode inspeksjonsordninger der vaktene er oppsøkende, synlige (bruker vester), har ansvar
for definerte områder og ser til at elevene har det trygt og trivelig. Inspeksjonsrutinene
gjennomgås ved skolestart hvert år.
leder har ansvar for at ordensreglement evalueres årlig i skolens SU

Relasjoner :
Positive relasjoner mellom elev ene og mellom elev og lærer har betydning for eleve ns læring,
adferd og opplevelse av læringssituasjonen :

k lasseregler drøftes og utarbeides
m obbing og lær ingsmiljø er tema i klassen e
elevens trivsel er et tema i elevsamtalene
f adderordning for elever i småskolen
e levrådet er en aktiv medspiller i arbeidet med læringsmiljø et ( Oppl.l.§9 A - 8 )

S amarbeid hjem - skole :
F oreldre og lærere har positive forventninger til elevene og de samme grensene for mobbing , noe
som virker forebyggende :

s kolen har informasjonsplikt, og informerer om aktivitetsplikten, den skjerpede aktivitetsplikten
og muligheten til å melde en sak til Fylkesmannen
s kolen gir g od informasjon i møte med nye elever og foreldre (Egen plan for overganger)
s kole ns planer og systematiske arbeid for et godt miljø i den enkelte gruppe/klasse er tema
på foreldremøte
e leve ne s tr i v sel er tema på foreldresamtalene
d et er lav terske l for kontakt mell om foresatte og skole
s kolen gir de foresatte anledning til å delta akti v t o g å skape et po s itivt mil j ø i klassen og på
skolen , for eks empel vennegrupper.

Konkretisering og e gne program for forebygging :
s kolene konkretiserer hvordan de gjennomfører det forebyggende arbeidet (se eks i Vedlegg
7.1 )
s kolene benytter det forebygge nde programme t « Mitt valg» på barnetrinnet. Skolene k an
og så ha « T rivselsledere» o.l .
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3 Avdekking og meldeplikt

R ingeriksskolen skal avdekke tilfeller av mobbing, diskriminering, vold og rasisme og andre
former for krenkende ord og handlinger . Sentrale beg reper er « varsle , undersøke og gripe inn » :

«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt
skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering
dersom det er mogleg.
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller
kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle
skoleeigaren i alvorlege tilfelle.
Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal
skolen snarast undersøkje saka.
Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna
tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei
undersøking viser at ein e lev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.
Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal
vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå
a) kva problem tiltaka skal løyse
b) kva tiltak skolen har planlagt
c) når tiltaka skal gjennomførast
d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka
e) når tiltaka skal evaluerast.

Skolen skal dokumentere kva som blir g jort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til
femte ledd.» §9 A - 4 .

Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som
ar beider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og
trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren.
Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varsla st
direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak
etter § 9 A - 4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks. §9 A - 5

Alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt som består av:
plikt til å følge med
plikt til å gripe inn
plikt til å varsle rektor
plikt til å gjøre undersøkelser raskt
plikt til å sette i gang egnede tiltak

Oppfylles ikke aktivitetsplikten i henhold til §9A - 4 første og andre ledd, og §9A - 5 kan den
enkelte medarbeider straffes med bøter eller fengsel opp til 3 måneder. (Oppl.l. § 9A - 13 )

Skolen har en handlingsplikt når elever sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Da må skolen
in nen en uke (5 arbeidsdager) lage en skriftlig aktivitetsplan (Se skjema 7.4). Den skal inneholde
følgende momenter:

a) En beskrivelse av hvilket problem tiltakene skal løse
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b) Hvilke tiltak som skal settes inn.
c) Når tiltakene skal gjennomføres
d) Hvem som har ansv ar for å gjennomføre tiltakene
e) Når tiltakene skal evalueres.

Aktivitetsplanen skrives under av de involverte om hvilke tiltak som er iverksatt , og når eleven har
et trygt og godt skolemiljø.

F o r å avdekke mo bbing og annen krenkende adferd har hver skol e :
årlig trivsels undersøkelse tilpasset alderstrinnet ( Elevundersøkelsen 7. og 10. tr inn, egne
undersøkelser på andre trinn , behandles i bl.a. Skolemiljøutvalget ) ,
fokus på elevens trivsel og om eleven er utsatt for krenkende adferd i elev - og
foreldresamt aler
gode vakt - og tilsynsordninger som kan avdekke om krenkende adferd forekommer
gode rutiner for å melde fra til rektor ved krenkende ord og handlinge r gjennom
kommunenes kvalitetssystem - avviksmeldinger
fokus på digital mobbing og arbeid med digital dømmekraft

For å avdekke mobbing og krenkende adferd er det viktig at de f oresatte:
gir skolen beskjed så fort som råd ved mistanke om at elever ved skolen blir plaget
(se meldeskjema i 7.3)
følger opp klassemiljøet som foresatte. F oreldre kontakte ne har et spesielt ansva r

Mel dinger om mobbing og krenkende adferd fra elever, foreldre og ansatte skal alltid tas på alvor .
Dersom det ikke blir iverksatt tiltak av skolen innen en uke (5 virkedager), kan foresatte ta direkte
kontakt med Fylkesmannen. Fylkesman nen saksbehandler etter forvaltningsloven, og gir vedtak
om hva skolen skal gjøre.

For nærmere informasjon se informasjon fra Utdanningsdirektoratet. ( https://www.udir.no/laring -
og - trivsel/skolemiljo/informasjon - til - foreldre/ )
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4 PROSEDYRE R VED KREN KELSER

Opplæringsloven (§9 A - 4 ) tydeliggjør skolen og den enkeltes ansatte sitt ansvar til å undersøke,
varsle og gripe inn overfor mobbing , utestengelse, krenkende ordbruk, diskriminering, vo ld og
rasisme .
Når elev, foresatte eller ansatte ved skolen har mistan ke om eller kjennskap til at en elev ikke har
et trygt og godt skolemiljø . Muntlige eller skriftlige henvendelser fra foresatte om alvorlige forhold
skal besvares og utløse en aktivitetsplan . Den må foreligge innen fem arbeids d ager.
Under følger prosedyrer for håndtering av mobbing og krenkende ord og handlinger. De brukes
o m en elev blir plaget av med elever eller voksne på skolen . Rektor vurderer formen på
oppfølging av hvert punkt.

Hva gjøres : Ansvar :
1. Henvendelse mottas

Ansatte melder hendelser gjennom a vvikssystemet.
Henvendelser fra elever eller foreldre/ foresatte registreres
skrift lig og meldes rektor via: « Avviksmelding skolemiljø» som
ligger på kommunens hjemmeside (se vedlegg 7.3) . Den som
mottar meldingen registrerer det i avvikssystemet.
Situasjo ne n kartlegges

Alle /
k ontaktlærer

2. Informasjon og planlegging
Det videre arbeidet planlegges , og det lages en aktivitetsplan
(se pkt 6)
Det vurderes i samarbeid med foresatte om eksterne skal
trekkes inn ( Helsetjenesten, Fagteam, PPT, barnevern, politi )

Rektor/
k ontaktlærer

3. Samtale med den som blir mobbet /utsatt for krenkende
adferd

Eleven får vite at skolen bryr seg og at han/hun skal få hjelp og
støtte og at mobbingen /adferden skal opphøre
Eleven informeres om videre saksgang

Rektor/
kontaktlærer

4. Samt ale med den/de som mobber /utøver krenkende adferd
Enkeltvis samtale med den/de som mobber
Hovedpoenget med samtalen(e) er å tydeliggjøre at mobbing
ikke aksep teres, og må stoppe umiddelbart
Det vises til ordensreglement for mulige sanksjoner
Det invitere s til samarb eid for å få slutt på adferden
Det gjøres avtaler om oppfølging

Rektor/
k ontaktlærer

5. Fore ldre informeres
Samtale med foresatte både til den som blir mobbet /krenket og
mob ber(e) /krenker

Rektor/
Kontaktlærer

6. Aktivitetsplan skrives
Det lages en aktivitets plan over hvilke tiltak som settes i verk
(vedlegg 7.4) .
Den inneholder tiltak, og forpliktelse til å følge opp

Rektor

7. Oppfølging
De ansatte informeres rutinemessig
Saken følges opp til mobbingen /adferden har opphørt ,
forbedringspunkt i avtale n er oppfylt og forholdene er stabile

Rektor/
k ontaktlærer

8. Dokumentasjon
Logg og arbeidsdokumenter lagres i mappe på skolen.
Utskrift av behandlet avvik og aktivitets plan legges i
elevmappen på ESA når saken er avsluttet. (Arkivverdige
dokumenter)

Re ktor
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5 PROSEDYRE R VED VOLD /TRU SLER

Under følger prosedyrer for håndtering av vold /trusler . Alvorlighetsgraden av vold og trusler vil
variere. Rektor vurderer derfor form en på oppfølging av hvert punkt.

Hva gjøres : Ansvar :
1. Situasjonen stabiliseres

Volden stopp es
Andre voksne, evt . politi, tilkalles om nødvendig
Andre elever blir om nødvendig fjernet fra området
Rektor, avdelingsleder varsles og overtar ansvaret

Alle/
k ontaktlærer

2. Oppfølging av den som blir utsatt for vold
Den som blir utsatt for vold blir t att vare på
Legesjekk/behandling ved behov
De foresatte underrettes
Samtale med markering av ivaretagelse og trygge forhold
Forn ærmede / pårørende kan kontakte, samtale med, og evt.
anmelde ett forhold til politiet . Det informeres om dette .

Kontaktlærer/
rektor
Fornærmede/
foresatte eller
rektor/rådmann

Oppfølging av den som utøver vold
Samtale med elev og evt. andre som er viktig for saken.
Forhold omkring voldsepisoden klargjøres
De foresatte informeres
Reaksjonsplan/oppfølgingsplan utarbeides
Samarbei d med PPT, barnevern, fagteam vurderes
Bekymringssamtale hos politiet vurderes , kan være til god
hjelp i det videre arbeid
Melde fra til forebyggende enhet hos politiet og eventuelt
d røfte i fagteam
Voldshendelser drøftes med politi og kan anmeldes
Reaksjo ner i tråd med kommunens ordensreglement
Enkeltvedtak vurderes, varsles og utformes
Ved gjentakelse velges en sterkere reaksjonsform

Rektor/
k ontaktlærer

Rektor/kontakt -
lærer evt. eksterne
veileder
Rektor

Rektor

Rektor

3. Annet arbeid
Stemningen i skolem iljøet roes ned, slik at rykteflommen
begrenses. Evt. lik info til alle klasser
Dokumentasjon (se 4.8):
De involverte voksne skriver avviksmelding i
kvalitetssystemet.
I alvorlige saker blir r apport om hendelsesforløp, igangsatte
og planlagte tiltak send t foresatte og oppvekstsektor , m ed
kopi til PPT
Samarbeid med helsetjenesten, PPT og BUP
Eventuell skademelding skrives
Skolens rutiner evalueres og evt. f orbedres
Informasjon til alle elever og foresatte om situasjoner som
truer skolemiljøet

Rektor/
k onta ktlærer
De involverte

Rektor

Rektor
Rektor
Rektor
Rektor
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6 SYSTE M – kontinuerlig arbeid
« S kolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.
Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane,
slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort . »
(Oppl.l. § 9A - 3 )
Ringerike skal ha et kont inuerlig og sy stematisk arbeid for å sikre et godt skolemiljø. Planene og
rutinene må være innarbeidet og må følges av personalet i saker som vedrører det ps ykososiale
miljøet til elevene. Under følger en sjekkliste t i l hjelp for å dokumentere de tiltak so m er med og
sikrer et godt skolemiljø . Sjekklista sendes skoleadministrasjonen som vedlegg til årsrapport.

Hva gjøres: Ansvar: Tid: Status :
1. Forebyggende arbeid

Skolen har konkretiser t tiltak for forebyggende og
holdningsskapende arbeid (pkt . 2 i denne p lanen)
Dette gjenkjennes i skolehverdagen og behandles i SMU

Rektor/alle Løpend
e

2. Opplæring av ansatte
Årlig opplæring av ansatte i « Trivsel i Ringeriksskolen - Plan
for godt psykoso sialt miljø» og ordensreglement. Rektor
sikrer dokumentasjon på at ru tinene er lest og forstått

Rektor Høst

3. Informasjon til elever og foreldre
Elever og foresatte informeres om
- aktivitetsplikten etter Oppl.l.§ 9 A - 4
- Ringerike kommunes trivselsplan og ordensreglement

Rektor/
kontakt -
lærer

Årlig

4. Inspeksjon
Vakt - og tilsynsordningen evalueres 2 ganger i året Rektor

Høst og
vår

5. Melderutiner og registrering
Skolen har melderutiner i avvikssystemet for krenkende
adferd
Skolen har oversikt over innmeldte saker om det
psykoso s iale miljøet i kommunens kvalitetssystem.
Logg og arbeidsdokumenter lagres i mappe på skolen.
Utskrift av behandlet avvik og aktivitetsplan legges i
elevmappen på ESA når saken er avsluttet. (Arkivverdige
dokumenter)

Rektor Løpend
e

6. Ordensreglement
Reglement og praksis vurderes i forhold til opplæringsloven
(Oppl.l. § 9A - 10)
Ordensreglementet revideres årlig i skolens SU

Rektor Årlig

7. Elevrådet
Elevrådet er aktive i skolemil jøarbeidet (O pl.l . § 9A - 8 ) og
drøfter skolemiljøet minst 5 g/år .
Elevrådet lager hvert år mål for sitt arbeid med skolemiljøet

Elevråds -
kontakt/
rektor

Årlig

8. Skolens rådsorganer
Samarbeidsutvalg, skolemiljøut valg, elev - og foreldreråd
har jevnlige møter
Råd, utvalg og an satte er involverte i skolemiljøsaker,
orientert e om planer og vedtak, tar aktivt del i å skape et
godt miljø . Komme med forslag og evaluerer arbeidet med
skolemiljøet ( Oppl. l. § 9A - 9 )

Rektor Egen
møte -
plan

9. Evaluering – Årsrapport
Rådsorganene på skolen eval uerer arbeidet med
skolemiljøet for kontinuerlig utvikling av arbeidet
Evaluering og sjekkliste inngår i årsrapport til
skoleadministrasjonen

Rektor Årlig

10. Dialogmøte
Skolens arbeid med d et psykososiale miljøet gjennomgås i
skoleadministrasjonens dialogmøter med skolene

Skoleadm
Annen
hvert år
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7 V EDLEGG

7.1 Forebyggende tiltak – eksempel på konk retisering

Skole:_________________________

Dette er et eksempel på konkretisering som etterspørres i Kapittel 2 Forebygging
Skolene må i tillegg legge inn egne fore byggende tiltak som supplement, og behandle denne i
skolemiljøutvalget .

Hva gjøres: Ansv ar Tid
1. Klasseledelse

Fokus på god klasseledelse med nulltoleranse
mot mobbing og annen krenkende adferd som
skaper et inkluder ende miljø og læringsfellesskap.

Alle ansatte Kontinuerlig

2. Gode relasjoner
Positive relasjoner mellom elevene og mellom
elev og lærer har betydning for elevens læring,
adferd og opplevelse av læringssituasjonen

Alle ansatte Kontinuerlig

3. Samarbeid hjem - skole
Foreldre og lærere har positive forventninger til
elevene og krav om nulltoleranse til krenkelser ,
noe som virker fo rebyggende

Alle ansatte Kontinuerlig

4. Ordensreglement
med klare regler og konsekvenser gjennomgås for
elever, foresatte og tilsatte

Rektor/
kontaktlærer

Ved skolestart

5. Inspeksjonsrutinene
gjennomgås for ansatte og vikarer

Rektor Ved skolestart
Konti nuerlig

6. Klassemiljøet
Klasseregler drøftes og utarbeides
Læringsmiljøet er tema i klassene
Det jobbes med nulltoleranse til krenkelser
Det settes fokus på d igital dømmekraft

Kontaktlærer
Ved skolestart
Kontinuerlig

7. Elevsamtaler
Med fokus på elevenes trivsel/skolemiljø Kontaktlærer

Min 2
per år

8. Fadderordning
For elever i småskolen etableres ved skolestart

Kontaktlærer Min 2 gr per år

9. Elevrådet
Drøfter trivselstiltak og skolemiljøet

Rektor/elevråds -
kontakt Min 5 ganger årlig

10. Foreldremøter
Triv selsplan, forebyggende og systematiske
arbeid for et godt miljø er tema
Nulltoleranse til krenkelser er tema
Klassens læringsmiljø er tema
Nye foreldre informeres om skolens regler og
rutiner

Kontaktlærer Årlig

11. Foreldresamtaler
Elevens trivsel og evt o pplevelse av krenkende
adferd blir etterspurt

Kontaktlærer Høst og vår

12. Brukerundersøkelse
Elevundersøkelsen og SPEKTER gjennomføres
fra 5. trinn, og legges inn i k lassetrivsel.no

Kontaktlærer Feb - mai
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13. Overganger
Bruke vedtatte rutiner for overgang er mellom
skoleslag

Rektor Vår

14. Hendelsesrapporter
Ansatte lev erer avviks melding ved krenkende
adferd.
Ledelsen lag r er skjemaene og følger opp i
h enhold t il prosedyrer

Ansatte Hele året
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7.2 H endelsesrapport krenkende adferd

A nsatte fyller ut avviksm elding i kommunens kvalitetssystem.
Lenke til skjemaet er i høyre menyen på kommunes intranettside .
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7.3 Meldeskjema psykososialt miljø

Når foresatte har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø,
ska l dette meldes og følges opp umiddelbart. Muntlige eller skriftlige henvendelser fra foresatte
om alvorlige forhold skal besvares og utløse en aktivitetsplan. Den må foreligge innen fem
arbeidsdager.

Foresatte melder skriftlig på skjemaet og sender til sko len:
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Skole - og - utdanning/OSS - skole/Avviksskjema - skolemiljo/
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7.4 Aktivitetsplan
Unntatt offentlighet,

Forvaltningsloven §13

Tiltaksplan for å sikre et trygt og godt skolemiljø

Navn: __________ _____________________________ Klasse ____________

Skoleår:___________

Skole: _________________________________________________________________

1) Bakgrunn:

2) Tilt akene skal løse følgende utfordring knyttet til skolemiljøet:

3) Tiltaksoversikt

Beskrivelse av tiltak Ansvarlig

Eleven har
medvirket

(dato)

Foreldrene
har

medvirket
(dato)

Tiltaket
er

iverksatt
(dato)

Tiltaket
skal

evalueres
(dato)

Elev/foresatte
har b ekreftet at
eleven har det
trygt og godt.

(dato -
underskrift)

Tiltak
avsluttet
(dato og
signatur)

Sted: Dato:

Underskrift Underskrift Underskrift Underskrift
Elev Foresatte Kontaktlærer Rektor
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7.5 Bruk av tvang og makt

I forarbeidene til Opplæringsloven er det slått fast at loven ikke gir hjemme l for bruk av fysisk
makt over vanlige elever eller overfor psykisk utviklingshemmede. Det presiseres også at kap . 4A
i sos ialtjenesteloven, ikke gir hjemmel for bruk av makt og tvang i skolen
Opplæringslovens § 9 A - 10 presiserer om bruk av refsingstiltak. Det understrekes at skolens
personale, ikke kan bruke kroppslig refsing overfor eleven .

