
Innholdsfortegnelse

 
Sakspapirer - Møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur den 08.05.2019

PS 16/19 UNGDATA 2017 - FORSLAG TIL TILTAK

  

   UNGDATA 2017 - FORSLAG TIL TILTAK

PS 17/19 Møtereferat Discovery intenational school

   Møtereferat Discovery intenational school

      Meldingstekst.html

      Vedtekter Discovery Int School AS.pdf

      Grunnlag for skole DIS.pdf

      Soknad.docx

      Elevtall i de 5 aktuelle kommunene

PS 18/19 Høring - Trygge rammer for fosterhjem

   Høring - Trygge rammer for fosterhjem

      Høringsbrev - NOU 201818 Trygge rammer for fosterhjem(764329)(1).pdf

PS 19/19 Kosthold i de kommunale barnehagene

   Kosthold i de kommunale barnehagene

      Rapport Kosthold og aktivitet i barnehagen 2018



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST OG KULTUR 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  08.05.2019  

Tid:   16:00 - 

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

16:00 – 16:05 – Opprop/møteinnkalling 

16:05 – 16:45 – Orientering - Kosthold i barnehagen V/ Lars Erik Braaten, Lina Marie B. 

Frantzen,    Aase Kathinka Fremgård og Marianne Mortensen. 

16:45 – 16:50 –Pause 

16:50               -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. 
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Mons-Ivar Mjelde 
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Arkivsaksnr.: 17/2851-7   Arkiv: B30  

 

UNGDATA 2017 - FORSLAG TIL TILTAK  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Ungdomsrådet  

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

16/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.05.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Tiltak og gjennomføringsplan basert på funn i Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret behandlet 05. november 2017 funnene fra Ungdata undersøkelsen. 

Kommunestyret ba i vedtaket om at rådmannen utarbeider konkrete forslag til tiltak og 

gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk behandling 

(K-sak 109-17).  

Kommunestyret påpekte og at slike undersøkelser som UNGDATA, er viktige i kartlegging av 

barnas oppvekstmiljø og med en høy svarprosent gir et godt bilde av dagens situasjon. 

Kommunen har gode resultater på enkeltområder, men skårer bekymringsfullt på 

ungdomsmiljø, psykisk helse og skoletrivsel. Ringerike skal være et godt sted å vokse opp og 

ringeriksskolen skal være en skole som utligner sosiale forskjeller.  

 

Innledning  

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bilde av hvordan ungdommene har det og 

hva de driver med i fritiden. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus og syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen.  

Elevene i ungdomsskolene og de videregående skolene deltar. Spørsmålene dekker helheten i 

ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder.  

For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til 

bruk i det forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet. 

 

Resultatene fra 2017 

2017-resultatene viste at det arbeides godt med tiltak og forebygging rundt vold, rus og 

kriminalitet.  Det forebyggende arbeidet fortsetter og spesielt med tanke på bruk av hasj og 

alkohol. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  16/19 

 Side 4 av 13   

 

Når det gjelder resultater i videregående skole viste de at flere har store utfordringer med 

psykisk og seksuell trakassering.  Ungdata resultatene viste at det store flertallet var fornøyd 

med egen helse. Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange som sliter 

med ulike type plager i hverdagen. De mest utbredte plagene er hodepine, magevondt og 

smerter i nakke, skulder, ledd og muskeltur. Det er en tendens i resultatene som viser at 

jentene er betydelig mer utslitt enn guttene.  

Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. Resultatene 

fra 2017 viste at det i Ringerike har vært en økning i angst- og depresjonslidelser.  Jenter er 

mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Resultatene viste også at de aller fleste trives 

på skolen. Det store flertallet mente at lærerne bryr seg om sine elever og at de selv passer inn 

blant skolen sine elever. Likevel er det ikke alle som er fornøyd med skolen sin.  

Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og 

unge kan også ha andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. I 

Ringerike var ikke alle like godt fornøyd med lokalmiljøet sitt.  

 

 Planlagte og gjennomførte tiltak 

Etter Ungdata 2017 har kommunen jobbet med tiltak ut fra funnene. Arbeidet har foregått 

innen flere områder, både internt i enheter, på tvers av enheter og sektorer, med ungdom og 

sammen med frivilligheten.  