Nødvergeretten
S traffeloven § 47 og § 48 gir en begrenset rett til å gripe inn i situasjoner for å avverge, eventuelt
stanse, atferd som anses farlig, dvs. egnet til å skade enten vedkommende selv eller andre.

Strakstiltak i nødvergesituasjoner:
Når det i helt spesielle, akutte situasjo ner, er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, vil
det være nødvendig å stanse eleven, eventuelt skille eleven fra resten av gruppen og plassere
eleven i et eget rom for en kortere periode. Eleven skal da ha tilsyn av to voksne.

Når et slikt tiltak blir satt i verk, skal en straks melde fra til rektor og til
foreldrene. Rektor må dokumentere opplysninger om slike tiltak, og om årsaken til dem i
elevmappen.

Å gripe inn for å verne eleven eller andre kan gjelde følgende situasjoner:
1. å gripe inn i en konflikt mellom elever
2. å gripe inn i en konflikt mellom elev / ansatt
3. å beskytte seg selv, mot bruk av fysisk makt, fra en eller flere elever
4. å beskytte eleven mot selvskading (kun ved helt spesielle , skjerpede omstendighe ter vil

nødvergeretten gjeld e i slike situasjoner )
5. det er ikke anledning til å bruke tvang som et pedagogisk virkemiddel
6. ødeleggelse av fysiske ting

Den lokale planen bygger også på veilederen for ansatte og ledere i Arbeid mot mobbing
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Notat  
 

Til:  Geir Svingheim 

Fra:  Inger Marie Skjolden 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/4444-10 14128/18 A20 19.04.2018 

Svar - Kommunalt ordensreglement for grunnskolene  

 

Høringsuttalelse fra SU v/Eikli skole 

 

 

SU v/Eikli skole har følgende kommentarer og innspill til høringsdokument «Ordensreglement i 

grunnskolen» m/vedlegg: 

 

• Ordensreglement: 

o Utvendig kontroll: Hva betyr dette? Har skolen lov til å sjekke sekker, bagger, 

 oppbevaringssteder? 

o Pkt. 9 Bortvisning: Det bør stå at foreldre plikter å hente barn som blir bortvist i 

 barnetrinnet. 

o Må man bruke begge begrepene foreldre/foresatte? 

 

• Trivsel i Ringeriksskolen 

o s. 15: 7.5 Bruk av tvang og makt: 

 Bør det stå kun «elever» – i stedet «for vanlige elever eller ovenfor psykisk 

 utviklingshemmede»? 

 

• Chromebook: 

o Blir det like regler for Chromebook i hele kommunen? – Mener lik praktisering. 

o Avtale for bruk av Chromebook – reagerer på at det er samme avtale for barnetrinn og 

 ungdomstrinn – pkt 2 kulepunkt 1: pornografisk – blasfemisk! 

o Bedre å formulere hva man har lov til: Inn på sider som kun er godkjent av lærer. 

o Kontrakt for barnetrinnet – foreldrene bør også skrive under. 

 

 

• Permisjoner:  

o Skrives i meldingsboka – legge til/endre digital meldingsbok. 

o Vi har ikke meldingsbok. Søknaden kan ikke skrives der 
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Høringssvar angående ordensreglement for skolene i Ringerike
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RINGERIKE KOMMUNE 
Hov ungdomsskole 

 

Hovsmarksveien 14 
Pb. 1165 Flattum                 Phone. 32 18 16 50                 
NO-3503 Hønefoss               E-mail: hov.ungdomsskole@ringerike.kommune.no 

 

Høringsinnspill jf kommunalt ordensreglement fra SU, Hov ungdomsskole 

Viser til forslag til kommunalt ordensreglement og ønsker at disse punktene skal tas med i 

videre drøftinger av ordensreglementet før det endelig vedtas. 

1. Innledningsvis i ordensreglementet ønskes fokus på positive forventninger til eleven 

og at ordensreglementet er et ledd i skolenes systematiske arbeid med et godt 

læringsmiljø for alle. 

2. Punkt 1: Innledning som avgrenser ordensreglementets virkeområde: her ønskes tatt 

med det digitale rom. Forslag til formulering:» Også det som skjer i det digitale rom, 

og som påvirker skolehverdagen, omfattes av ordensreglementet».  

3. Punkt 5: Det ønskes en utdypning av hva som menes med «utvendig kontroll» i 

praksis.  

4. Punkt 8: Gjensitting og klassebytte ønskes satt opp som punkt under mulige reaksjoner 

på brudd på reglement.  

5. Punkt 11: Foreslår at punktet slettes da virkeområdet ‘ alle skolens arrangementer’ er 

ivaretatt i innledning. SU stiller sed undrende til at elever kan utelukkes fra aktiviteter 

i skolens regi da dette går under bortvisning.  

6. Nytt innspill: Ringeriksskolen skal være mobilfri (alle skoler) 

7. Dokumentet bør språkvaskes 

 

 

Hov ungdomsskole, 24.04.18 

 

For Samarbeidsutvalget ved Hov ungdomsskole 

 

Tone Sandvik, rektor 



Fra: Mona G. Lund [] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 20.04.2018 22:11:52 

Emne: Høringsbrev kommunalt ordensreglement for grunnskolene 

Vedlegg:  

Hei Geir 
Da har vi hatt en god prosess på gjennomgang av høringen i elevråd, personalet og SU. 
Vi har følgende innspill: 

 
1. Ringerike kommune har nulltoleranse mot  
Krenkelser, både fysisk, psykisk, verbalt og digitalt  
Sjikane på grunn av religion, livssyn eller seksuell legning  
Seksuell trakassering  
Rasistiske utsagn og handlinger 
 
Begrepet «utvendig kontroll»  
Bør dette konkretiseres eller endres? 
 
Når det gjelder klagefrist på 3 uker for utvisning, ble det en del refleksjoner. Det er vanskelig å endre en utvisning som allerede er gjennomført. Hvis den 
tolkes i denne retningen. 
Tolkes det slik at det kan påklages i forhold til nedsatt karakter og få slettet et vedtak er det jo greit. 
 
Videre leste jeg på Udir i forbindelse med at vi laget nytt ordensreglement på Kirkeskolen følgende: 
 
SFO og leksehjelp er ikke en del av skoletiden, og vil dermed ikke omfattes av skolens ordensreglement. Dette står eksplisitt i opplæringsloven § 9 A-1. SFO skal ha egne 
vedtekter, jf. opplæringsloven § 13-7, og bør opprette sitt eget ordensreglement. Det bør også utarbeides regler for leksehjelpen. 
 
Bør dette synliggjøres? 
 
Godt arbeid gjort av gruppa Flinke dere! 
 
God helg 

 



 
Med vennlig hilsen 
Mona G. Lund 
Rektor Kirkeskolen 
Telefon 32 11 77 50/986 06 733 
 



Fra: Cecilie Formo Eriksen [] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 11.04.2018 09:22:48 

Emne: Innspill fra Sokna skoles samarbeidsutvalg 

Vedlegg: image001.png 

Hei! 
 
Her kommer innspill til høringen på kommunalt ordensreglement samt ny handlingsplan for SFO. 
Innspillene er utarbeidet i samarbeidsutvalget. 
 
Kommunalt ordensreglement: 

1. Vi mener at kniv kan brukes i undervisningen i samråd med lærer. Hver enkelt lærer avtaler med elevene i forkant av undervisningen.  

2. Det stilles et spørsmål om pkt 5 «utvendig kontroll». Kunne heller stryke utvendig. Kanskje punktet bør presiseres ytterligere?  

3. Pkt 11 – Skolens aktiviteter: Ordensreglementet gjelder også aktiviteter som skolen arrangerer. Skolen kan i spesielle tilfeller utelukke elever fra 

slike tilfeller. Hva menes egentlig med det? Burde den stått under pkt 8? 

4. Pkt 13 – Under særskilte regler for den enkelte skole mener vi at det kan stå noe om mobil/mobilbruk. Mobilfri skole. 

5. Pkt 14 –  Klageadgang bør henvises til forvaltningsloven. 

 

Handlingsplan SFO 

1. Bør åpnes et tilbud på skolen hvis det er 20 elever eller mer. 

2. Det kunne stått et punkt om åpningstidene i planen slik at det er lett tilgjengelig.  

 
Ellers så var tilbakemeldingene fra vårt SU at dette var veldig bra, og et viktig arbeid. 
Handlingsplanen for SFO syns de at var veldig flott. 
 
Det var noen skrivefeil innimellom i dokumentet – regner med det leses korrektur før det ferdigstilles derfor har vi ikke påpekt disse nå. 
 



Ønsker deg en fin dag.  
____________________________________________ 

Cecilie Formo Eriksen 
Rektor Sokna skole 
Tlf: 32 10 96 11 / 971 75 829  
 

 

Ringerike kommune 
Sokna skole 

 
 

 



Fra: Erik Lund [Erik.Lund@ringerike.kommune.no] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Unni Myhre Søgnen [Unni.Myhre.Sognen@ringerike.kommune.no]; Vibeke Eriksen [Vibeke.Eriksen@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 04.04.2018 10:55:06 

Emne: Høring - Ordensreglement 

Vedlegg:  

Hei! Vi har forslag om å legge til/ spesifisere e-sigaretter / Wipe-sigaretter under punkt 4. 
 
Mvh. 
Erik Lund 
Rektor Tyristrand skole 
Tlf. 32115700 / 97467532 
Erik.lund@ringerike.kommune.no 
 



Ringerike kommune  
Postboks 123 
3502 Hønefoss 

 
20.04.2018 

 
Ullerål skole – SU 
Hovsmarkveien 7 
3515 Hønefoss 

 
Høringsuttalelse vedrørende kommunalt ordensreglement for grunnskolen i Ringerike 

 
SU Ullerål skole har følgende innspill (markert med grønn skrift) til det kommunale 
ordensreglementet: 

 
1. Ringerike kommune har nulltoleranse mot  
Krenkelser, både fysisk, psykisk og digitalt  
Sjikane på grunn av religion, livssyn eller seksuell legning  
Seksuell trakassering  
Rasistiske utsagn og handlinger  
 
Ingen bemerkninger. 
 
2. Nettvett  
 
All bruk av digitale verktøy skal foregå i henhold til den enkeltes utlånsavtale og gjeldende 
nettvettsregler.  
 
Ingen bemerkninger. 
 
 
3. Kniv eller våpen  
 
Det er forbudt å ha kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade eller skape frykt for og blant 
medelever og andre.  
 
Vi foreslår å sløyfe for og etter frykt. 
 
4. Tobakk, snus og rusmidler  
 
Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, alkohol, snus, narkotika, 
dopingpreparater, eller andre rusmidler.  
 
Ingen bemerkninger. 
 
5. Utvendig kontroll  
 
Ved mistanke om overtredelse av forbudene kan skolen foreta utvendig kontroll av elevenes 
eiendeler som befinner seg på skolen område. For eksempel sekker, bagger, samt 
oppbevaringssteder som disponeres av elevene, for eksempel garderobeskap, bokskap eller lignende.  
 



Vi ønsker at dette punktet vurderes nøye av jurist om det kan være i strid med personvernloven el.l. 
Det burde muligens presiseres at det må foregå med eleven(e)s samtykke.  
Begrepet utvendig kontroll er noe upresist. SU mener dette går over i politiets mandat. 
 
6. Bistand fra politiet  
 
Skolens ledelse kan be om bistand fra politiet til å gjennomføre kontrolltiltak eller andre 
undersøkelser. Skolen gir melding til eleven og foresatte etter bistand fra politiet.  
 
Ingen bemerkninger. 
 
7. Skade eller hærverk  
 
Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et 
erstatningskrav på inntil kr. 5000 for hver enkelt skadehandling. Det samme gjelder ved tap eller 
ødeleggelse av bøker, pc og annet utstyr, jfr. skadeerstatningsloven § 1-2 nr. 2.  
Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler. Skolen har ikke 
ansvar for elevenes eiendeler. Elevene oppfordres til ikke å ha med seg kostbare ting på skolen.  
 
Ingen bemerkninger. 
 
8. Brudd på ordensreglene  
 
Brudd på ordensreglene kan medføre:  
a) Muntlig irettesettelse  

b) Muntlig melding til foreldre/foresatte  

c) Skriftlig melding til foreldre/foresatte  

d) Gjenstander som blir brukt provoserende, kan bli inndratt. Inndratte gjenstander kan hentes av 
foreldre/foresatte  

e) Rektor kan gi lærer myndighet til å vise bort elever fra egen undervisning for en opplæringsøkt, 
men ikke mer enn to klokketimer  

f) Brudd på ordensreglementet kan medføre nedsatt karakter i orden og adferd  

g) Brudd på ordensreglementet kan medføre politianmeldelse  
 
Ulovlige gjenstander overleveres politiet  
Ulovlige rusmidler overleveres politiet  
En elev som mobber eller på annen mæte krenker andre, kan i særlige alvorlige tilfeller flyttes til en 
annen skole dersom hensynet til de andre elevene tilsier det.  
 
Det burde presiseres i punkt e) at det må være tilsyn av en voksen ved en slik bortvisning. 
 
9. Bortvisning  
 
Ved bruk av vold, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan 
elever på klassetrinnene 8. – 10. vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever på 
klassetrinnene 1.-7. vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen.  
Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak 
om bortvisning, skal en ha vurdert å andre tiltak.  
Foreldre/foresatte til elever på 1.-7. klassetrinn skal varsles før det blir iverksatt bortvisning for 
resten av dagen.  
 



I linje fem under dette punktet må å tas bort. 
 
10. Fravær  
 
Det er skoleplikt i grunnskolen. Ureglementert fravær håndteres i tråd med gjeldende rutiner for 
skolefravær/skolevegring. Permisjoner reguleres av kommunens permisjonsreglement.  
 
Ingen bemerkninger. 
 
11. Skolens aktiviteter  
 
Ordensreglementet gjelder også aktiviteter som skolen arrangerer. Skolen kan i spesielle tilfeller 
utelukke elever fra slike arrangementer.  
 
SU stiller spørsmål ved om det er lov å utelukke elever fra arrangementer, og ønsker en nøye juridisk 
vurdering av det punktet. Særlig med tanke på at alle har rett til å være en del av et inkluderende 
fellesskap, og det kan oppleves som krenkende å bli utestengt. Uttrykket spesielle tilfeller åpner for 
svært subjektive vurderinger. 
 
12. Nødverge  
 
Straffeloven §§ 47 og 48 gir en begrenset rett til å gripe inn i situasjoner for å avverge, eventuelt 
stanse, atferd som anses som farlig. Det er atferd som er egnet til å skade enten vedkommende selv 
eller andre.  
Når det i helt spesielle akutte situasjoner er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, vil det 
være nødvendig å stanse eleven, eventuelt skille eleven fra resten av gruppa og plassere eleven i et 
eget rom for en kortere periode. Eleven skal då ha tilsyn av to voksne (voksne). Når et slikt tiltak blir 
sett i verk, skal en straks melde fra til rektor, og til foreldrene. Rektor må føre opplysninger om slike 
tiltak og om årsaka til de i elevmappen.  
 
I linje seks må då gjøres om til da, og voksne i parentes kan fjernes. Sett i verk erstattes med satt i 
verk. Årsaka til de i elevmappen erstattes med årsaken i elevmappen. 
 
13. Særskilte regler for den enkelte skole  
 
Den enkelte skole vil utarbeide særskilte regler relatert til bruk av personlig utstyr som sykler, ski etc. 
Videre vil det kunne være egne regler for bruk av lekeapparater eller lignende på den enkelte skole. 
Elevene plikter å innrette seg etter disse reglene.  
 
Ingen bemerkninger. 
 
14. Klageadgang  
 
Det kan klages på de mest alvorlige refsingstiltakene, det vil si vedtak om bortvisning for en dag eller 
mer.  
- Klagen må være skriftlig og begrunnet  

- Klagens sendes til rektor  

- Klagefristen er tre uker etter at melding om vedta er mottatt  

- I klagen skal det angis hva man ønsker endret i vedtaket og begrunne dette  

- Klageinstans er fylkesmannen  

- Før klagen sendes fylkesmannen, skal rektor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket  



I linje fem må det føyes til en k i vedtak. 
 
 
SU Ullerål skole 
 
Per-Anders Hovde Mathisen                                                                        Anne Cathrine Fjellvang 
Leder SU                                                                                                           Sekretær 
 
 



Fra: Siri Strømmen [Siri.Strommen@ringerike.kommune.no] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Nils Julius Olsen [Nils.Julius.Olsen@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 23.04.2018 16:42:01 

Emne: Høringsbrev kommunalt ordensreglement - tilbakemelding fra Vang skole  

Vedlegg: OutlookEmoji-??.png 

Hei! 
Forslag til nytt ordensreglement har blitt tatt opp i SU Vang skole - 15. mars.  
De respektive representantene har tatt opp i sine undergrupper; avd.vis, sfo, fau. 
 
Her er innspill fra FAU-repr. 
Høringsbrev kommunalt ordensreglement for grunnskolene 
- Avtale for bruk av Internett via skolens chromebook-maskiner 
ref punkt 2: 

 Hvordan sikres det at barna eventuelt ikke kan søke / komme inn på Internett-sider 
som inneholder pornografisk, blasfemisk eller nazistisk karakter av noe slag? 
Filter/låste sider og søkeord) m.m.? 

 Hva med internett sider som inneholder vold? YouTube har feks. en anbefalt 
aldersgrense på 17.år... 

 Skal "søkelogg" og "historikk" sjekkes, og eventuelt av hvem (skole/foreldre) 

Lykke til !  
 
 
 
Vennlig hilsen 

  
  

Siri Strømmen,  

rektor,  Vang skole 

 
mob. 93 48 47 20 

mailadresse: siri.strommen@ringerike.kommune.no 



 

 

 

 

Ringerike   

 
 

 

Høring kommunalt ordensreglement for grunnskolene 

 
 

Styret i utdanningsforbundet Ringerike har følgende kommentarer til høring til kommunalt 

ordensreglement for grunnskolene: 

 

 

 «Forslag til nytt ordensreglement» 

 

5. Utvendig kontroll  

«Ved mistanke om overtredelse av forbudene kan skolen foreta utvendig kontroll»  

 

Hva menes med utvendig kontroll av f.eks garderobe- og bokskap? 

 

9. Bortvisning 

o Viktig at prinsippene i opplæringsloven blir fulgt.  

o Kontradiksjonsprinsippet (eleven skal også bli hørt før vedtak) 

o Det må fattes et enkeltvedtak før bortvisning. 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune 

Kontrakt: FOR CHROMEBOOK  - barnetrinnet 

Maskin: Acer – Spin 11       

Skole:                                                      Elevens navn:    Underskrift: 

RESPEKT OMSORG ANSVAR 

● Jeg holder mat og drikke unna 
Chromebook, også i sekken.  

● Jeg bærer Chromebook lukket og holder 
med to hender. 

● Jeg vet at Chromebook er skolens eiendom 
og brukes som de voksne på skolen 
bestemmer. 

● Jeg følger den voksnes beskjeder når vi 
jobber med Chromebook. 
  

● Jeg lar andres Chromebook være i fred. 
 

  

● Jeg tar kun bilder/film av mennesker dersom 
jeg har fått tillatelse av lærer eller den det 
gjelder.  

● Jeg følger Ringerike kommunes avtale for bruk 
av internett. * 

  
 

 

 

 

 

 

● Jeg starter skoledagen med en fulladet 
Chromebook. 

● Jeg vet at Chromebook står trygt og 
stabilt på pulten, på skolen og hjemme. 

● Jeg sier ifra til lærer dersom 
Chromebook ikke fungerer slik den 
skal. 

● Jeg husker passordet mitt og deler det 
ikke med andre elever.  

● Chromebook skal ligge i etui når jeg 
har den i sekken.  

● Jeg setter sekken med Chromebook 
forsiktig fra meg ute og inne.  

● Bevisst ødeleggelse av skolens 
datautstyr kan føre til erstatningskrav 
på opptil kroner 5000.  

*) Se egen avtale 



Ringerike kommune 

Kontrakt: FOR CHROMEBOOK  - ungdomstrinnet 

Maskin: Acer – Spin 11       

Skole:                                                      Elevens navn:     Underskrift: 

RESPEKT OMSORG ANSVAR 

● Jeg holder mat og drikke unna Chromebook, 
også i sekken.  

● Jeg bærer Chromebook lukket  

● Jeg vet at Chromebook er skolens eiendom og 
brukes som de voksne på skolen bestemmer. 

● Jeg følger den voksnes beskjeder når vi jobber 
med Chromebook. 
  

● Jeg lar andres Chromebook være i fred. 
 

  

● Jeg tar kun bilder/film av mennesker dersom jeg 
har fått tillatelse av lærer eller den det gjelder.  

● Jeg følger Ringerike kommunes avtale for bruk av 
internett. * 

  
 

 

 

 

 

 

● Jeg starter skoledagen med en fulladet 
Chromebook. 

● Jeg vet at Chromebook står trygt og stabilt 
på pulten, på skolen og hjemme. 

● Jeg sier ifra til lærer dersom Chromebook 
ikke fungerer slik den skal. 

● Jeg husker passordet mitt og deler det ikke 
med andre elever.  

● Chromebook skal ligge i etui når jeg har 
den i sekken.  

● Jeg setter sekken med Chromebook 
forsiktig fra meg ute og inne.  

● Bevisst ødeleggelse av skolens datautstyr 
kan føre til erstatningskrav på opptil 
kroner 5000.  

*) Se egen avtale 



Ringerike kommune 

 

AVTALE FOR BRUK AV INTERNETT VIA SKOLENS CHROMEBOOK-MASKINER.  
Når du nå har egen Chromebook, følger det visse forpliktelser. Du er ansvarlig for 
oppbevaring og bruk av enheten. 
 
Ved bruk av internett gjelder følgende regler for bruk av maskinen. 

1. Jeg utøver god digital dømmekraft. Det innebærer at jeg: 

 behandler andre med respekt på nettet 

 tar vare på eget personvern 

 bare legger ut bilder som er godkjent og gitt samtykke til 

 holder passordet for meg selv. 

 sier ifra til en voksen dersom jeg opplever noe ubehagelig på nettet 

 

2. Jeg forplikter meg til å overholde følgende regler ved tilgang til Internett:  

 Jeg søker ikke frem, skriver ut eller setter bokmerker (favoritter) på sider med 
innhold av pornografisk, rasistisk, blasfemisk eller nazistisk karakter av noe slag.  

 Jeg produserer ikke og legger ikke ut på Internett, sider av ovennevnte karakter.  
 Jeg skriver alltid under e-post med eget navn.  
 Jeg kan ikke installere egen programvare på kommunes IKT-utstyr 
 Jeg skal oppføre meg som en god representant for skolen, og ikke fornærme andre. 

Vanlige regler for god oppførsel følges også her. 

 

Overtredelse av denne avtale medfører at eleven kan få inndratt Chromebooken over en 
periode. Periodens varighet bestemmes i hvert tilfelle av skolens ledelse. 

Elevens foresatte underrettes skriftlig om eventuelle reaksjonsformer.  



Permisjon fra undervisning 

Etter opplæringsloven har barn og unge både plikt til og rett til en grunnskoleopplæring.  

Det er derfor ønskelig at elevene ikke tas ut av skolen dersom det ikke er helt nødvendig. 

I Opplæringslovens § 2-11. heter det at “Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi 

den enkelte elev permisjon i inntil to veker. 

.. Det er eit vilkår ..  at foreldra sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at 

eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute”. 

Les hele tjenestebekrivelsen med lovtekster. 

Ringerike kommune har fra 1.1.2011 følgende retningslinjer knyttet til loven: 

 Kontaktlærer gir permisjon i en skoledag. Søknad kan skrives i meldingsboka.  

 Rektor kan innvilge permisjon inntil 10 skoledager.  

 Når skolen tar stilling til om permisjon er forsvarlig, legges det utelukkende vekt på 

vurderinger knyttet til skolens virksomhet.  

 Det gis til vanlig ikke permisjon til ferieturer fram til høstferien på 1. og 8. trinn og 

etter jul på 10. trinn.  

 Det anbefales også at det ikke søkes permisjon når eleven skal ha tentamen eller 

nasjonale prøver, eller er midt i store prosjekter.  

 Det kan ikke gis permisjon utover 10 skoledager. Dersom foresatte allikevel ønsker å 

ta elevene ut av skolen, må de skrive eleven ut midlertidig. Når eleven kommer 

tilbake, må foresatte skrive eleven inn igjen.  

 Svaret på søknaden er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. Klagen 

sendes skriftlig til rektor innen tre uker etter mottatt vedtak.  

De foresatte kan bruke tilgjengelige års- og ukeplaner for å følge opp skolearbeidet i 

permisjonstiden. 

Elevene har altså ikke en lovfestet rett til permisjon *). Tvert imot sier loven at rektor før 

permisjon innvilges, skal vurdere om det forsvarlig å la eleven være borte fra skolen. 

Ved permisjoner fraskriver eleven, eller foreldrene på elevens vegne, seg retten til offentlig 

grunnskoleopplæring for en periode tilsvarende lengden av fraværet. Foreldrene overtar da 

ansvaret for elevens opplæring i perioden. 

*) Unntak: ”Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter 

søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har 

helgedag.(Oppl.loven § 2-11) 

 



Oppdatert 01.08.2016

Skolefravær/skolevegring - tverrfaglig
samarbeid
Formålet: Å komme tidligst mulig inn for å få barnet raskest mulig tilbake på skolen.

Bekymringsfull skolefravær kan forklares som: «Fravær fra undervisning og det sosiale felleskapet i
skolen, gyldig eller ugyldig, av et omfang/en hyppighet som medfører bekymring knyttet til elevens
faglige utvikling samt elevens sosiale tilhørighet og utvikling» Ingul 2011

Begrepsavklaring

Begrepene skulk, skolenekting, skolevegring og skolevegringsatferd er de mest vanlige betegnelsene
på elever som har høyt fravær fra skolen.

De mest markante forskjellene på disse betegnelsene finner vi mellom de som skulker skolen og de
som ikke klarer å gå på sko len på grunn av vegring og angst. Årsaken til at en elev er fraværende fra
skolen er sjelden kun skulk eller vegring og det er viktig å ha med seg at ansvaret også kan ligge
utenfor eleven selv.

Derfor ønsker vi å bruke samlebetegnelsen bekymringsfullt sk olefravær. Bekymringsfullt
skolefravær er skolefravær som krever tiltak. (Nittedal kommune, «Alvorlig skolefravær: en veileder for
forebygging og oppfølging»2010 - 2011)

Ringerike kommune anser skolefravær som bekymringsfullt når eleven har:

• Udokumentert fr avær; 1 enkelt time eller mer
• Høyt dokumentert fravær. 10 dager
• 3 ga nger forsentkomming på 1 mnd (30 minutter for sent registreres som en time)

• Møter opp på skolen , men forlater den igjen.

Trinn Aktivitet Ansvar

1 Foresatte er ansvarlige for at eleven kommer på skolen og å gi beskjed
til skolen allerede første fraværsdag.

Foresatte

Skolen skal fø lge opp fraværet innen tre dager om de ikke har fått noe
beskjed. (sammenhengende dager)

Fravær registreres i Fronter/ IST skole.

Rektor informeres om fraværet når kontaktlærer har vurdert trinn 2.

Kontaktlærer

Fraværsoppfølgingen ivaretas i en struktur/møte skolen allerede har.
Vurdere melding til barneverntjenesten og andre instanser.

Rektor

2 S amtale med eleven om fraværet
I nnkalle foreldre til samtale
S krive samarbeidsavtale mellom elev, foreldre, skole og eventuelle
andre

M al for kartleggingssamtalene med eleven og med foresatte –
se v edlegg 1.

M al for samarb eidsavtale og evaluering av den – se v edlegg 2

Vurdere om man går videre til trinn 3.

Vurdere melding til barneverntjenesten eller andre instanser.

Kontaktlærer
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3 Helsesøster kan kartlegge ytterligere ved bruk av SRAS verktøyet.
(vedlegg 3)

Tiltak kan være: råd og veiledning, familieråd, DUÅ, TIGRIS,
kommune psykologen.

M al for samarbeidsavtale og evaluering av den. - v edlegg 2.

PPT vil gjøre sine kartlegginger og sine vurderinger utfra de
opplysninger og kartlegginger som foreligger.

Vurdere melding til barneverntjenesten eller andre instanser.

Skol ens ledelse etablerer
samarbeid med helsesøster
og/eller henviser PPT .

4 Skolen og samarbeidspartner e vurdere r henvisning til BUP . De
anbefaler foresatte om å ta kontakt med fastlege for eventuell
henvisning.

Vurdere melding til barneverntjenesten.

Rektor

5 I henhold til opplæringsloven §2.1.2

«Dersom ein elev utan å ha rett til det har fråvær frå den pliktige
opplæringa, kan foreldre eller andre som har omsorg for eleven,
straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei h a r handla
forsettleg eller aktlaust. Offentlig påtale blir ikkje reist utan når
kommunen set frem krav om det»

Skoleeier

Vedlegg:

1. Mal for kartleggingssamtale
2. Skjema for samarbeidssamtale
3. Vurderingsskjema SRAS - R - B

Vedleggene blir også lagt ut som egne filer.
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Vedlegg 3 - SRAS - R - B Christopher A. Kearney (oversatt av Børge Holden og Jan - Ivar Sållman
(2010)) Kartlegging av årsaker til skolenekting.

Aldri Nesten
al dri

Sjelden Av og til Ofte Nesten
alltid

Alltid

1 Hvor ofte får du vondt av
å gå på skolen fordi du er
redd for noe på skolen
(f.eks prøver, skoleveg,
lærere el brannalarm)?

2 Hvor ofte er du borte fra
skolen fordi det er
vanskelig å snakke med
andre elever på skolen?

3 Hvor ofte har du mer lyst
til å være sammen med
dine foreldre enn å dra på
skolen?

4 Når du ikke er på skolen i
løpet av uka (fra mandag
til fredag), hvor ofte drar
du da hjemmefra og gjør
noe morsomt?

5 Hvor ofte er du borte fra
skolen fordi du vil føle deg
trist og lei hvis du drar dit?

6 Hvor ofte er du borte fra
skolen fordi du er flau når
du er sammen med andre
på skolen?

7 Hvor ofte tenker du på
dine foreldre eller på din
familie når du er på
skolen?

8 Når du ikke er på skolen i
løpet av uka (fra mandag
til fredag), hvor ofte
snakker du da med eller
treffer noen andre utenom
familien?

9 Hvor ofte har du det vondt
på skolen (er redd,
nervøs, trist)
sammenlignet med når du
er hjemme med venner?

10 Hvor ofte er du borte fra
skolen fordi du ikke har så
mange venner der?
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11 Hvor ofte vil du heller
være sammen med
familien en å dra på
skolen?

12 Når du ikke er på skolen i
løpet av uka (fra mandag
til fredag), hvor mye koser
du deg da med ting som å
være sammen med
venner eller dra til et
sted?

13 Hvor ofte får du det vondt
(er redd, nervøs, trist) når
du tenker på skolen på en
lørdag eller en søndag?

14 Hvor ofte holder du deg
borte fra bestemte steder
på skolen (f.eks ganger
eller der spesielle elever
oppholder seg), der du er
nødt til å snakke med
andre?

15 Hvor godt ville du ha likt å
ha undervisning med en
av foreldrene hjemme i
stedet for med lærer på
skolen?

16 Hvor ofte nekter du å dra
på skolen fordi du heller
vil gjøre morsomme ting
andre steder?

17 Hadde det vært lettere å
gå på skolen hvis du
hadde hatt det mindre
vondt (var mindre redd,
nervøs, trist) på skolen?

18 Hadde det vært lettere å
gå på skolen hvis det
hadde vært lettere å få
nye venner?

19 Hadde det vært lettere å
gå på skolen hvis en av
foreldrene dine var med
deg?

20 Hadde det vært lettere å
gå på skolen hvis du
kunne gjøre mer
morsomme ting etter
skoletid (som å være
sammen med venner)?



Ringerike kommune 8 Rutiner - skolevegring

21 Hvor mye mer vondt har
du det på skolen (er redd,
nervøs, trist) enn andre på
din alder?

22 Hvor mye mer holder du
deg unna elever på skolen
enn andre på din alder?

23 Ønsker du å være
hjemme med en av
foreldrene dine mer enn
andre på din alder gjør?

24 Har du mer lyst til å gjøre
morsomme ting utenfor
skolen enn andre på din
alder har?

OPPSUMMERING

Unngår ting
eller situasjoner
som vekker
ubehag

Unngår
situasjoner som
innebærer
evaluering/bed
ømmelse

Søker
oppmerksomhet

Velger
konkrete,
attraktive
aktiviteter

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

Sum /6= Sum /6= Sum /6= Sum /6=

International Journal of Behavioral Consultation and Therapy Volume 1, No. 1, 2005 “Moving From
Assessment To Treatment Of School Refusal Behavior In Youth” by Christopher A. Kearney Gillian
Chapman L. Caitlin Cook University of Nevada, Las Vegas http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ844312.pdf
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Sammendrag 

Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2017 - 2018.  

Når det gjelder læringsmiljøet, viser elevundersøkelsen resultater på eller over gjennomsnittet for 

fylket. Elevundersøkelsen måler blant annet klasseledelse, relasjoner og arbeid mot krenkende 

handlinger som mobbing. Når det gjelder tallene for mobbing, er resultatet vanskelig å sammenligne 

med tidligere år på grunn av endring i undersøkelsen, men resultatene, spesielt på 10. trinn, viser en 

høyere andel av elever som sier de blir mobbet, enn landsgjennomsnittet. 

De faglige resultatene for skoleåret viser resultater på eller litt under gjennomsnittet for fylket og 

landet. Det er positivt at 8. trinn leverer på landsgjennomsnittet i lesing, og at 9. trinn er på 

landsgjennomsnittet både i lesing og regning. Grunnskolepoengene var på 39,8 for elevene som 

gikk ut i 2017. Dette er det nest høyeste resultatet i løpet av de siste fem årene. 

Skolene jobber målbevisst med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, og har hatt dette 

som fokusområde for kompetanseheving dette skoleår.  

Elevtallet har økt med 147 elever de to siste årene, og det har vært en liten økning i antall årsverk 

det siste året i skolen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs. 

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

Skoleeier oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Elever og lærertetthet: Det har vært en økning med 103 elever inneværende år. Lærertettheten på 

barnetrinnet er 14,0 og på ungdomstrinnet 15,5.  



- 

Læringsmiljø: Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet for 

å skape et godt læringsmiljø pågår kontinuerlig. Elevene sier de får god støtte av lærerne, opplever 

mestring, at de har det trygt og at de trives på skolen. Generelt gir elevene en positiv 

tilbakemelding.  

Tallene på mobbing er vanskelig å sammenligne med tidligere år fordi undersøkelsen er endret, men 

tallene ligger over landsgjennomsnittet. Spesielt høyt er tallet for 10. trinn. Det ligger godt over 

landsgjennomsnittet.   

Læringsresultater: For barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. 

Resultatene viser at 5. trinn skårer litt under landsgjennomsnittet på både lesing, regning og engelsk. 

For ungdomstrinnet presenterer rapporten resultater fra nasjonale prøver for både 8. og 9. trinn. Her 

er det positive resultater. 

Resultatene på 8. trinn viser i stor grad resultater fra arbeidet på 5. – 7. trinn. 8. trinn presterer i år 

på landsgjennomsnittet i lesing, mens 9. trinn presterer på landsgjennomsnittet i årets prøver, lesing 

og regning.. 

Når det gjelder eksamenskarakterer og særlig grunnskolepoeng, ble de i 2017 39,8. Det er godt 

under de nasjonal tallene som er 41,4, men allikevel er det det nest høyeste resultatet i løpet av de 

fem siste årene i Ringeriksskolen.  

Gjennomføring: Når det gjelder gjennomføringen i videregående skole er ikke Fylkeskommunens 

mål om 75% nådd. Fylket har en gjennomføringsgrad på 72,8, og vår region har utfordringer. 

Ringerike har en gjennomføringsgrad på 70,2%. Det er satt i gang et fagsamarbeid mellom 

videregående og ungdomstrinnet. Målet er at en gjennom dette samarbeidet vil kunne bidra til å nå 

målsettingen på 75 %..  

Spesialundervisning: Rapporten viser en liten økning fra i fjor. I Ringerikeskolen er det 8,1% av 

elevene som får spesialundervisning. Dette er tett ved landsgjennomsnittet på 7,9%. Ringerike lå i 

flere år godt over landsgjennomsnittet, men har de siste årene jobbet lokalt med flere tiltak for å 

redusere andelen av elever som mottar spesialundervisning.  

Voksenopplæring: Antall deltagere på grunnskoleopplæringen har vært økende, og 

Læringssenteret for voksne har hatt 126 elever på grunnskoleopplæringen. 

Det foreligger ingen statistikk over resultater eller grunnskolepoeng for denne gruppa, men det 

er 20 som skal avlegge eksamen i juni 2018. 

Kommunen er ansvarlig for å gi tilbud til minoritetsspråklige 16 – 18 åringer.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Målene i tilstandsrapporten er hentet Handlingsprogrammet 2017 – 2020, og handlingsplan for 

Ringeriksskolen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen». 

 

Juridiske forhold  

Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø  

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport som 

ble behandlet, var K-sak 96/17.  



- 

 

Rådmannens vurdering 

Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn viser at elevene gir gode tilbakemeldinger om arbeidet på 

skolene. Til tross for dette, er det for mange elever som sier at de bli mobbet i undersøkelsen. Det 

understreker at det er viktig å fortsette med det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø i 

årene som kommer.  

De neste årene må en i tillegg ha sterkt fokus på læringsresultater. Det må jobbes for å forbedre 

både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. Resultatene har ligget nær 

landsgjennomsnittet, men det er for ujevne resultater fra skole til skole.  