Presentasjonen nedenfor viser tiltak som er godt i gang, er i oppstart og under planlegging. 

Temaene som er valgt ut er innenfor område fritidsaktiviteter, helse og skole.  

 

Presentasjon og innspill 

Ungdomskoleelevene har fått presentert Ungdata 2017 tallene, og fikk være med å si 

noe om nødvendige tiltak.  Ungdommene arbeidet med dette i elevrådene. Igangsatt i 

2017.  

Ungdomsrådet hadde tema Ungdata på konferanse 2017, og gav innspill til arbeidet. 

 

Tiltak grunnskole 

 Psykologisk førstehjelp, 4 trinn.  

Tiltaket er for alle 4. klassinger og målet er håndtering av egen psykisk helse. Tiltaket 

startet opp i 2018.  

 

 Samtalegrupper for ungdom.  

Tiltaket er ment for gutter og jenter som har behov for samtaler. To ansatte i 

Ungdomskontaktene har kurset «Jentesnakk» fra KORUS (Kompetansesenter på 

rusområdet). Tiltaket startet høst 2017.  

 

 Grupper på ungdomsskolene med tema helse/vennskap/selvbilde.  

Tiltaket er ment for sårbar og utsatt ungdom. Tiltaket startet i 2018. 
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 Foreldremøter og møter for elevene i 1. klasse og 8. klasse  

med tema psykisk helse og «Godt nok». Tiltaket er tenkt som forebygging og 

informasjon om tiltak. Igangsatt høst 2018.  

 

 Foreldremøte om mobbing 5. trinn og 8. trinn 

PPT ansvarlig.  Informasjon om mobbing til foresatte.  

 

 Rusundervisning.  

Tiltaket er for alle ungdomsskoleelever og gjennomføres årlig. 

 Miljøterapeuter/miljøarbeider grunnskolen.  

Det er avsatt 1 million kroner i budsjett 2019, og i handlingsprogrammet er samme sum 

avsatt årlig fram til 2022. Prosjektet ble beskrevet i sak 19/141. Oppstart høst 2019.  

 

Tiltak videregående skole 

 Skoleprogrammet VIP  

(Veiledning og Informasjon om Psykisk helse for ungdom) gjennomføres for alle elever 

i 1 trinn videregående skole.  

Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på egn psykisk helse og bli 

oppmerksom på hvilke hjelpetiltak de kan oppsøke. 

 

 Månedsbrev-informasjon.  

I brevet legger blant annet Helsesykepleier ut ulike aktuelle temaer hos Helsestasjon for 

Ungdom. Instagram og Snap er andre arena for informasjon og kommunikasjon. 

Tiltaket gjennomføre etter behov. Tiltaket er etter skoletid og omfatter samtaler om det 

å bo på hybel, hygiene/helse, økonomi, kosthold, psykisk og fysisk helse. Tiltaket er et 

samarbeid mellom videregående skole, ungdomskontaktene og helsesykepleier. 

Legges ut på de videregående skolenes digitale plattform. 

  

 Makkerskap/Læringspartner.  

Tiltaket er utarbeidet for videregående skole, men prøves ut også i grunnskolen. 

Tiltaket startet i 2017.  

 

 Rusundervisning på videregående skole.  

Tiltaket er for 2. trinn. Gjennomføres årlig 

 

Tiltak for alle  

 Oppsøkende sosialt arbeid, felting og trefftider i skolen.  

Tiltaket er for alle ungdommer og gjennomføres kontinuerlig av Utekontaktene.  

 

 Ungdomsplassen.– en dør inn for ungdom i Ringerike.  

Tiltaket er ment for ungdom i alderen 13 til 23 år, og er lokalisert i Hønefoss sentrum. 
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Tiltaket er skal være tilgjengelig for unge og dette skal være en uformell møteplass. Det 

skal være en dør inn for å få kontakt med kommunale tjenester og en dør inn til en 

trygg voksen å prate med. Det er også mulig å møte andre kommunale tjenester på 

ungdomsplassen. For eksempel kan Helsestasjonen for ungdom ha temakvelder. Andre 

som kan stikke innom eller ha temakvelder kan være: Karriereveiledning, 

kulturtjenesten, NAV, rustjenesten, barneverntjenesten, psykisk helse, 

oppfølgingstjenesten, forebyggende politi og andre som aktuelle. Tiltaket startet i april 

2019.  