Gjennom systematisk kompetanseheving hos personalet, nettverksjobbing, arbeid med Språkløyper 

og midler til tidlig insats, forventes det en forbedring og utjevning av resultatene mellom skolene i 

årene som kommer. Elevenes resultater må etterspørres i det daglige arbeidet i skolene.  

 

 

Vedlegg 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2017-2018 
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Side 2 
 

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen i Ringerike omhandler skoleåret 2017-

18. Den inneholder temaene læringsresultater, læringsmiljø, gjennomføring, spesialundervisning og 

voksenopplæring.  

Denne årlige rapporten er hjemlet i Opplæringsloven (jf. opplæringsloven § 13-10). Den er del av  det 

nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og skoleeiers oppfølging av skolene.  Rapporten bygger i 

hovedsak på data fra «Skoleporten». Det er en nettportal og et verktøy for vurdering av kvalitet i 

grunnskolen, der alle interesserte har tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall om opplæringen. 

Alle tall som presenteres er åpent tilgjengelige på Skoleporten eller andre nettsteder. 

Som forarbeid til den kommunale rapporten, lager skolene egne delrapporter. Disse er utgangspunkt 

for dialogmøter der skoleeiers represenatanter møter representanter fra elever, foresatte, ansatte , 

skolens ledelse og politisk oppnevnt medlem av Samarbeidsutvalget. 

Skolenes rapporter, dialogmøtene og nasjonale data inngår som grunnlag for den kommunale 

tilstandsrapporten. Årshjulet for dette arbeidet omtales nærmere i vedlegg til rapporten. 

Innhold 

Innhold ................................................................................................................................... 2 

1. Sammendrag ................................................................................................................... 3 

2. Elever og undervisningspersonale ................................................................................... 4 

2.1. Antall elever og årsverk ....................................................................................... 4 

2.2. Lærertetthet ...................................................................................................... 5 

2.3. Spesialundervisning............................................................................................. 5 

3. Læringsmiljø .................................................................................................................... 6 

4. Læringsresultater ............................................................................................................ 7 

4.1. Nasjonale prøver 5. trinn ...................................................................................... 7 

4.2. Nasjonale prøver 8. trinn ...................................................................................... 8 

4.3. Nasjonale prøver 9. trinn – lesing og regning ........................................................... 9 

4.4. Grunnskolepoeng .............................................................................................. 10 

5. Gjennomføring – videregående skole ............................................................................ 11 

6. Opplæring minoritetsspråklige elever ............................................................................ 11 

7. Voksenopplæring .......................................................................................................... 12 

8. System for oppfølging (internkontroll) ........................................................................... 13 
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1. Sammendrag 

Ringerike kommune legger fram tilstandsrapport om læringsresultater, gjennomføring, læringsmiljø 
og spesialundervisning i grunnskolen. Tilstandsrapporten baserer seg på skolestatistikk, nasjonale 
prøver og undersøkelser skoleåret 2017 – 2018, skolenes tilstandsrapporter og dialogmøter med 
skolene våren 2018. 

Elever og undervisningspersonale 
Rapporten viser at det har vært en elevtallsøkning de to siste årene med 147 elever. Det er en økning 
på 4,6 % på to år. Den største økningen i 2017 har vært på Hallingby skole, Haugsbygd ungdomsskole, 
Hønefoss skole og Ullerål skole. Tyristrand og Sokna skoler har derimot hatt en reduksjon av elever 
det siste året. Antall årsverk for undervisningspersonale har hatt en liten økning siste året. 
Elevtallsøkningen har ført til at lærertettheten på ungdomstrinnet er noe lavere enn foregående år, 
og lavere enn både fylkes- og landsgjennomsnittet. 
 
Læringsmiljø 

Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn. Områdene 

som kartlegges er: Støtte fra lærer, støtte hjemmefra,  vurdering for læring, læringskultur, faglige 

utfordringer, mestring, elevdemokrati, medvirkning, motivasjon,  trivsel og trygghet og mobbing på 

skolen. For Ringerike er resultatene på linje med, eller bedre enn både fylkes- og 

landsgjennomsnittet på alle områder bortsett fra mobbing. Når det gjelder elever som rapporterer 

om mobbing de siste månedene, er det denne gang flere som rapporterer om dette enn 

landsgjennomsnittet.  Skolene har fokus på problemet, og det jobbes kontinuerlig for å forebygge 

mobbing. Tallene for mobbing kan ikke sammenlignes med tidligere år på grunn av endring av 

spørsmål i elevundersøkelsen. 

 

Læringsresultater   

På de nasjonale prøvene på 5., 8. og 9. trinn var resultatene i Ringerike skoleåret 2017-18 svakt 

under landsgjennomsnittet på 5. trinn.  På 8. trinn lå elevene på landsgjennomsnittet i lesing, og litt 

under på regning og engelsk. På 9. trinn skåret elevene på linje med landsgjennomsnittet. 

Avgangskarakterene til elevene som gikk ut i 2017, var under landsgjennomsnittet. 

Grunnskolepoengene var 39,8. Landsgjennomsnittet var 41,4. 

Det går ellers fram av rapporten at det er en svak økning av elever som mottar spesialundervisning 

skoleåret 2017-2018. Økning er fra 7,6% til 8,1% av elevene. Det er litt over landsgjennomsnittet som 

er 7,9%. 

Gjennom systematisk arbeid med språkløyper, og tidlig innsats på 1. – 4. trinn forventes det å se en 

forbedring og utjevning av resultatene i årene som kommer. 

Det er innføringstilbud for nye minoritetsspråklige elever på tre skoler, Hønefoss skole, Hov og 

Veienmarka ungdomsskoler.  
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2. Elever og undervisningspersonale 

2.1. Antall elever og årsverk 

Tabellene  opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober 2017, og 

årsverk for  undervisningspersonalet skoleåret 2017-18. 

 

Elevtall og årsverk  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Tallet på elever  3 143 3 142 3174 3218 3321 

Årsverk for undervisningspersonale  296,2 271,4 271,0 272,8 279,6 

 

Elevtall – skoler 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-

2018 

Eikli skole - tallet på elever  195 198 231 211 211 

Hallingby skole - tallet på elever  290 288 296 299 318 

Haugsbygd ungdomsskole - tallet på elever  219 215 213 193 216 

Helgerud skole - tallet på elever  225 219 215 221 232 

Hov ungdomsskole - tallet på elever  240 238 221 224 234 

Hønefoss skole - tallet på elever  230 242 230 257 283 

Kirkeskolen - tallet på elever  84 91 90 90 87 

Nes skole - tallet på elever  41 34 27 27 24 

Sokna skole - tallet på elever  151 141 141 142 134 

Tyristrand skole - tallet på elever  316 362 356 352 340 

Ullerål skole - tallet på elever  280 301 331 341 372 

Vang skole - tallet på elever  294 289 351 356 356 

Veien skole - tallet på elever  215 215 218 219 226 

Veienmarka ungdomsskole - tallet på elever  253 254 254 286 288 

 

Vurdering 
Tabellene viser elevtallsutviklingen ved skolene i Ringerike siste 5-årsperiode. Hovedtendensen er at 

elevtallet  er økende på kommunenivå, mens det er større variasjon ved enkelte skoler. Tyristrand 

skole og Sokna skole har begge hatt en nedgang på ca 10 elever, mens Halingby, Haugsbygd, 

Hønefoss og Ullerål har hatt en økning på mellom 20 og 30 elever hver. Ut over dette er det små 

variasjoner. Nes skole har hatt en markert nedgang i elevtallet siden skoleåret 2013-14, inneværende 

skoleår er det 24 elever ved skolen. 

Årsverk for undervisningspersonale har økt litt fra forrige skoleår, etter en stor reduksjon skoleåret 

2014-15. 
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2.2. Lærertetthet 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på  skolenivå. Lærertetthet gir informasjon om 

gjennomsnittlig størrelse på undervisningsgruppene. Timer til spesialundervisning er inkludert i 

tallene. 

 

Lærertetthet - Ringerike 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 13,1 13,9 14,3 14,1 14,0 

Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 13,9 15,0 14,2 14,8 15,5 

 

Lærertetthet - geografisk  Ringerike kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 

13 

Buskerud 

fylke 

Nasjonalt 

Lærertetthet 1.-7. trinn  14,0 13,8 13,8 13,0 

Lærertetthet 8.-10. trinn  15,5 15,2 14,8 14,4 

 

Vurdering 

Tabellene viser at lærertettheten i Ringerike ligger under landsgjennomsnittet på barnetrinnet, men 
omtrent på samme nivå som Buskerud og Kommunegruppe 13. På ungdomstrinnet er det også lavere 
lærertetthet enn landsgjennomsnittet. Det er også litt lavere enn Kommunegruppe 13 og Buskerud 
fylke. Det er høyere læretetthet på barnetrinnet enn ungdomsstrinnet i Ringerike. Dette harmonerer 
med at det er gitt øremerkede midler til tidlig innsats, økt lærertetthet på 1.-4.trinn på barnetrinnet.   
Forklaringen på redusert læretetthet generelt er at det er færre årsverk i skolene de siste årene p.g.a 
reduserte rammer, og at elevtallet har vært litt økende i samme periode.  

2.3. Spesialundervisning 

Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har 

rett til spesialundervisning. I Ringerike er utviklingen de siste fem skoleårene slik: 

Elever med spesialundervisning Gutter Jenter sum % % hele 
landet 

2013 – 2014 227 118 345 10,9 8,3 

2014 – 2015 181 92 273 7,5 8,0 

2015 -  2016 150 73 223 7,0 7,9 

2016 -  2017 169 72 241 7,6 7,8 

2017 -  2018 179 90 269 8,1 7,9 

 

Andelen elever som mottar spesialundervisning har etter aktivt arbeid gått betydelig ned siden 2013-

2014. Vi ser allikevel at det er en liten økning de to siste årene.  Det er positivt å kunne gi tilbud til 

flest mulig av elevene innenfor det ordinære tilbudet.  
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Andel elever som mottar spesialundervisning i Ringerike i 2017-2018, er 0,2% høyere enn tallene for 

hele landet (7,9%). De to foregående årene har vi ligget under landsgjennomsnittet. Det er grunn til å 

merke seg at det er omtrent dobblet så mange gutter som jenter som får spesialundervisning. 

3. Læringsmiljø 

På den obligatoriske elevundersøkelsen høsten 2017, svarer elevene på 7. og 10. trinn på spørsmål 

innenfor disse områdene: Støtte fra lærer, støtte hjemmefra,  vurdering for læring, læringskultur, 

faglige utfordringer, mestring, elevdemokrati, medvirkning, motivasjon,  trivsel og trygghet.  

Ringerikselevene scorer likt med eller høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittet på alle faktorene. 

De opplever i hovedsak god støtte fra lærerne, de sier at skolearbeid er viktig, opplever mestring, sier 

at  de får medvirke, at de trives på skolen og opplever et trygt miljø. Dette samsvarer godt med det 

elev- og foreldrerepresentanter formidler i dialogmøtene med skolene. 

Til tross for dette sier flere elever enn tidligere at de har opplevd mobbing fra medelever de siste 

månedene. 

Det er et mål at elevene i Ringeriksskolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. I handlingsplanen for 

grunnskolen i Ringerike,  «Sammen skaper vi Ringeriksskolen»,  er hovedmålet at elevene skal møte 

et raust og støttende læringsmiljø der de opplever mestring og utvikling både faglig og sosialt. 

Elevene skal ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, 

rasisme eller utestengning på skole, i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages, har 

skolen handlingsplikt og det skal  reageres umiddelbart og iverksettes tiltak. Dette er lovfestet i 

Opplæringsloven (§ 9A-3). 

 

Når det gjelder spørsmålet om mobbing, har elevundersøkelsen endret seg de siste årene. Det gjør at 

det ikke er mulig å sammenligene årets undersøkelse med foregående tall. Utdanningsdirektoratet 

begrunner endringen i undersøkelsen på følgende måte:  

«Ulempen med å endre Elevundersøkelsen er at vi ikke direkte kan sammenlikne høstens resultater 

om mobbing med tidligere år. Vi mener likevel at argumentene for å endre undersøkelsen veier tyngre 

enn hensynet til brudd i statistiske tidsserier på nasjonalt nivå. Vårt mål er, og har alltid vært, at 

Elevundersøkelsen skal gi et riktigst mulig bilde av hvordan elevene har det.» 

Definisjonen på mobbing i elevundersøkelsen er: 

«Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som 

kan ha vanskelig for å forsvare seg.  

Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, 

dytte eller holde fast.»  

Tabellen viser andel elever som på elevundersøkelsen har opplevd mobbing fra andre elever de siste 

månedene: 

Andel som har blitt 
mobbet av andre elever 
de siste månedene  
(Tall i prosent) 

2014-
2015 

2015-
2016 

 
2016-
2017 

7. trinn 

 
2016-
2017  

10. trinn 

 
2017-
2018 
7. trinn 

 
2017-
2018  

10. trinn 

Ringerike kommune  4,4 3,1 5,2 5,2 6,3 8,3 

Nasjonalt  4,8 4,5 5,5 5,1 5,8 5,6 
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Vurdering  

Det er positivt at elevene på 7. og 10 trinn gir gode tilbakemeldinger på elevundersøkelsen. På lik 

linje med i fjor, skåret  Ringeriksskolen litt over Buskerud og landsgjennomsnittet på alle faktorene 

bortsett fra mobbing. Der viser derimot undersøkelsen et dårligere resultat enn fylket og landet. 

Spesielt skiller 10. trinn seg ut i negativ retning.  Det rapporteres at det har vært noen utfordringer 

på 10. trinn. Dette har slått ut på undersøkelsen.   Det er elever som opplever mobbing både fysisk, 

psykisk og digitalt, så innsatsen med å forebygge må fortsette. Det må jobbes bevisst med 

skolemiljøene. Det kan være flere årsaker til denne økningen. En av årsakene er at det har vært 

utfordringer i elevgruppa, elever med emosjonelle vansker. En annen kan være endringen i 

undersøkelsen, og elevenes oppfatning av ny §9A  i opplæringsloven – elevenes arbeidsmiljø.  

En av skolene melder også om en økning av elever med store emosjonelle vansker, og en bekymring 

om at stadig flere og yngre barn har utagerende adferd kombinert med stygg språkbruk og 

tilpasningsvansker. 

Skolene følger rutinene for «Trivsel i Ringeriksskolen». Etter at et nytt og utvidet kapittel 9a i 

Opplæringsloven om elevene sitt skolemiljø ble innført høsten 2017, er de kommunale rutinene 

oppdatert (HOK 9/18). Når skolen får kjennskap til at enkeltelever blir krenket undersøkes saken, og 

ved krenkelser som mobbing skal skolen innen 5 dager ha laget en skriftlig aktivitetsplan over tiltak i 

saken. Det jobbes jevnlig i personalene med rutinene og med kompetanseheving med tanke på å 

undervise barn i sosial kompetanse. Flere av barneskolene har innført forebyggende tiltak som 

«Trivselsledere», og alle barneskolene bruker det holdningsskapende og forebyggende programmet 

«Mitt Valg».  Som nytt tiltak er det også innført en ikke anonym undersøkelse, «Spekter», som 

direkte går på elevmiljøet i klassen og er utarbeidet av Læringsmiljøsenteret i Stavanger. 

4. Læringsresultater 

4.1. Nasjonale prøver 5. trinn 

Tabellene under viser resultatet på de nasjonale prøvene på 5. trinn høsten 2017, og hvordan 
elevene fordeler seg på tre ulike mestringsnivåer. 
Det er et kommunalt mål at «Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet med henhold til 
mestringsnivå i lesing, regning og engelsk».  

Nasjonale prøver 5. trinn Lesing Regning Engelsk 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringerike kommune   48 49 49 

Eikli skole    48 49 49 

Hallingby skole  46 49 49 

Helgerud skole    49 49 51 

Hønefoss skole    44 46 51 

Kirkeskolen    52 53 54 

Nes skole*    

Sokna skole    44 45 36 
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Tyristrand skole    46 51 48 

Ullerål skole    47 45 48 

Vang skole    53 49 51 

Veien skole    48 49 51 

*Nes skole har for få elever på 5. trinn til at resultatene offentliggjøres 

 

Nasjonale prøver 5. trinn - Ringerike 

%-fordeling på nivå 
Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 

Engelsk 24,7 (23,2)* 54,2 (51,3) 21,50 (25,5) 

Regning 27,1 (23,0) 53,8 (51,3) 16,6 (25,6) 

Lesing 32,5(23,8) 51,2 (53,0) 16,3 (23,2) 

*Nasjonale tall i parentes 

 
Vurdering 

Dialogmøter og skolenes rapporter, beskriver godt arbeid med grunnleggende ferdigheter på 
skolene.  Tabellene ovenfor viser resultatet tett opp til nasjonale tall, men lokale mål er ikke nådd, og 
det er variasjon mellom skolene. Best resultater i 2017 har Kirkeskolen og Vang skole.  
Det er en økning av elever på mestringsnivå 1 i regning og lesing, mens i engelsk er det færre på 
mestringsnivå 1 enn forrige skoleår. Andel elever på mestringsnivå 1 er også høyere enn landet 
forøvrig. Det er et mål å redusere antall elever på mestringsnivå 1, og få løftet flere opp på et høyere 
mestringsnivå. Det er en tendens at Ringeriksskolen har flere elever på mestringsnivå 2 og færre 
elever på mestringsnivå 3 enn landsgjennomsnittet. Resultatene er nyttige for skolene sett over år. 
Da ser en tendenser over tid, for det kan være variasjoner fra år til år. 
Det satses derfor videre på gunnleggende ferdigheter i kommunen, ved internt arbeid på skolene, 
ved videreutdanning og i satsingen på kompetanse. Dette skoleåret har alle lærerne deltatt på 
kompetanseheving i lese og skriveopplæring gjennom arbeid med Språkløyper på skolene. Dette er 
en nasjonal satsing via de nasjonale sentrene: Lesesenteret i Stavanger og Skrivesenteret ved NTNU i 
Trondheim. Skolene rapporterer om godt arbeid med språkløyper.I tillegg til økt satsing på 
småtrinnet, gjennom midler til tidlig innsats og systematisk arbeid, forventes det at resultatene vil bli 
gradvis bedre fra neste år.  
 

4.2. Nasjonale prøver 8. trinn 

Tabellene under viser resultatet på de nasjonale prøvene på 8. trinn høsten 2017, og hvordan 
elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer. 
Det er et kommunalt mål at «Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet med henhold til 
mestringsnivå i lesing, regning og engelsk». 

Nasjonale prøver 8. trinn Lesing Regning Engelsk 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringerike kommune 50 49 49 

Hallingby skole 50 50 48 

Haugsbygd ungdomsskole 51 50 49 

Hov ungdomsskole 49 48 47 
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Nes skole 49 45 51 

Sokna skole 48 51 49 

Tyristrand skole 48 49 48 

Veienmarka ungdomsskole 51 51 52 

 

Nasjonale prøver 8. trinn 

Fordeling på nivå – 

Ringerike 

Mestrings
- nivå 1 

Mestrings
-nivå 2 

Mestrings-
nivå 3 

Mestrings
-nivå 4 

Mestrings
-nivå 5 

Engelsk 7,6 (8,4)* 12,0(18,8) 41,3 (41,1) 26,1(20,8) 13,0(10,9) 

Regning 6,5 (7,7) 19,6(22,2) 35,9 (37,6) 25,0(21,6) 13,0(10,8) 

Lesing 8,8 (8,8) 16,5(17,8) 38,5(42,0) 27,5(20,2) 8,8 (11,2) 

*Nasjonale tall i parentes 

Vurdering 
Resultatene på de nasjonale prøvene på 8. trinn høsten 2017 viser at målet ikke er nådd. Vi ligger tett 
opp til målet i lesing. Her skårer elevene på landsgjennomsnittet. I regning og engelsk er resultatet 
litt lavere enn landsgjennomsnittet. Prøvene er avholdt tidlig i skoleåret, og resultatene må i stor 
grad sees på som barnetrinnets resultater. Skolenes resultater varierer noe fra år til år. Inneværende 
skoleår var det Veienmarka som skåret høyest. 

Det er positivt at det på 8. trinn er det færre elever på mestringsnivå 1 og 2 enn landsgjennomsnittet. 
I lesing og regning er det flere elever på mestringsnivå 4 og 5 enn landsgjennomsnittet. Dette er 
gledelig resultat. I engelsk er det noen færre elever på mestringsnivå 5 enn landsgjennomsnittet.  

Resultatene er nyttige for skolene sett over år. Da ser en tendenser over tid, for det kan være 
variasjoner fra år til år.  Prøvene brukes for å vurdere den enkelte elev og klasses utvikling, og er et 
hjelpemiddel til å sette i verk tiltak for forbedring. Alle skolene jobber med prøveresultatene for å 
finne forbedringspunkter hos eleven, klassen og skolen og setter seg lokale mål de jobber mot ut fra 
målsettinger gitt i kommunens handlingsprogram. Dette er også tema i skolenes rapporter og i 
dialogmøter med skolene. 

 

4.3. Nasjonale prøver 9. trinn – lesing og regning 

Tabellene under viser resultatet av de nasjonale prøvene på 9. trinn høsten 2017, og hvordan 
elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer. 
Det er et kommunalt mål at Skolene har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet. 
Elevene på 9. trinn har de samme prøvene som 8.trinn. 

Nasjonale prøver 9. trinn Lesing Regning 

Nasjonalt 54 54 

Buskerud fylke 53 53 

Ringerike kommune 54 54 

Hallingby skole  50 51 

Haugsbygd ungdomsskole 56 56 

Hov ungdomsskole 52 52 

Nes skole *   
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Sokna skole 55 58 

Tyristrand skole 55 55 

Veienmarka ungdomsskole 55 55 
     *Nes har får få elever på 9. trinn til at resultatene er offentlige i Skoleporten 

 

Nasjonale prøver 9. tr. 
Fordeling på nivå 

Mestrings-
nivå 1 

Mestrings-
nivå 2 

Mestrings-
nivå 3 

Mestrings-
nivå 4 

Mestrings-
nivå 5 

Lesing 7,0(5,1)* 7,9 (11,6) 38,4 (36,3) 26,2 (25,6) 20,5 (21,5) 

Regning 4,3 (4,2) 13,5 (15,2) 32,2 (33,6) 29,6 (26,3) 20,4 (20,7) 

*Nasjonale tall i parentes 

 

Vurdering: 

Elevene på 9. trinn har en score på nasjonale prøver ca. 3-4 poeng over 8. trinn.  
Ringerikselevenes totalscore er lik landsgjennomsnittet, men med variasjon fra skole til skole. Best 
resultater på dette trinnet har Haugsbygd Ungdomsskole og Sokna skole. Sammenligner en disse 
tallene med fjorårets resultater på 8. trinn, ser en at elevene i Ringerike har hatt en god utvikling på 
ungdomstrinnet. 
En skal ikke legge for stor vekt på enkeltresultater for ett år, for det kan være store årsvariasjoner på 
skolene. Det ser en tydelelig når en sammenligner den enkelte skolens resultater for 8. og 9. trinn i 
forhold til kommune- og landssnittet. 

Når det gjelder fordelingen av elever på mestringsnivåer, er det positivt å se at resultatet ligger tett 
ved landsgjennomsnittet på de høyeste mestringsnivåene. 

 

4.4. Grunnskolepoeng  

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er 
beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 
10. 
 

Grunnskolepoeng -
gjennomsnittstall 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ringerike kommune 39,5 38,3 38,5 40,3 39,8 

Buskerud Fylke 40,5 40,1 40,9 41,4 41,6 

Nasjonalt 40,1 40,4 40,8 41,2 41,4 

 

 
Vurdering 
Elevene i Ringerike har i flere år oppnådd grunnskolepoeng som i gjennomsnitt har ligget langt under 

fylkes- og landsgjennomsnittet. Etter at grunnskolepoengene i 2016 kom over 40, ble resultatet i 

2017 tett opp under 40, med 39,8 poeng. Det er nest høyeste resultat de siste fem årene på 

Ringerike. Det er et kommunalt mål å heve grunnskolepoengene. Ungdomsskolene har hatt et 
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spesielt fokus på læringsresultater, og det har et klart mål om å heve disse resultatene.  

Ungdomsskolene deltar også i fagnettverk med de videregående skolene. 

 

 

 

 

 

5. Gjennomføring – videregående skole 

Andel elever (%) som har fullført og bestått videregående opplæring (etter fem år) 

Elever fullført etter 5 år (%) 2016 2015 2014 2013 2012 

Ringerike kommune 70,2 71 68 70 70 

Buskerud fylke 72,8 72 71 72 70 

Tall fra Buskerud fylkeskommunes tilstandsrapport 

Den nasjonale målsettingen for kullet som startet i videregående skole i 2011 og fullførte senest i 

2016 var på 75 %. Tallet for Buskerud fylke var 72,8 %, mens i Ringerike kommune hadde 70,2 % av 

dette kullet fullført etter 5 år. Resultatene fra Ringerike ligger på nivå med Modum (70,1%), 

Drammen (72%). De mindre kommunene har større gjennomføringsgrad. 

Nedre Eiker (75,7%) og Kongsberg (75,2%)  har høyest gjennomføring når det gjelder de folkerike 

kommunene i fylket. 

 

6. Opplæring minoritetsspråklige elever 

Minoritetsspråklige elever på barnetrinnet får et opplæringstilbud ved Hønefoss skole i inntil 2 år. 

Dette velkomsttilbudet ble etablert og satt i drift fra skolestart høsten 2015. 

Etter en periode overføres elevene til sine nærskoler.   

På ungdomstrinnet er det tilsvarende tilbud lokalisert til Hov ungdomsskole, og Veienmarka 

ungdomsskole. 

Barn i skolepliktig alder ved Hvalsmoen transittmottak får opplæringstilbud ved velkomsttilbudene 

ved Hønefoss og Hov. 

Antall elever ved velkomsttilbudene varierer gjennom skoleåret. Tallene som er oppgitt her er 

elevtallet pr 1. mai 2018. 

 

Velkomsttilbud Hønefoss 32 elever 

Velkomsttilbud Hov   9 elever 

Velkomstklasse Veienmarka 11elever 
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7. Voksenopplæring 

Læringssenteret for voksne holder til i Hønefoss Arena. Av plasshensyn har de også måttet leie 

lokaler i AKA – Arena. 

Den vesentlige delen av tilbudet ved Læringssenteret retter seg mot minoritetsspråklige voksne. 

Kommunen er også ansvarlig for å gi tilbud til et økende antall minoritetsspråklige 16 – 18 åringer. 

 

Læringssenteret gir tilbud innen spesialundervisning, grunnskoleopplæring, norsk og 

samfunnskunnskap, og det toårige introduksjonsprogrammet for flyktninger. 

 

Grunnskoleopplæring 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Antall deltagere 62 111 126 

Antall deltager på 8.- 10. 
nivå 

14 22 88 

Avlagt grunnskoleeksamen 12 15 20 skal avlegge 
eksamen 28. – 30. 

juni 2018 

 

Antall deltagere på grunnskoleopplæringen har vært økende de to siste årene. 

Det foreligger ingen statistikk over resultater eller grunnskolepoeng for denne gruppa, men det er 20 

elever som skal avlegge eksamen i juni 2018. 
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8. System for oppfølging (internkontroll) 

Ringerike kommune har følgende system for oppfølging av skolene (se også vedlagt årshjul for 
kvalitetsarbeidet) 
 

 Årshjul med rutiner, oppgaver og frister for skolene  

 Handlingsplan for grunnskolen med fokus på grunnleggende ferdigheter 

 Oppfølging av resultater på nasjonale prøver  

 Rektorsamlinger hver måned   

 Lederavtaler 

 Tverrfaglige samarbeidsarenaer innen og på tvers av sektorer. 

 Tilstandsrapport fra skolene med oppsummering og vurdering av resultater  

 Dialogmøter med skolene (tilsyn) og tilbakemeldinger på møtene 

 Årlig tilstandsrapport på kommunenivå til politisk behandling i hovedutvalg og kommunestyre  
 
Dialogmøter (tilsyn) med skolene  

Det gjennomføres dialogmøter med halvparten av skolene annet hvert år. Skolene får skriftlig varsel 
om møtet og hvilke temaer som skal berøres. Møtene gjennomføres med deltakelse fra ledelse, 
ansatte, foreldre, elever og kommunalt oppnevnt medlem av Samarbeidsutvalget. Skolene får 
skriftlig tilbakemelding og Hovedutvalget for oppvekst og kultur gjennomgår rapportene.   
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VEDLEGG: 

ARBEIDET MED  
TILSTANDSRAPPORT og PLANSYSTEM 2017 

MED ÅRSHJUL 
 
Den årlige rapporten om tilstanden i grunnskoleopplæringen  

 samordnes med kommunens øvrige planer og vedtak 

 inngår som en del av kvalitetsarbeidet i skolesektoren,  

 inngår i «kommunens forsvarlig system» etter opplæringsloven. 

 
Bakgrunn  
Tilstandsrapportering fra skolene er hjemlet i lovverket; Opplæringslova § 13- 
10 der det heter at som en del av kommunens oppfølgingsansvar 

«skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa, knytt til 

læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. 

kommunestyre.» 

Tilstandsrapportene har tidligere vært utarbeidet etter en nasjonal mal. Det har vært ønskelig med 
en bredere involvering i arbeidet og å samordne tilstandsrapporteringen med øvrige planverk og 
rapportering bl.a. på vedtatte mål. 
Tilstandsrapporten inngår som den del av «kommunens forsvarlige system» jf § 13-10. 
 
Hensikt  
Kommunens tilstandsrapport bygger på skolenes rapporter og skal gi innblikk i skolenes og sektorens 

 resultater 

 arbeid med handlingsprogram og måloppnåelse 

 vurderinger og tiltak for å videreutvikle læringsmiljø og læringsresultater 
 
Årshjulet (på neste side) viser sammenhengen mellom skolene og sektorens planer og rapporter og 
de politiske prosesser og vedtak som gir mål og rammer for virksomheten.  
 
Hovedelementer: 
Januar-juni: 

 Skolenivå: Vurdere og rapportere på resultater, planer og tiltak 

 Kommunenivå: Årsmelding kommune, tilstandsrapport skole 
Juni –desember: 

 Skolenivå: Fortsette tiltak, resultater, brukerundersøkelser, revidere mål 

 Kommunenivå: Reviderte mål og rammer gjennom utarbeidelse og vedtak av nytt 
handlingsprogram.  
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Tilstandsrapport 2017-2018 
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1. Mal for tilstands rapport er 
ferdigstilt i Conexus Insight (Puls) 

 

15.jan 

 

K-sjef 

2. Internt arbeid på skolen med 

resultater og rapport 
Drøfting i personale og rådsorgan 

 

01.mars 

 

Rektor 

3. Innsending av rapport med 
evaluering og mål og tiltak for 
kommende år 

01.mars Rektor 

4. Lederavtaler 01.mars K-sjef 

5. Årsmelding kommune 20.mars K-sjef 

6. Dialogmøte på basis av rapport 

(kommune – skole) min. 2.hvert år 
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rektor 

7. Politisk sak – Kommunens 
tilstandsrapport basert på skolenes 

rapporter og dialogmøter. 

30. mai K-sjef 

8. Politisk behandling (HOK, F- skap, 
K-styre) (Skolenes rapporter som 

vedlegg) 

30.juni  K-sjef 
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9. Arbeidet med nytt 
handlingsprogram starter med F-

skapsseminar 

Juni F-skap 

10. Avgangskarakterer 10.trinn 
(Standpunkt, eksamen, 

grunnskolepoeng) 

Juni  Rektor 

11. Mål og indikatorer, og økonomiske 
rammer i handlingsprogram 

2017-20 

Sept K-sjef/ 

rådmann 

12. Nasjonale prøver 8. og 9. trinn Sept Rektor 

13. Nasjonale prøver 5. trinn Okt Rektor 

14. Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn Nov.-

des. 

Rektor 

15. Foreldreundersøkelsen. 3., 7. og 
10.trinn 

Nov.-

des. 

Rektor 

16. Medarbeiderundersøkelsen  
(10-faktor) 

Nov.-

des. 

Rektor 

17. Handlingsprogram med budsjett, 
mål og måleindikatorer 

Nov. K-styret 
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Innledning / bakgrunn 

I Norge handler oppvekst i fattigdom om å ha har færre valgmuligheter enn andre barn og unge 

i Norge. Fattigdomsbegrepet brukes ikke bare om situasjoner der en person mangler mat, klær 

og tak over hodet. I en moderne velferdsstat innebærer fattigdom også det å mangle muligheter 

til å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet. 

Norge er et av verdens rikeste land og skårer høyt på internasjonale rankinger over inntekt og 

levekår. Barn og unge i Norge har gratis skole, helsetjenester og andre velferdstjenester som 

mange andre land både må betale for og bare kan drømme om. I gjennomsnitt har norske barn 

det bedre enn barn i de fleste andre land, men likevel er det mange barn som lever i familier 

med lav inntekt og i fattigdom, og antallet vokser. De siste års utvikling viser en økning i 

økonomiske forskjeller i Norge.  Gruppen barn med innvandrerbakgrunn som har foreldre med 

lav utdanning og svak yrkestilknytning har økt. Men det er ikke bare de nederste i 

inntektshierarkiet «de fattige» som sakker akterut, forskjellene ser ut til å øke langs hele 

inntektsskalaen. Det er de unge voksne (18-34 år) som de siste årene utgjør den største 

gruppen med lavinntekt. Men lavinntekt øker også blant barnefamiliene. I tillegg er enslige 

forsørgere, og særlig kvinner, større risiko for lavinntekt enn andre.  



- 

 

Ringerike kommune hadde i 2017 30 034 innbyggere. 

Av 1409 barn i Ringeriksbarnehagene er 248 barn minoritetsspråklige. Dette utgjør ca. 17, 6 % 

av alle barn i barnehagene (barnehageåret 2017/2018). 

162 familier med 343 barn under 18 år mottok  jevnlig sosialhjelp i Ringerike i 2017. Av disse 

162 familiene var det 44 familier med flykningestatus. I tillegg kommer familier som sporadisk 

er innom NAV for kortvarig bistand, og lavinntektsfamilier som har inntekt noe over 

sosialhjelpsnorm ( kilde: NAV Ringerike 2017).  

Folkehelseprofilen for Ringerike viser en høy andel av barnefattigdom og lavinntektsfamilier. 

Vi har kunnskap om at sosial ulikhet i barneårene forplanter seg til dårligere helse og 

livskvalitet senere i livet (Folkehelsepolitisk rapport 2017).  

Fattigdomsbekjempelse krever samarbeid mellom sektorer og mellom det offentlige og 

frivilligheten. Et godt tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å sikre helhetlig oppfølging av 

familier, barn og unge i lavinntektsfamilier.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har valgt å lage en strategiplan mot barnefattigdom.  

Strategiplanen retter seg mot alle barn og unge og deres familier i Ringerike kommune som 

over tid lever med dårlig råd. Strategiplanen er et ledd i Regjeringens satsning mot 

barnefattigdom. Statistikken viser at 618 barn (12,3%) i kommunen lever under 

fattigdomsgrensen, noe som tilsvarer to fulle skoler i Ringerike. Kommunens folkehelseprofil 

for 2018 viser at andelen barn og unge (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er 

høyere enn landet som helhet. I tillegg har kommunen høyere andel av enslige forsørgere. Tall 

fra Ungdataundersøkelsen 2017 viser at ungdommene i Ringerike rapporterer at de er noe mer 

plaget av ensomhet og mobbing enn på nasjonalt nivå. I tillegg viser statistikken at færre 

ungdomsskoleelever i Ringerike er medlem av en organisasjon, klubb, lag eller forening enn 

ellers i landet.  Å leve i fattigdom som barn kan påvirke barnets nåværende livskvalitet, og 

fremtidige muligheter i livet.  

 I arbeidet med folkehelseutfordringene har kommunen vedtatt en egen folkehelsemelding 

«helse i alt vi gjør» 2012-2030 med tre satsingsområder: best for barn, aktiviteter for alle og 

folkehelsekommunen.  

 



- 

Tiltakene i strategiplanen er både brede og universelle tiltak som retter seg mot alle familier, og 

mer målrettede tiltak mot grupper av barn og foreldre slik som helhetlig oppfølging av 

lavinnteksfamilier og redusert foreldrebetaling i barnehage.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 

Handlingsplan for Ringerike kommune 2018 - 2021 

 

Økonomiske forhold 

Tiltak mot barnefattigdom sees i sammenheng med tiltak for å bedre barn og unges levekår.  

De må forankres i kommunens økonomiplanarbeid og må være realistiske å gjennomføre. 

Tiltakene som viser seg å ha en betydning for å redusere risikoen for fattigdom er derfor 

vektlagt.  Andre anbefalte tiltak må finansieres på annen måte og eventuelt tas opp til vurdering 

fortløpende. Det er foreslått noen konkrete tiltak for å bedre muligheten for deltakelse og 

inkludering i fritidsaktiviteter for barn og unge som står i fare for å falle utenfor.  

Dette er tiltak som krever samarbeid med frivillig sektor og skolene.  

 

Rådmannens vurdering 

En oppvekst i fattigdom i Ringerike innebærer færre valgmuligheter og som 

oftest en lavere levestandard enn det jevnaldrende har. Dette kan ha mange og 

negative konsekvenser, både på kort og lang sikt. At noen barn lever i fattigdom i 

et land hvor de aller fleste har mye og mer enn de kanskje trenger, kan gjøre 

fattigdom mer synlig og skambelagt. 

Strategiplanen gir en oversikt over planer og tiltak over hvordan kommunen 

jobber med levekår og barnefattigdom innenfor ulike tjenesteområder og blir et 

viktig verktøy både i plan-, utføring- og evalueringsprosesser.  

 

Måten Ringerike kommune jobber på, med tidlig innsats og koordinerte tjenester, er i tråd med 

regjeringens satsingsområder og tiltak i strategi mot barnefattigdom. 

 

 

Vedlegg 
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1 Innledning 
 

Denne planen er et ledd i Regjeringens satsning mot barnefattigdom. Planen skal rette seg mot 

alle barn og unge og deres familier i Ringerike kommune som over tid lever med dårlig råd. 