 

 Faktaopplysninger om ulik prevensjon.  

Tiltaket er for alle ungdommer som søker kontakt med skolehelsetjenesten eller 

Helsestasjon for ungdom. Helsesykepleierne i ungdomsskole og videregående 

hospiterer en dag på Senter for ung seksualitet i Oslo, kompetansesenter for 

helsepersonell for å fornye og opparbeide kompetanse.  

 

 DU-mestringskurs for ungdom.  

Tiltaket er utviklet spesielt for aldergruppen 14-20 år. Tiltaket er et behandlingstiltak 

ved lett til moderat depresjon, og for å forebygge  

utvikling av depresjon. To kursveiledere ble kurset i 2018.   

 

  «Tankevirus»-kurs.  

Tiltaket er for ungdom i ungdomskolen og videregående skole er tenkt som angst og 

depresjonsmestringskurs. Igangsatt i 2018.  

 

 Helsestasjon for ungdom.  

Temakveld for gutter. Tiltaket startet opp høst 2018. 

 

 Samarbeid om skolehelsetjenesten – for alles beste.  

Et prosjekt som skal utvikle en samarbeidspraksis som skal jobbes med i grunnskolen, 

de videregående skolene, forebyggende arbeid i kommunene og samarbeid med 

foresatte/foreldre. Praksisen skal i hovedsak utvikles og bygge på tiltak man allerede 

har eller man har behov for. Arbeidet skal ha fokus på brukermedvirkning og system.  
 

Systemet skal sikre at det iverksettes tidlige, kostnadseffektive tiltak for varig endring 

for psykisk helse og livsmestring. Målet er også en sterkere foreldremedvirkning for 

utsatt ungdom. Samarbeidspraksisen skal ha spesielt fokus på psykisk helse, seksuell 

trakassering og opplevd skole press.  

Prosjektet hadde oppstart høst 2018. Systemet skal Sikrer ungdom god utvikling 

gjennom målrettede tiltak, sikre elevmedvirkning i prioriterte tiltak, foresatte skal gis 

muligheter til å øke sin kompetanse og få en større medvirkning i prioriteringer, en 

fylkeskommune og kommuner som har tilstrekkelig kunnskap om ungdoms 

utfordringer og tiltak som iverksettes i et utdanningsløp 
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Tidligere politisk behandling 

 K-sak 109-17: Kommunestyret ba rådmannen utarbeide konkrete forslag til tiltak og 

gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk behandling  

 

 

Rådmannens vurdering 

For Ringerike kommune er Ungdata undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det 

forebyggende ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere 

ungdommens situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende 

arbeid kontinuerlig.  

 

Rådmannens vurdering er at det er igangsatt mange og positive tiltak for ungdom. Arbeidet vil 

følges videre opp og Ungdata 2020 vil vise oss eventuelle endringer i resultatene.  

 

Rådmannen vil arbeide for at ungdommenes stemme blir hørt og utfordringene som er 

avdekket vil arbeides med over tid. Arbeidet er en kontinuerlig prosess hvor tiltak må utprøves, 

evalueres og forbedres, implementeres eller avsluttes.  

 

 

 Tore Isaksen, 15.04.2019 

 rådmann 

 

 

Leder: Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen 

 

Saksbehandler:  

Karianne Berg 

Marianne Mortensen 
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Arkivsaksnr.: 19/797-2   Arkiv: A20  

 

Møtereferat Discovery intenational school  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.05.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune anbefaler ikke at Discovery International School får etablere seg i 

Ringerike kommune. 

 

  

 

Saksutredning 

Discovery International School har søkt Utdanningsdirektoratet om tillatelse til å starte friskole 

lokalisert i Ringerike kommune med oppstart høsten 2020. 

Discovery International School A/S ønsker primært å rekruttere elever fra kommunene Gran, 

Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike. Det søkes om å starte en grunnskole for trinnene 1-10. 

Opplæringsspråket er engelsk. 