Statistikken viser at 618 barn (12,3%) i kommunen lever under fattigdomsgrensen, noe som 

tilsvarer to fulle skoler. Kommunens folkehelseprofil for 2018 viser at andelen barn og unge 

(0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn landet som helhet. I tillegg 

har kommunen høyere andel av enslige forsørgere. Tall fra Ungdataundersøkelsen 2017 viser 

at ungdommene i Ringerike rapporterer at de er noe mer plaget av ensomhet og mobbing enn 

på nasjonalt nivå. I tillegg viser statistikken at færre ungdomsskoleelever i Ringerike er 

medlem av en organisasjon, klubb, lag eller forening enn ellers i landet. I arbeidet med 

folkehelseutfordringene har kommunen vedtatt en egen folkehelsemelding «helse i alt vi gjør» 

2012-2030 med tre satsingsområder: best for barn, aktiviteter for alle og 

folkehelsekommunen.  

Planen kommer ikke med fasitsvar på alle utfordringene kommunen står ovenfor. Det er fordi 

fattigdomsutfordringene er et sammensatt og kompleks felt, der vi må trå varsomt, føle oss 

fram og prøve ut. Men forskning viser at universelle tiltak, forebyggende og helsefremmende 

arbeid som retter seg mot alle i samfunnet, er de tiltakene som har størst effekt og som er med 

på å redusere helseforskjeller og utjevner sosioøkonomiske forskjeller.  

Fattigdom og levekår kan ikke alene bekjempes gjennom kompensatoriske tiltak som gratis 

fritidsaktiviteter eller ferietiltak, men bedring av levekår omhandler først og fremst om å 

fremme foreldrenes situasjon, både når det gjelder arbeid, sosiale forhold, bolig og helse. 

Flere forskere har dokumentert sammenheng mellom dårlige levekår og økt risiko for å 

utvikle somatiske, psykososiale, psykosomatiske og psykiske helseplager under oppvekst.  

For å redusere reproduksjon av dårlige levekår, må hele kommunen med alle tjenester, 

fagområder, frivillige lag og foreninger ha en felles forståelse av utfordringene, jobbe mot 

felles mål, jobbe forebyggende og helsefremmende.  

 

Formålet med denne planen er flere. Først og fremst har målet vært å skaffe oss kunnskap 

over fattigdomsområdet, utfordringer, konsekvenser av fattigdom og hvordan barn og unge og 

deres familier opplever utfordringene i hverdagen. Kartleggingen og innhenting av 

informasjon ligger til grunn for arbeidet med denne planen.  
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Planen vil være et grunnleggende dokument for videre arbeid mot å bekjempe fattigdom, 

redusere helseforskjeller og utjevne sosioøkonomiske forskjeller. Det er viktig at kommunen 

tenker kortsiktig og langsiktig i dette arbeidet. 

 

2 Regjeringens satsninger for å bekjempe barnefattigdom 
 

Oppvekst i fattigdom i Norge handler om at barn og unge har færre valgmuligheter enn andre 

barn og unge i Norge.  

Norge er et av verdens rikeste land og skårer høyt på internasjonale rankinger over inntekt og 

levekår. Barn i Norge har gratis skole, helsetjenester og andre velferdstjenester som mange 

andre land både må betale for, og bare kan drømme om. I gjennomsnitt har norske barn det 

bedre enn barn i de fleste andre land, men likevel er det en økende andel barn som lever i 

familier med lav inntekt. De siste års utvikling viser en økning i økonomiske forskjeller i 

Norge. Det er ikke bare de nederste i inntektshierarkiet – «de fattige» - som sakker akterut; 

forskjellene ser ut til å øke langs hele inntektsskalaen. Det er de unge voksne (18-34 år) som 

de siste årene utgjør den største gruppen med lavinntekt. Lavinntekt øker også blant 

barnefamiliene. Vi har kunnskap om at sosial ulikhet i barneårene forplanter seg til dårligere 

helse og livskvalitet senere i livet (Folkehelsepolitisk rapport 2017).  

Helt fram til 2000-tallet har fattigdomsbegrepet vært fraværende i den norske sosialpolitiske 

debatten. Men i de siste årene har regjeringen hatt fokus på bekjempelse av fattigdom. I 2015 

la regjeringen fram en strategiplan for å bekjempe barnefattigdom (Regjeringens strategi, 

2015-2017).  

I Regjeringens politiske plattform står det:” Regjeringen vil jobbe for at Norge skal være et 

land med små forskjeller og minimal fattigdom. De viktigste tiltakene for å bekjempe 

fattigdom er en god skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til 

alle. Likevel vil det finnes mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av 

dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen mener det er en viktig samfunnsoppgave å 

sikre at også disse får den hjelpen de trenger» (Regjeringen, 2015).  

7. juni 2016 skrev flere departementer, deriblant Statsminister Erna Solberg under på 

fritidserklæringen. Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter til å 

delta i organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og 

økonomiske situasjon. Regjeringen har skrevet under på at det skal jobbes mot at barn og 
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ungdommer skal få delta i minst en organisert fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes sosiale 

og økonomiske situasjon 

3 Hvem er de fattige barna? 
 

3.1 Fattigdom rammer ikke tilfeldig  
I følge Fafo ‘s rapport «barnefattigdom i Norge» har de kommet fram til at enslige forsørgere, 

etniske minoriteter, arbeidsledige og lav utdanning er de viktigste årsakene til fattigdom 

(Nadim & Nilesen, 2009).  

Rapporten belyser at barn i familier med ikke-vestlig bakgrunn har fire ganger så høy sjanse 

for å oppleve en fattigdomssituasjon, sammenlignet med etnisk norske familier. Barn av 

enslige forsørgere, er tre ganger mer utsatt for barnefattigdom enn barn i familier med to 

foreldre. Grunnen til dette er i hovedsak at husholdningen med en enslig forsørger kun har en 

inntekt. Det er mange i denne situasjonen som trenger bistand eller sosial støtte.  

Barn i familier der den ene eller begge er arbeidsledig, utgjør den største risikoen for å 

komme under fattigdomsgrensen. I denne gruppen er etniske minoriteter den største gruppen, 

og dette kan også skyldes at de ikke kan det norske språket eller har lav til ingen utdanning. 

Det er også en gruppe mennesker som ikke kan være i jobb på grunn av helsemessige årsaker 

og at sosial ytelse er den eneste inntektskilden de har (Sandbæk & Pedersen, 2010). 

 

3.2 Konsekvenser av fattigdom  
Statistisk sett blir helsen i befolkningen gradvis bedre med økende inntekt. 

For eksempel synker dødeligheten (antall dødsfall per 100.000 innbyggere) med økende 

inntekt – både blant menn og kvinner og i de fleste aldersgrupper. Forskjellene er størst 

nederst i inntektsfordelingen, og avtar gradvis oppover i inntektsklassene. En liknende 

sammenheng finner vi for de fleste andre tilgjengelige helsemål (Folkehelsepolitisk rapport, 

2017).  

I følge Dearing, Zachrisson & Mykletun (2011), kan fattigdom ha negative konsekvenser for 

barnets utvikling. En omfattende mengde internasjonal forskning viser at fattige barn i 

gjennomsnitt har dårligere språkutvikling og kognitiv utvikling, og klarer seg dårligere på 

skolen enn barn fra mer velstående familier. Atferdsvansker er overrepresentert. Psykiske 

lidelser blant barn, var fem ganger så høy i familier med dårlig råd, som i familier med 

gjennomsnittsinntekt.  
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Barn som vokser opp i familier med dårlig råd, rapporterer at de opplever sin helse som 

dårligere enn hva barn og ungdommer flest gjør. De har hyppigere forekomst av magesmerter, 

ryggsmerter og hodepine. Vi vet også at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier har om lag 

dobbelt så stort skolefravær på grunn av fysiske og psykiske plager, enn barn som vokser opp 

i familier med gjennomsnittsinntekt (Sandbæk & Pedersen 2010). Økonomi har mye å si for 

barnets utvikling og hvor mye foreldre/foresatte kan investere i barna/barnet. Godt kosthold, 

lekser, bøker, fritidsaktiviteter, utstyr og ferie koster penger. Svak økonomi kan også føre til 

økt stress og belastning for foreldre, som igjen kan føre til psykiske lidelser og nedsatt 

omsorgsevne (Dearing et al., 2011).  

I følge Kristoffersen og Clausen, 2008 kan vi se at fattigdom går i arv, fra generasjoner til 

generasjoner. Dette er en ond sirkel og for mange er den vanskelig å bryte.  

Barn som kommer fra familier med dårlig råd, benytter seg sjeldnere av kulturskoletilbud enn 

andre barn fra middel til høyklassefamilier (Gustavsen & Hjelmbrekke, 2009). Det samme 

gjelder idretts- og friluftslivstilbud (Markussen, Wigum, Lønning, & Sandberg, 2008). I følge 

Gustavsen et.al, 2009 handler dette i hovedsak om at foreldrene/foresatte ikke har råd til å 

betale utstyr eller at foreldre/foresatte prioriterer økonomien feil.  

For mange som opplever fattigdom er skammen de føler noe av det verste. Skammen over og 

ikke kunne la barna få delta i aktiviteter, få oppleve ferie og sommertilbud eller invitere til 

bursdager. Skammen over at ungene ikke vil ta med seg hjem venner fordi de bor trangt eller 

dårlig, og skammen for å føle seg annerledes enn andre. Det er også viktig å påpeke at ikke 

alle barn og unge som lever i familier med lav inntekt har dårlig levekår, men vi vet at flere 

faktorer kan spille inn mellom det sosiale, helsemessige og økonomiske utfordringer. Dette 

over tid kan gi økt risiko for ekskludering av samfunnet og fattigdom.  

 

3.3 Nasjonale tall på hvor mange barn som lever i familier med lav inntekt.  
Fattigdomsnivået i Norge er lave i internasjonal sammenheng, men i de siste årene har 

levekårsutfordringene i Norge økt. Noe av grunnene til dette kan være at støtteordningene til 

barnefamiliene og søskentilleggene ble redusert og at barnetrygd satsen har stått stille siden 

1990-tallet. Norge har også tatt imot flere innvandrere, og de utgjør nå 12 prosent av alle barn 

i Norge I følge SSB representerer ungdom og unge voksne (18-34 år) en stor andel i Norge 

med lav inntekt, og noe av grunnen til dette er at mange er arbeidsledige.  

Aust-Agder er et av fylkene i Norge med flest barn og ungdommer under EU`s 

fattigdomsgrense. Hele 9,7 prosent av spebarn, barn og ungdommer bor i familier med lav 

inntekt. I landet for øvrig er det 9,4 prosent (tall fra 2014). Det vil si hele 92.000 av alle barn 



8 
 

og unge i Norge under 18 år bor i familier med lav inntekt. Lavinntektsfamilie defineres som 

en husholdning med en gjennomsnittlig treårig ekvivalentinntekt som var lavere enn 60 

prosent av mediangjennomsnittet i samme treårsperiode (Tall fra SSB). 

4 Situasjonen i Ringerike kommune  
 

Ringerike kommune hadde 30 034 innbyggere i 2017. 

I 2017 hadde kommunen 618 barn i alder 0-18 år som levde under EU`s fattigdomsgrense. 

Av 1409 barn i Ringeriksbarnehagene er 248 barn minoritetsspråklige, dette utgjør ca. 17, 6 % 

av alle barn i barnehagene (barnehageåret 2017/2018). 

162 familier med  til sammen 343 barn under 18 år mottok jevnlig sosilahjelp på Ringerike i 

2017. Av disse var det 44 familier med flykningestatus ,med 106 barn under 18 år. 

Opptelling av familier strakk seg over en 6 måneders periode i 2017, og gjelder de familiene 

som jevnlig fikk sosialhjelp i alle måneder. 

 44 flyktningfamilier med 106 barn, er flyktninger i 5 års perioden, de fleste som har 

introduksjonsstønad har ikke sosialhjelp og de har vi ikke oversikt over. Det vil si vi 

vet ikke hvor mange «nye» familier som kan komme over på sosialhjelp etter 

introduksjonsprogrammet i 2018 og 2019. 

 I tillegg mottok 118 barnefamilier med 237 barn sosialhjelp jevnlig i samme 

periode. I denne gruppen er ca. 50 % av foreldrene ikke født i Norge. 

 

Totalen blir da 162 familier med til sammen 343 barn 

Ca. 63% av familiene på jevnlig sosialhjelp er voksne som ikke er født i Norge. 
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4.1 Ikke fullført eller bestått videregående opplæring Buskerud  

 

 

Som det framgår av figuren over er frafallet i videregående skole i Ringerike høyere enn i 

landet for øvrig, jf. tabellen over.  

Fullført videregående opplæring blir vurdert som grunnlaget for en vellykket inngang og 

senere karriere i arbeidslivet. Bestått videregående opplæring vil også ha stor betydning for en 

aktiv deltakelse i samfunnslivet. 

73 prosent av nærmere 64 000 elever som startet videregående i 2010 fullførte i løpet av fem 

år (2015). Dette gjennomsnittstallet skjuler derimot store forskjeller mellom kjønnene, 

minoritets- og majoritetsgrupper og mellom de ulike utdanningsprogrammene: 78 prosent av 

kvinnene fullfører og består, mens det tilsvarende tallet for menn er 67 prosent. 

Gjennomstrømningen (de som har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse) for elever med 

innvandrerbakgrunn ligger på 60 prosent.  
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Foreldrenes utdanningsnivå har betydning for om elevene fullfører eller ikke. I Ringerike 

kommune hadde 52 % av foreldre til elever som ikke fullførte videregående skole i 2014 -

2016, grunnskole som høyeste utdanningsnivå. Se tabell under.  

 

Frafall i videregående skole (B)   

Andel (prosent), standardisert     

Geografi 
Foreldrenes 
utdanningsnivå 2010 -2012 2012-2014 2014-2016 

Hele 
landet Grunnskole 48 46 43 

Buskerud Grunnskole 52 46 44 

Drammen Grunnskole 51 46 44 

Kongsberg Grunnskole 67 52 47 

Ringerike Grunnskole 49 47 52 

Kilde: Hentet fra Kommunehelsa statistikkbank 1.mars 2018 

 

 

  4.2 Faktorer som påvirker folkehelsa 
Denne figuren viser hvordan ulike 

faktorer påvirker folkehelsa. Faktorene 

omfatter alder, kjønn og genetikk, miljø 

og psykososiale forhold knyttet til 

arbeid, bo- og nærmiljø.   

Levevaner er først og fremst et resultat 

av miljø og levekår. Faktorer som 

økonomi, utdanning, leve- og 

arbeidsforhold kan derfor påvirke helsa 

og risikoen for sykdom både på en positiv og negativ måte.  

Når man sammenlikner grupper i samfunnet, finner man systematiske forskjeller i helse. Jo 

høyere utdanning og inntekt en gruppe har, jo høyere andel av gruppens «medlemmer» har 

god helse (Helsedirektoratet, 2005; Huisman, 2005). Dette kalles sosiale helseforskjeller eller 

sosial ulikhet i helse. 
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Helsa blir bedre for hvert trinn på den sosioøkonomiske stigen. Jo lengre utdanningen er, 

desto bedre er helsa. Det samme gjelder inntekt. Ikke bare har de nest fattigste bedre helse enn 

de aller fattigste, vi ser også at de aller rikeste i gjennomsnitt har litt bedre helse enn de nest 

rikeste. 

De sosiale helseforskjellene gjelder for nesten alle sykdommer, skader og plager. Vi ser 

forskjellene i alle aldersgrupper. De innebærer mange tapte arbeidsdager og leveår med god 

helse og livskvalitet. 

4.3 Arbeidsledighet i Ringerike kommune  
Arbeidsledige i Ringerike kommune var i 2016, for kjønn samlet i alderen 15 - 74 år, på 2,2 

%. Totalt for hele landet var i samme periode på 2,3 %  (Datakilde: Norgeshelsa 

statistikkbank).  
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4.4 Folkehelseprofilen for Ringerike kommune   
Temaområdene i folkehelseprofilen er valgt med tanke på muligheten for helsefremmende og 

forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelig på 

kommunenivå. 

Folkehelseprofilen i Ringerike viser en høy andel av barnefattigdom og lavinntektsfamilier, 

noe som indikerer at det er behov for forebyggende tiltak. I følge Helsedirektoratet har barn 

fra familier med lav sosial status dårligere kosthold, lavere aktivitetsnivå og større risiko for 

livsstilssykdommer enn andre barn. 

Noen sentrale trekk ved Folkehelseprofilen for Ringerike i 2018 er: 

 I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene høyere enn i landet som helhet 

 Andelen barn (0-17år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet 

som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 prosent av nasjonal medianinntekt.  

 I Ringerike hadde 78 % fullført utdanningsnivå fra videregående skole og/eller høyere 

i aldersgruppen 30 -39 år, dette er noe lavere enn fylket som er på 79 % og landet for 

øvrig som er på 82 %  

 Barn av enslige forsørgere er høyere enn fylket og landet for øvrig  

 

Barn av eneforsørgere antas å være en potensielt utsatt gruppe, både økonomisk og sosialt.  

Det er en del risikofaktorer knyttet til det å vokse opp med en eneforsørger. Eneforsørgere har 

ofte mindre ressurser i form av dårligere økonomi og mindre tid til barna. Dette kan føre til at 

barna ikke kan delta i sosiale aktiviteter og at tiden med tilgang på en voksen er mindre. I 

tillegg er det økt forekomst av psykiske helseproblemer blant eneforsørgere, som videre kan 

virke inn på foreldreferdigheter og dermed barna. Forhold mellom foreldre som ikke lever 

sammen kan være preget av økt konfliktnivå som kan gå ut over barna og føre til emosjonelle 

problemer og atferdsproblemer (hentet fra kommunehelsa statistikkbank 19.2.2018).  

 

Likevel kan det være vanskelig å skille effekten av det å vokse opp med eneforsørgere fra 

andre faktorer som kan henge sammen med dette. For eksempel er eneforsørgere, spesielt 

alenemødre, ofte unge og har lavere utdannelsesnivå.  
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5 Forslag til langsiktige målsettinger og tiltak 
 

Oversikt over hver enkelt tjeneste og et godt tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å sikre 

helhetlig oppfølging av familier, barn og unge i lavinntektsfamilier. Tiltakene er dermed 

avhengig av en solid innsats fra flere sektorer. 

Det å være i arbeid kan være helsefremmende i seg selv, fordi arbeidsplassen er en viktig 

arena for sosiale relasjoner og fordi arbeidsoppgavene kan gi mening og mestring. Arbeid gir 

også inntekt som gjør oss i stand til å leve selvstendige liv og sikre tilstrekkelige materielle 

levekår. Alt dette er viktig for god helse og trivsel. 

Figuren under illustrerer eksempler på områder der man kan gjøre en innsats for å redusere 

sosiale helseforskjeller: 

 

 

Første del av figuren viser innsatsområder for å redusere ulikheter i grunnleggende sosiale 

forhold. Tiltak kan her gi stor gevinst fordi de kan virke positivt på hele årsakskjeden - de 

retter seg mot «årsakene til årsakene». Et eksempel på dette er arbeidstilknytning.  

Videre kan man rette innsatsen mot ulikheter i levevaner, sosial støtte og andre fysiske og 

sosiale miljøfaktorer som virker direkte inn på helsa. 

Siste del av figuren peker på at helsetjenester kan demme opp for ulikheter som er skapt 

tidligere i årsakskjeden. Innsats også på dette området kan være nødvendig for å oppnå 

likeverdig helse. 

For å redusere konsekvenser av uhelse, er det behov for å fremme inkludering i for eksempel 

arbeidsliv, skole eller fritidsaktiviteter. 
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5.1 NAV 
 

5.1.1 Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier - HOLF 

NAV Ringerike og Ringerike kommune har over en periode på snart tre år, gjennomført et 

prosjekt for utvalgte barnefamilier som mottar økonomisk støtte fra NAV. Prosjektet har gitt 

familier en helhetlig oppfølging, for å øke deres muligheter for å forsørge familien og 

forbedre livssituasjonen til både voksne og barn. 

Prosjektet er et nasjonalt forsøk som eies og drives av Arbeids- og velferdsdirektoratet, der 

man prøver ut en modell for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier, med utgangspunkt i 

NAV-kontorene. Forsøket inngår som et av tiltakene i regjeringens strategi Barn som lever i 

fattigdom (2015-2017). Prosjektet blir evaluert av et forskerteam fra OsloMet, og det 

forventes en midtveisrapport i juni 2018. Den endelige forskningsrapporten vil foreligge i juni 

2019. 

Den overordnede målsetningen er: 

Forhindre sosial arv ved å forebygge at barn i lavinntektsfamilier forblir fattige på grunn av 

manglende utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial integrering 

HOLF er en modell som er utviklet i nært samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet 

og tre pilotkontor, deriblant NAV Ringerike med 2 familiekoordinatorer. HOLF modellen 

skal bidra til bedre oppfølging av lavinntektsfamilier, for å redusere sosiale forskjeller og 

barnefattigdom. 

Målgruppen for prosjektet er familier (med inntil 4 hjemmeboende barn under 18 år) som er: 

 langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp (mer enn 6 mnd.) 

 er gjengangere på økonomisk sosialhjelp 

 mottar andre NAV-ytelser og har supplerende sosialhjelp i tillegg 

 

Modellen retter seg mot endring og forbedring på fire målområder: 

 Foreldrenes arbeidsdeltagelse 

Foreldrene får tett oppfølging, og familiekoordinatorene tar utgangspunkt i 

eksisterende kompetanse, ressurser, mestringserfaring og jobbønsker/-muligheter de 

har akkurat nå. Prosjektet er tett knyttet sammen med «Utvidet oppfølging i NAV», og 
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familier blir henvist til jobbspesialist eller andre tiltak når det anses som 

hensiktsmessig. 

 

 Familiens bosituasjon  

En stabil og tilfredsstillende bosituasjon er grunnlag for trivsel, helse, overskudd og 

evne til å arbeide med andre livsområder. Familiekoordinatorene kartlegger 

bosituasjonen, og ser boligen i sammenheng med nåværende og fremtidig økonomi, 

mulighetene for å bli økonomisk selvstendig, mulighetene for å komme i jobb og 

barnas situasjon. Det er opprettet et nært samarbeid med «Eie først». 

 

 Familiens økonomi 

Dårlig økonomi og belastninger som følger av at inntektene ikke strekker til, kan være 

årsaken til at mange familier må ha bistand fra NAV. Familiekoordinatorene 

kartlegger økonomien og samtaler om hvordan den økonomiske situasjonen kan 

endres til det bedre. Familiene får informasjon om hvilke muligheter som finnes; 

herunder hva NAV og det offentlige kan bidra med, og hva de kan gjøre selv. 

 

 Barnas situasjon og inkludering i barnehage, skole, SFO og fritid 

Barnas situasjon kartlegges og bygges i hovedsak på informasjon fra foreldrene. 

Familiekoordinatorenes rolle er å bidra til at behovet for endringer, bistand eller 

behovet for bedre koordinering av tilbudet til barna blir avdekket. Dersom barna har 

særlige utfordringer, bistås foreldrene med å sikre at de får det tilbudet de trenger og 

har krav på. 

 

I tillegg til utvikling av modell, metodikk og egen familieoppfølging, har NAV Ringerike som 

pilotkontor også en opplæringsrolle overfor andre NAV kontor som deltar i forskningen. 

Familiekoordinatorene ved NAV Ringerike er sammen med NAV Søndre Nordstrand i tillegg 

blitt bedt om å starte forsøk med implementering av modellen på eget kontor. Det er nå 13 

veiledere ved NAV Ringerike som får opplæring og veiledning, og som jobber med utvalgte 

lavinntektsfamilier etter HOLF modellen. Blant disse er integreringsteamet, som følger opp 

flyktninger i femårsperioden. I følge SSB har antall barn i husholdninger med vedvarende 

lavinntekt økt. Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant dem med vedvarende 

lavinntekt, og står for det meste av økningen i antallet økonomisk utsatte barn de siste 5-6 
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årene. Over en 6 måneders periode i 2017 fikk totalt 162 familier med til sammen 343 barn, 

jevnlig sosialhjelp i Ringerike kommune. Ca. 63% av familiene på sosialhjelp, har voksne 

som ikke er født i Norge. De fleste som har introduksjonsstønad mottar ikke sosialhjelp, og vil 

evt. komme til etter introduksjonsprogrammet avsluttes i 2018 og 2019.  

Familiene som har fått denne oppfølgingen i Ringerike kommune, har gitt tilbakemeldinger 

om at de er fornøyde med familieoppfølgingen. Flere har kommet ut i jobb, og de fleste sier at  

familiesituasjonen har bedret seg også på de andre områdene. Forsøket avsluttes ved utgangen 

av 2018.  

5.1.2 Forslag til tiltak videre – familieoppfølging: 

Videreføre forsøket og utvide familieoppfølgingen, slik at flere barnefamilier får en helhetlig 

oppfølging. Ved å ansette 5 familiekoordinatorer som i en 3-års periode jobber etter HOLF 

modellen, vil anslagsvis 75 familier få en systematisk og målrettet oppfølging som er 

helhetlig. At foreldrene kommer inn på arbeidsmarkedet er viktig i forbindelse med 

inntektssikring, bidrar til sosial inkludering, sikrer barns velferd her og nå, og forebygger 

fattigdom i eget voksenliv. 

 

5.1.3 Bedre levekår blant barn og unge i Ringerike kommune – NAV Ringerike: 

 Følgende tiltak er viktig for ungdom for å bedre levekår: 

1. Tidlig innsats der det er nødvendig for å gi bistand til unge som trenger det for å få 

fullført videregående skole. Fullført videregående skole er en nødvendig 

inngangsbillett til arbeidsmarkedet for de fleste unge, og NAV Ringerike skal legge til 

rette for at flest mulig under 25 år får gjennomført et videregående skoleløp. 

2. Opprettholde og styrke Navs ungdomsteam slik at veilederne ikke har flere brukere 

enn at de kan følge opp tett og individuelt etter ungdommens behov. 

3. Utnytte aktivitetsplikten på en god måte som gir arbeidstrening og erfaring til 

ungdommen. Dette innebærer å opprette arbeidsarenaer hvor ungdommen kan møte 

fra første dag. 

4. Opprettholde og utvikle samarbeid med oppfølgingstjeneste og karrieresenter for å 

bistå unge som tenker på å slutte eller for å bistå de som har sluttet med å komme 

tilbake i et fruktbart skoleløp. 

5. Samarbeid med introduksjonsordning samt enhet for mindreårige flyktninger om gode 

overganger. 

6. Samarbeid med barneverntjenesten i overganger  
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7. Se på muligheten for å opprette et lavterskel tverrfaglig «ungdomstorg» hvor unge fra 

13-25 kan møte ulike faggrupper for råd og veiledning. 

 

5.2 Barnevern  

5.2.1 Ungdomskontakter 

Ungdomskontaktene består av 3 ansatte, fordelt på 2,2 % stillinger. De jobber turnus, og 

målgruppen er ungdom mellom 12-18 år (med hovedfokus på ungdomskoletrinnene). De 

jobber etter metoden oppsøkende sosialt arbeid, noe som betyr at de oppsøker ungdom på alle 

de stedene ungdom oppholder seg på. Det være seg offentlige steder, skoler, fritidsklubber 

eller kjøpesenter. Ungdomskontakten er et lavterskel, frivillig og forebyggende tiltak. Ved å 

være tilstede på ungdommens egne arenaer, kommer ungdomskontakten lett i kontakt med 

ungdom i alle aldre og med forskjellig type bakgrunn.  

Kontakten med ungdomskontakten er frivillig og gjør tjenesten ufarlig for ungdommene. 

Dette, i tillegg til at ungdomskontakten er svært tilgjengelig, gjør at ungdomskontakten lettere 

kommer i kontakt med ungdom generelt, men også ungdom i risiko. 

Etter å ha blitt kjent med ungdommen, kan de jobbe for å motivere til positive aktiviteter, 

tilby individuelle samtaler, tilby deltakelse i gruppeaktiviteter eller lose ungdommen videre i 

hjelpeapparatet. 

Dette er et tiltak som forebygger alle slags utfordringer som ungdom kan slite med; psykisk 

uhelse, fattigdomsproblematikk, rus, kriminalitet, mobbing og andre former for et opplevd 

utenforskap.  

 

5.2.1.1. Aktiv gruppe 

Ungdomskontaktene driver et aktivitetstilbud for risikoungdom i alderen 13-18 år. Deltakere 

rekrutteres via ungdomskontakten selv, skoler, helsesøstre, barneverntjenesten og andre 

samarbeidspartnere. Felles for deltakerne er at de trenger gode opplevelser, har lite eller ingen 

nettverk av jevnaldrende, har få eller ingen andre fritidstilbud, sliter på en eller flere 

livsarenaer og har blitt fanget opp av en hjelpetjeneste/skole. 

Det er gratis å delta, og ungdommene treffes en kveld i uken og gjør en aktivitet sammen, 

etter å ha laget/fått servert et varmt måltid.  

Hovedmålsettingen med aktiv gruppen er å gi ungdommene et meningsfullt fritidstilbud som 

er mer attraktivt enn å «henge» i sentrum eller å isolere seg hjemme. Det er nye aktiviteter 

hver gang, og de skal være lystbetonte. Ungdommene skal glede seg til kveldene og føle at 

dette er en arena hvor de opplever mestring og har det moro. Målet er at alle deltakerne skal 
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føle seg som en del av gruppen og at de skal ha en følelse av å være ønsket. Videre er det et 

håp at ungdommene skal like en eller flere av aktivitetene så godt, at de får lyst til å drive med 

den aktiviteten ellers i fritiden sin. Det er et mål at ungdommene skal få bekjente og 

forhåpentligvis venner som de kan være sammen med også når det ikke er gruppe. 

Studier av risikoungdom som har utviklet seg positivt, har vist at mestringskompetanse og 

tilhørighet er viktige faktorer som beskytter mot problemutvikling. 

 

5.2.1.2 Jentegrupper, guttegrupper og lunsjgrupper 

Ungdomskontakten driver ulike typer grupper på ungdomsskolene i Ringerike. Skolene 

melder inn behov, og ungdomskontakten prioriterer etter kapasitet og problematikk på den 

aktuelle skolen. Tilbudet er frivillig og gratis for ungdommen. 

Gruppene varierer i form, men felles for dem er at skolen plukker ut deltakere enten på tvers 

av klassene, eller fra en klasse. Ungdomskontakten holder gruppe, har med snack/knekkebrød 

og snakker med ungdommene om løst og fast. Ofte er det et tema per treff, og ungdommene 

er gjerne med og velger ut i fra hva de er opptatt av og har lyst til å snakke om. Tema kan 

være vennskap, kjærlighet, fremtids ønsker, hobbyer, kropp, seksualitet og rus/kriminalitet.  

Målet er å styrke ungdommenes selvfølelse, gi dem et trygt sted å lufte tanker og følelser, 

lære dem å sette grenser for seg selv og gi dem et sted å treffe andre ungdommer og bygge 

nye vennskap. 

 

5.2.1.3 Tur i skoleferien 

I skoleferiene arrangerer ungdomskontakten tur til Tusenfryd, Norefjell eller svømmehall. 

Tilbudet er for alle ungdommer på ungdomsskoletrinnet og ungdomskontakten reklamerer på 

alle ungdomsskolene i kommunen. 

Plassene fordeles etter «førstemann til mølla» prinsippet. Ungdommene betaler en liten 

egenandel, som er satt så lavt at de fleste har mulighet til å delta. For ungdommer 

ungdomskontakten vet har det trangt hjemme, er det muligheter for å inngå egne avtaler om 

ingen betaling.  

Målsetningen er at alle ungdommer i kommunen skal ha mulighet til å delta på en positiv 

aktivitet i skoleferien, uavhengig av familiens midler.  
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5.2.2 Fritidsklubb 

Ringerike kommune driver i dag en kommunal fritidsklubb. Denne ligger på Hallingby, og er 

åpen to kvelder i uken. Målgruppen er både mellomtrinnet (4-7 klasse) og ungdomskoletrinnet 

opptil 18 år. 

En fritidsklubb er en åpen, trygg og inkluderende møteplass for barn og unge. Det er gratis og 

det er trygge omsorgsfulle voksne som er tilstede. De unge bestemmer selv hva de skal gjøre 

der; snakke, spille dataspill, danse, høre musikk, se film, spille brettspill o.l. På fritidsklubb 

kan de utforske egne interesser og få nye venner og bekjente. Det er mange unge i dag som 

ønsker seg et tilbud på fritiden som ikke er organisert og som er lett tilgjengelig i eget 

nærmiljø. På fritidsklubben stiller alle likt, og mulighetene for mestring og gode opplevelser 

er tilgjengelig for alle som bruker tilbudet. 

De ansatte er tilgjengelig for gode samtaler og kan hjelpe hvis det oppstår situasjoner mellom 

de unge på fritidsklubben. Dette er også en god arena for andre instanser som jobber med 

samme målgruppe å møte unge og reklamere for sine tjenester. 

 

5.2.3 Ressursteam  

Ressursteamet er en ny avdeling hos barneverntjenesten som har i hovedoppgave å tilby 

foreldreveiledning og ulike hjelpetiltak for å gjøre foreldre i stand til å håndtere egen 

situasjon. Ressursteamet tilbyr i hovedsak foreldreveiledning, men noen foreldre har også 

behov for praktisk veiledning om eks rutiner i hjemmet. Det gjøres grundig evaluering av 

tiltak hver tredje mnd. Dersom tiltakene ikke har effekt på familiens situasjon, vurderes andre 

tiltak. Ved effekt, trekker barneverntjenesten seg ut av familien. Målet for ressursteamet er 

færre flyttinger av barn.. Ressursteamet ble etablert i februar 2018, og består av ca.  tre 

stillinger.  

5.2.4 Kompenserende tiltak i Barneverntjenesten 

Mange av tiltakene i barnevernet er tiltak for å gi barn og unge, som har behov for det, flere 

opplevelser og andre rollemodeller. Ulike tiltak benyttes også i familier med lite nettverk, og 

kan være til hjelp i å bedre barnas samspill med voksne og jevnaldrende. Eksempler på slike 

tiltak (kompenserende tiltak) er:  

 Betaling av barnehage  

 Betaling av SFO og Fossen friluft 

 Avlastning i familier/grupper  

 Støtte kontakt  
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5.3 Forebyggende tjenester  

5.3.1 Frisklivsentralen 

Frisklivssentralen er en forebyggende kommunal helsetjeneste og er et lavterskel tilbud. 

Sentralen tilbyr oppfølging til personer fra 18 år, som har behov for å gjøre helserelaterte 

livsstilsendringer. For oppstart kan man enten få en henvisning gjennom "frisklivsresepten" 

via fastlege, annet helsepersonell, NAV eller ved direkte kontakt.  

Tilbudet innebærer en tidsavgrenset oppfølging i form av deltakelse på organiserte 

treningsgrupper, temaundervisninger og kurs, samt gjennomføring av individuelle 

samtaler.  Første oppfølgingsperiode varer i 3 måneder, og starter og avsluttes med en 

individuell samtale. Videre kan oppfølgingen forlenges i inntil ett år, tilsvarende fire 

reseptperioder. Deltakeren forplikter seg til deltakelse.  

Treningstilbudet består av grupper innendørs og utendørs, med fokus på både kondisjon og 

styrke. Treningene er gratis å delta på, og timene avholdes ukentlig gjennom hele året.  

I løpet av året arrangeres kurs innen kosthold, tobakksavvenning og søvn, samt i forhold til 

psykisk helse og mestring av livsbelastninger og depresjon. Flere av kursene avholdes i 

samarbeid med Frisklivssentralene i Hole og Jevnaker.    

5.3.2 Utstyrssentralen 

Barn og unge anbefales å være i moderat fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag 

(Helsedirektoratet). 

Utstyrssentralen er et lavterskel tilbud som låner ut fritidsutstyr i inntil to uker – gratis, til 

innbyggere i Ringerike kommune. 

Utstyret kan lånes til barn, unge og barnefamilier, men er også tilgjengelig for barnehager, 

skoleklasser og andre grupper, og enkeltpersoner. 

Fritidsutstyr som lånes ut er ski (langrenn, slalåm), snowboard, akebrett, skøyter, sykler, 

lavvo m.m. 

Utstyrssentralen eies av Ringerike kommune og driftes av Ringerike Frivilligsentral.   

Åpningstid en ettermiddag i uken i vintersesongen.  Den er lokalisert i sidebygningen (u. etg.) 

ved Hønefoss skole.  
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5.3.3 Tufteparken 

Tufteparken er et utendørs treningsanlegg med apparater og stativer, hvor man bruker egen 

kroppstyngde for å styre treningsbelastningen. Det er plassert i Søndre Park i Hønefoss 

sentrum og er til allmenn anvendelse.   

5.3.4 Tidlig innsats for Barn i Risiko (TIBIR)  

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) er et helhetlig program for forebygging og avhjelping 

av atferdsproblemer hos barn. Utprøvingen har gitt lovende resultater. 

Målgruppen for kommuneprogrammets intervensjoner er barn i alderen 3–12 år og deres 

foreldre, der barn har utviklet, eller står i fare for å utvikle, atferdsproblemer. Forskning på 

TIBIR har vist gode resultater.  

Alle intervensjonene som inngår i TIBIR skal gjennomgå forskningsmessige evalueringer for 

å sikre at tiltakene gir så effektiv hjelp som mulig til barn og familier i målgruppen. TIBIR 

består av følgende intervensjoner: 

 PMTO (behandlende foreldreveiledning for familier med barn som har utviklet 

atferdsvansker) 

 Foreldrerådgivning (forebyggende foreldreveiledning for familier med barn med 

begynnende atferdsproblemer) 

 Konsultasjon (forebyggende veiledning til ansatte i barnehager og skoler som jobber 

direkte med barn) 

 Foreldregrupper (forebyggende foreldreveiledning for familier med barn med begynnende 

atferdsproblemer) 

 Kartlegging (kurs som hjelper fagpersonale med å tilpasse tiltak til barn og familier ut fra 

individuell vurdering) 

 Sosial ferdighetstrening (direkte intervensjon til barn som har begynnende eller utviklete 

atferdsvansker) 

 

5.3.5 Helsestasjon for barn 0-6 år 

Tjenesten ytes mange steder i kommunen. Oppgavene er overveiende forebyggende og 

helsefremmende.  