Ved oppstart i august 2020 framgår det av søknaden at skolen skal ha 70 elever, og 230 elever 

når det har blitt full drift.  

Skolen har ikke skolelokaler, men uttalte i møte med Ringerike kommune 08.03.19 at en 

lokalisering i Åsbygda var primærønsket. 

 

Søkerne har i dag ikke  noe lokaliseringssted, noe som gjør det vanskeligere å vurdere om 

oppstart av denne skolen vil påvirke elevgrunnlaget ved kommunens kommunale grunnskoler i 

særlig grad. 

Private skoler – friskoler, motttar tjenester fra vertskommunen innen pedagogisk psykologiske 

tjeneste (PPT) og helsetjenester for skoleelever. Det er en ekstra utfordring for disse tjenestene 

å «serve» de friskolene vi har i Ringerike, Steinerskolen i Åsbygda og Montessoriskolene i Åsa 

og på Ask i tillegg til de kommunale skolene. 
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Økonomiske forhold 

Rammetilskuddet til kommunen reduseres med ca. kr 113 000,- for hver elev som får 

opplæring ved en privat skole – friskole. I 2019 får 130 av kommunens barn i opplæringspliktig 

alder opplæring ved en friskole. Det betyr at kommunens rammeoverføring reduseres med vel 

14,5 millioner.  

Elever ved friskoler har krav på gratis skoleskyss på lik linje med andre elever, Ved 

lokalisering for eksempel i Åsbygda antas det at de fleste elevene bosatt i Ringerike som søker 

seg inn på Discovery International School vil trenge skoleskyss. Den gjennomsnittlige 

kommunale skysskostnaden for skolebarn i Ringerike er ca. kr. 10 000,- pr år pr elev. 

 

Forslag til uttalelse: 

 

Ringerike kommune anbefaler ikke at Discovery International School får etablere seg i 

Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfatter konseptet til Discovery International School som interessant. Det er 

allerede tre friskoler i kommunen. Siden Discovery International Scholl A/S verken har 

skoletomt eller skolelokaler, kan ikke rådmannen etter en totalvurdering anbefale at Discovery 

International School får starte opp i Ringerike kommune.  

 

Vedlegg 

Søknad fra Discovery International School 

Anmodning om uttalelse fra Utdanningsdirektoratet 

Vedtekter for Discovery International School A/S 

Grunnlag for internasjonal skole – vedlegg til søknaden 

Oversikt over antall grunnskoleelever i de fem aktuelle kommunene 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.19 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 19/800-2   Arkiv: F41 &13  

 

Høring - Trygge rammer for fosterhjem  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.05.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur støtter rådmannens forslag om å inngi høringssvar hvor 

forslagene som fremmes i NOU`2018:19 Trygge rammer for fosterhjem støttes.  

 

Sammendrag  

 

Regjeringen oppnevnte i statsråd 21. april 2017 et utvalg som fikk i mandat å gjennomgå 

rammebetingelsene for ordinære fosterhjem. Utvalget har i hovedsak utredet hvordan 

økonomiske rammebetingelser sammen med faglige rammebetingelser og andre tjenester i 

kommunen på en best mulig måte kan bidra til en helhetlig støtte til barnet og fosterfamilien. 

Formålet med utredningen var større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpassede tiltak for 

barna og fosterfamiliene. 

 

Utvalget foreslår å styrke fosterforeldrenes rettigheter og gi fosterforeldre en mer forutsigbar 

økonomisk situasjon. Utvalget foreslår blant annet en ny, kommunal stønadsordning 

for ordinære fosterhjem, fastsatt og regulert i lov og forskrift. 

 

Rådmannen v/kommuneadvokaten registrer at utvalget kommer med forslag som medfører nye 

plikter for kommunen, herunder f.eks. ved at kommunene skal utvikle og etablere miljøer 

med spisskompetanse på fosterhjemsområdet for å sikre at barn, fosterfamilier og foreldre får 

tilgang til spesialisert veiledning samt lokale løsninger som sikrer tilgjengelighet til 

barneverntjenesten også utenfor kontortid.  

 

Rådmannen ved kommuneadvokaten har gjennomgått høringsdokumentene, og finner ikke 

grunn til å komme med andre merknader enn at forslagene støttes. 