5.3.6 Skolehelsetjeneste 

Det er skolehelsesøster ved 14. barneskoler. Helsesøstre utfører ulike forebyggende og 

helsefremmende tiltak som blant annet: 
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 Førsteklasseundersøkelser med barnet sammen med foreldre (med legeundersøkelse). 

Fra høst 2018 er det et krav om at denne undersøkelsen gjøres på skolen. 

 Deltakelse på foreldremøter i alle 1. klasser med informasjon/ foredrag om 

foreldrerollen. 

 Veiing og måling av alle elever i 3. klasse med påfølgende foreldresamtale. 

 

5.4 Læringssenteret for voksne, skoleavdeling og flyktning avdeling   
Læringssenteret har hovedansvaret for bosetting og oppfølging av flyktninger i Ringerike 

kommune. Alle deltakere mellom 16 - 67 år, (ikke kun flyktninger), får tilbud om opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap. I tillegg får unge mellom 16 – 19 år tilbud om 

grunnskoleopplæring. Flyktninger mellom 18 – 55 år deltar på et 2 – årig 

introduksjonsprogram hvor språk, arbeid og utdanning er i fokus. Programmet skal kvalifisere 

til videre utdanning eller arbeid. Læringssenteret samarbeider tett med andre kommunale 

enheter og eksterne etater i arbeidet med inkludering og integrering.  

Opplæringstilbudet på skolen er norskundervisning, grunnskoleopplæring, 

arbeidslivskunnskap, oppfølging i praksis mm.  

 

Høsten 2018 vil Læringssenteret starte opp med ferdighetskurs, 6 timer i uka. Dette omfatter 

følgende kurs/områder: 

 Lese- og skrivekurs 

 Fysisk aktivitet og helse 

 Bolig og økonomi  

 Grunnleggende datakurs  

 Foreldreveiledning 

 

5.4.1 Læringssenteret, Flykningavdeling og faggrupper 

Programrådgivere har hovedansvaret for å følge opp flyktningene som blir bosatt, fra ankomst 

og 2 – 3 år etter bosetting. Programrådgivere jobber tett med flyktningene og følger dem opp 

mot arbeid og utdanning. Programrådgivere hjelper også til med andre behov deltakerne har, i 

samarbeid med miljøarbeiderne. Når det bosettes familier, hjelper Programrådgivere til med 

barnehage/skole, søknader om fritidsaktivitet, redusert betaling i barnehage og andre 

økonomiske utfordringer. Oppfølging på kveldstid gjøres ikke. 
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Tre miljøarbeidere jobber tett med deltakerne og deres familier; bolig, økonomi, 

hverdagsmestring. 

Jobbkoordinator, engasjement 80% ut 2018, jobber tett med deltakere som skal over i arbeid. 

Et slikt samarbeid er svært viktig for å øke antall deltakere som får en tilknytning til 

arbeidslivet mens de er i introprogram. Jo flere deltakere som kommer over i arbeid før 

programtiden er over, desto færre vil føres over til NAV. Følelsen av å være en del av det 

norske arbeidslivet vil føre til økt selvfølelse for den enkelte og dermed også påvirke 

foreldrenes rolle overfor barna.  

Tilskuddskoordinator jobber med å søke tilskudd på flyktningfamilier som blir bosatt i 

Ringerike. Det er viktig å fange opp nybosatte barn og voksne som har utfordringer av fysisk 

og psykisk art.  

Målgruppen for tilskuddsordningen er bosatte flyktninger med nedsatt fysisk og/eller psykisk 

funksjonsevne, rusproblemer eller atferdsproblemer og tilskuddsordningen skal dekke 

ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosettingene.  

 

Tiltak som kan iverksettes er for eksempel:   

 Leksehjelp 

 Tilrettelagt undervisning  

 Trening  

 Tverrfaglig koordinering  

 Boveiledning  

 Støttekontakt  

 Avlastning  

 Psykososial oppfølging  

 

Flyktningavdelingen utdanner to ansatte i ICDP (foreldreveiledning) De får opplæring i 

minoritetsversjonen. Fra høsten 2018 vil de være sertifiserte veiledere. Veilederne skal jobbe 

opp mot minoritetsforeldre. Disse kursene skal holdes på Læringssenteret. Kurset kan også 

gjennomføres utenfor Læringssenteret, i barnehager, skoler, helsestasjon  

Informasjonshefte – velkommen til Ringerike – holder på å bli oversatt til flere språk. Her er 

det også en side med informasjon om aktivitetstilbud.  
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5.4.2 Forslag til tiltak: 

 Ferie-SFO for alle flyktningbarn, uansett om barna trenger det eller ikke med tanke på 

om foreldre er i aktivitet.  (Gratis).  

 SFO ellers for alle – viktig sosialiseringsarena og nettverksbygging (Gratis) 

 Nettverksbygging på tvers for de som jobber med grupper som er i «faresonen» (innad 

i kommunen)  

 Egen nettverkskoordinator på flyktningavdelingen med ansvar for aktiviteter og 

nettverksbygging for deltakere på Læringssenteret. Formidle tilbud og gi informasjon 

om hjelpeapparatet.  

 En person som søker prosjektmidler.  

5.4.3 Utfordringer  

Ringerike har bosatt mange unge, enslige gutter som trenger tett oppfølging, blant annet opp 

mot fritidsaktiviteter og hverdagsmestring.  

Det er mange gode aktiviteter og tilbud for gruppen, men vanskelig å få oversikt for nybosatte 

eller for dem som har utfordringer med språk, manglende kjennskap til lokalmiljø og 

begrenset samfunnsforståelse ol.  

Mange av våre deltakere får deltidsstillinger/korte vikariater som gjør at man må ha flere 

jobber for å klare seg økonomisk. Kan være stressende og påvirke helse i negativ utvikling.  

Forpliktelse: Mange aktiviteter er dyre. Redusert betaling for aktiviteter for barn og unge, 

eller fastsatt støtte fra NAV (forenkling av dagens system) 

 Kommunen bør ha en god plan for bosetting av flyktninger. Alle kan ikke bo 

sentralt/sentrumsnært i Hønefoss. Bosetting av flyktninger i andre områder i Ringerike bør 

gjenspeile andel flyktninger i kommunen generelt. maks 10-12% av innbyggertallet. Nå 

bosettes det for meste flyktninger i private boliger, med en formidlingsavtale mellom 

kommunen og eier. Andel av kommunale boliger bør økes. Viktig også å ta hensyn til boliger 

som egner seg for brukere med spesielle behov.  
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5.5 Teknisk/ miljø og areal 
Kommunen skal ivareta mange ulike hensyn i fysisk og teknisk planlegging. 

Nesten alt av by-, sted- og boligplanlegging har innvirkning på nærmiljø og oppvekstsvilkår 

for barn og unge, på kort eller lang sikt. Derfor er det viktig at de som planlegger og bygger 

tar ekstra hensyn til barn og unge og deres behov. Dessuten skal barn og unge tas med i 

planleggingen. 

Ytre miljøforhold påvirker barns oppvekstsvilkår og livsbetingelser. De nære omgivelser vil 

kunne virke inspirerende for lek og utfoldelse i sosiale sammenhenger, men det motsatte kan 

oppstå dersom de ytre rammene ikke gir trygghet for barn og voksne.  

 

En trygg og god skoleveg kan f.eks. spille en viktig rolle i barns opplevelse av mestring og 

velvære. Planlegging av skoler og nye boligområder må spesielt ta hensyn til barns behov og 

rettigheter.  

 

Plan- og bygningsmyndighetene skal samarbeide med andre offentlige myndigheter som har 

interesse i saker etter plan- og bygningsloven, og innhente uttalelse i spørsmål som hører 

under vedkommende myndighets saksområde. En egen forskrift ivaretar barn og unges 

interesser i planlegging og byggesaksbehandling, her påpekes det at barn og unge skal tas med 

i planleggingen.   

 

God planlegging er grunnleggende for at barn får trygge oppvekstkår og god helse. Det 

innebærer blant annet å legge til rette for aktivitetsfremmende omgivelser som gir varierte 

muligheter for sosialt samvær, lek og utfoldelse. For å sikre at gode planer gjennomføres, skal 

kommunene i sin behandling av byggesaker sikre at det bygges i tråd med planene. 

 

5.5.1 Universell utforming  

Universell utforming i planlegging er viktig for økt tilgjengelighet for alle. Gjennom 

universell utforming er det særlig fokus på personer med nedsatt funksjonsevne for økt 

tilgjengelighet til bygninger, utemiljø, produkter og andre viktige samfunnsområder. 

 

5.6 Skole  

5.6.1. Leksehjelp 

Høsten 2010 ble det innført en plikt for skoleeieren til å gi tilbud om åtte uketimer gratis 

leksehjelp for alle elever på 1.–4. trinn. Ordningen ble endret fra høsten 2014 til å gjelde hele 
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grunnskolen, ikke bare 1.–4. årstrinn. Bakgrunnen for endringen er at det ofte er større behov 

for leksehjelp på ungdomstrinnet.  

Skoleeierne står i dag fritt til å fordele leksehjelpstimene på de ulike årstrinnene, slik de selv 

mener det er mest hensiktsmessig. Formålet med leksehjelpsordningen er å gi elevene støtte 

til læringsarbeidet, opplevelse av mestring og gode rammer for selvstendig arbeid. 

Leksehjelpen skal også bidra til å utjevne sosial ulikhet i opplæringen. Leksehjelpen skal gi 

elevene hjelp med skolearbeidet. 

 

5.6.2. Arbeid mot mobbing og for et bedre læringsmiljø i skolen  

En vellykket innsats for å sikre et godt læringsmiljø, kan bidra til å redusere sårbarheten til 

elever som lever under økonomisk vanskelige forhold. Et nært samarbeid mellom skolen og 

hjemmene og gode relasjoner mellom lærer-elev og elevene imellom, er viktig i 

læringsmiljøarbeidet. Dermed gir også læringsmiljøarbeidet positive bidrag til arbeidet for å 

motvirke skadevirkningene av barnefattigdom. Bekjempelse av mobbing henger nært sammen 

med det brede arbeidet for et godt læringsmiljø. Skoler med et trygt og godt læringsmiljø, har 

også lite mobbing. Et tett og godt skole-hjemsamarbeid er en viktig del av denne 

læringsmiljøsatsingen. Djupedalutvalget, som leverte sin utredning 18. mars, (NOU 2015:2 Å 

høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø) hadde som mandat å vurdere de 

samlede virkemidlene for å skape et godt psykososialt skolemiljø og motvirke og håndtere 

mobbing og andre uønskede hendelser i skolen. 

Fra 1. august 2017 ble det en endring i opplæringslovens §9A. Den førte til at skolene har en 

handlingsplikt der elevene føler seg krenket. 

5.6.3. Gradert foreldrebetaling i SFO 

Ifølge opplæringsloven skal kommunene ha et tilbud om SFO før og etter skoletid for 1.–4. 

årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.–7. årstrinn. SFO skal legge til rette for lek, 

kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser. SFO skal gi 

barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Utforming av 

SFO-tilbudet er et kommunalt ansvar. 

Ringerike kommune gir gradert foreldrebetaling. Søskenmoderasjon i foreldrebetalingen er 30 

% for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere. 

Det er mulig å søke om redusert betaling dersom barnet har hel plass og samlet bruttoinntekt 

er under Folketrygdens 3 G. 
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5.6.4. Lærerløft – på lag for kunnskapsskolen 

Målet med satsingen” Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen” er å skape en skole hvor 

elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre 

norsk arbeidsliv og velferd. Den skal gjøre både samfunnet og hvert enkelt barn best mulig 

rustet for fremtiden. Faglig sterke og motivert lærere er det viktigste bidraget til god utvikling 

og læring hos alle barn og unge, også utsatte barn som har det vanskelig hjemme. Gode 

enkeltlærere er imidlertid ikke tilstrekkelig for å skape en god skole. Skolene skal være 

lærende organisasjoner der kollegaene i fellesskap mestrer utfordringene som skolehverdagen 

gir, evaluerer egen praksis og videreutvikler opplæringen.  

Videreutdanning av lærere og skolelederopplæring er en viktig del av dette. 

5.7 Barnehage  

5.7.1 Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling. 

Redusert foreldrebetaling går ut på at ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av 

inntekten for en barnehageplass. Målgruppe er lavinntektsfamilier. 

5.7.2 Gratis kjernetid  

Den nasjonale ordningen med gratis kjernetid ble i 2016 utvidet til å gjelde 3-5 åringene. 

Tilbudet blir gitt etter søknad fra familier med en samlet personinntekt under kr 417 000,-. 

Dette innebærer at 3-5 åringer kan få fritak for foreldrebetaling for 20 timer pr. uke. 

5.7.3 Informasjonsmøte til foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn 

Informasjonsmøtene er for minoritetsspråklige foreldre/foresatte både med og uten 

barnehageplass, og gjennomføres to ganger pr. år. Målgruppen er foreldre/foresatte med barn 

0-6 år bosatt i Ringerike kommune. 

Her gis det informasjon om: 

-hvorfor barn bør gå i barnehage 

-informasjon om barnehage 

(rettigheter, søknadsprosess, praktisk informasjon) 

-språk og morsmål 

-oppdragelse og danning 

-kulturelle forskjeller 

-informasjon om helsestasjon/barnevern 
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5.7.4 Søskenmoderasjon 

Søskenmoderasjon gis til alle familier med barn i barnehage. Det gis 30 % reduksjon for barn 

nr. 2. 50% reduksjon for barn nr. 3 eller flere. 
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6 Forslag til kortsiktige tiltak  
 

Ringerike kommune mottar i 2018 kr. 610 000 i tilskudd fra Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir). Dette er en Nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom. 

  

I prioriteringen av søknadene har Bufdir vurdert hvilke tiltak som best bidrar til deltakelse og 

medvirkning for målgruppen i ferie-, kultur- og fritidsaktiviteter og deltakelse på alternative 

mestringsarenaer. Søknader er vurdert som gode når de har en konkret beskrivelse av hvordan 

de vil bidra til å oppnå formålet med tilskuddsordningen, konkret beskrivelse av aktiviteten og 

hvilket omfang tilbudet skal ha, og en god plan for å nå tilskuddsordningens målgruppe 

(rekruttering). Bufdir har videre lagt vekt på kommunens prioritering og vurdering av tiltak, 

spesielt der vurderingen vi har mottatt fra kommunen er godt begrunnet. Direktoratet har i 

2018 lagt noe større vekt på hvor mye støtte den enkelte kommune får innvilget per barn i 

lavinntektsfamilier, enn ved tidligere års tildelinger.  

Bufdir har i saksbehandlingen prioritert følgende for 2018:  

 Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer.  

 Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.  

 Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.  

 Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med 

rusproblemer/psykiske vansker.  

 

 

Aktivitet  Økonomi  Ansvar  Begrunnelse  

Smaksverkstedet  Støtte fra 

Bufdir på 

50 000 kroner 

Folkehelsekoordinator Redusere sosiale ulikheter i 

helse, herunder: 

Kunne tilby et gratis 

fritidstilbud som fremmer 

barn og unges interesse og 

kunnskap om mat, praktisk 

matlaging, matkultur og 

bærekraftighet. Videre legge 

til rette for en møteplass som 

skaper sosial tilhørighet 

uavhengig av 

sosioøkonomisk og kulturell 

bakgrunn.  
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Bufdir ber om at det spesielt 

rapporteres på hvordan 

tilskuddsordningens 

målgruppe har blitt rekruttert 

inn i tiltaket. 
Opplevelseskortet  Støtte fra 

Bufdir på 

50.000 kroner 

Folkehelsekoordinator Redusere sosiale ulikheter i 

helse, herunder: 

Gi flere barn og unge fra 

lavinntektsfamilier 

muligheten til å kunne delta 

i kultur- og fritidsaktiviteter 

sammen med en venn eller 

en foresatt.  

 

Splash – et 

kunstprosjekt  

Støtte fra 

Bufdir. på 

400 000 

kroner 

Ringerike kulturskole  Splash er et kunstprosjekt 

hvor barna kan uttrykke seg 

fritt ved hjelp av kunst og 

kultur og dermed mestre på 

sitt beste. Målgruppen som 

er forventet at vil benytte 

seg av tiltaket er 500 

personer i alderen 10- 16 år 

og deres familier. 

Kultur – og 

fritidsaktiviteter i 

sommerferien  

Støtte fra 

Bufdir på 

110 000 

kroner 

Ringerike og Hole 

Røde kors 
 

Tilskuddet skal brukes til 

tiltak som bidrar til at 

ungdom berørt av 

fattigdomsproblemer og 

deres familier kan delta i 

kultur- og fritidsaktiviteter i 

sommerferien. Tiltaket vil 

fokusere på aktiviteter som 

utvikler positive verdier og 

holdninger, fysiske og 

sosiale ferdigheter, og 

tilrettelegge med tanke på 

muligheten for deltagelse 

uavhengig av kjønn, alder og 

funksjonsnivå. Målgruppen 

som er forventet at vil 

benytte seg av tiltaket er 280 

personer. 
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7 Avslutning  
Levekår er ikke et personlig problem, et atferds spørsmål, en lidelse eller sykdom. Levekår er 

først og fremst strukturelt betinget. Og det får, som vi har vist, konkret innvirkning på 

livskvalitet. Fordi barn og unge ikke er i en posisjon der de selv kan endre grunnleggende 

levekår- og livsbetingelser under oppvekst, er dette et samfunnsanliggende. Og for å endre og 

bedre barnas situasjon, må også foreldrenes livssituasjon endres og bedres. Det er nettopp 

dette som gjør arbeidet med barnefattigdomsbekjempelse komplekst. Og det er dette som også 

gjør at arbeidet med å bekjempe dårlige levekår blant barn og unge, er avhengig av innsats fra 

alle kommunale virksomheter, Nav, frivillig sektor, barnevern, skole og barnehage osv.  

Dette viser at levekår under oppvekst er et felles anliggende for kommunenes samlede 

forvaltning. Samtidig med dette er det behov for løpende kompensatoriske tiltak, rettet både 

mot barna og mot familiens om helhet.  
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8 Aktuelle linker  
 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0605&sp=1&PDFAar=2017 

 

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/sosial_ulikhet_i_helse_fhirapp

ort2007_1.pdf 

 

https://www.fhi.no/hn/ulikhet/arbeid-og-helse-/ 

 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/helse-i-ulike-befolkningsgrupper/sosiale-helseforskjeller-i-

norge---/ 

 

https://www.fylkesmannen.no/PageFiles/877329/Folkehelsepolitisk%20rapport%202017.pd
f 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DGmaWbyyf-kQUJuiQPYqMJzVsIg5eo9X-

EIWxNO0bU8/edit#gid=0 
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