 

 

Økonomiske forhold -  
Utvalgets forslag vil gi økte kostnader for norske kommuner. Om dette uttaler utvalget: 

Utvalget mener at forslagene til sammen vil føre til bedre kvalitet, mer forutsigbarhet 
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og bedre ressursutnyttelse. Avhengig av ambisjonsnivået vil det være nødvendig å øke de 

økonomiske rammene til kommunene.  

 

Rådmannens vurdering  

 

Rådmannens vurdering er at det avgis høringsuttalelse til NOU 2018:18 – Trygge rammer for 

fosterhjem der forslagene støttes.  

 

 

  

 

Vedlegg 

Høringsbrev - NOU 201818 Trygge rammer for fosterhjem(764329)(1) 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 
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Arkivsaksnr.: 19/1770-1   Arkiv: A10 &65  

 

Kosthold i de kommunale barnehagene  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.05.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar status for arbeid med kosthold i barnehagen til 

orientering. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Selv om foreldre har det grunnleggende ansvaret for barns kosthold, har barnehagen stor 

innflytelse på barnas matvaner. Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barns 

kosthold, så mye som opptil 3000 måltider i løpet av barnets barnehagetid. Når hele 40-60% av 

barnets daglige energiinntak inntas i barnehagen blir det av stor betydning hva barna spiser og 

drikker i barnehagen (Forbrukerrådet, 2018). 

 

Følgende overordnede føringer ligger til grunn for kosthold i barnehagene; Lov om barnehager, 

Rammeplan for Barnehager, Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen, og 

Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

 

«Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller» (§2. Barnehagens innhold). Rammeplanen for barnehager har et økt fokus 

på kosthold og har tydelige krav til mat og måltider. Gjennom medvirkning til måltider og 

matlaging skal barnehagene gi barna et grunnlag for å utvikle matglede, matkultur og få 

grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat bidrar til gode helsevaner (Rammeplan 2017). I 

2018 kom ny Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen hvor mat og 

måltider i barnehagene skal være varierte og i tråd med Helsedirektoratets kostråd. 

 

Ringerike kommunes folkehelseprofil (Folkehelseinstituttet 2018) viser at kommunen har høy 

andel barn som lever i lavinntektsfamilier. Lavere sosial status og dårlig kosthold kan sees i 

sammenheng med lavere aktivitetsnivå og større risiko for livsstilssykdommer (Dahl et al 

2014). På bakgrunn av folkehelseprofilen ble en kartlegging av kosthold og fysisk aktivitet i de 

kommunale barnehagene gjennomført i 2018. Barnehageansatte i alle ledd ble intervjuet. 

Rapporten «Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – 2018» ble laget av Enhet for 

forebyggende helsetjenester barn og unge, på oppdrag fra kommunalsjef for barn og unge 

Marianne Mortensen. De private barnehagene er ikke kartlagt, og vi kan derfor kun si at det er 

forskjeller i kostprisen blant de private barnehagene. 
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Rapporten viser at alle de kommunale barnehagene er opptatte av måltidet som sosial arena for 

læring. Der variasjonene finnes er i hva den enkelte barnehage serverer og hva foreldre sender 

med som medbrakt mat til fortrinnsvis frokost og ettermiddagsmat. Funnene fra kartleggingen 

viser også at hvordan feiringer markeres er forskjellige. Barnehagenes rutiner for kosthold 

varierte, og de ansattes ønsker fremkommer som unisone. Ved å utarbeide interne 

retningslinjer for kosthold i de kommunale barnehagene, sikrer vi alle barna i de kommunale 

barnehagene det samme tilbudet.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av bevissthet på folkehelse og tiltak som kan bidra til å utjevne sosiale 

forskjeller, kosthold i barnehagen kan utjevne og bidra som en forebyggende funksjon. 

Rådmannen anbefaler å ta status om arbeid med kosthold i barnehagen til orientering.   

 

 

Vedlegg 

Rapport «Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – 2018». 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef Barn og unge Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Aase Kathinka L. Fremgård 
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UNGDATA 2017 - FORSLAG TIL TILTAK  
 

Forslag til vedtak: 
Tiltak og gjennomføringsplan basert på funn i Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret behandlet 05. november 2017 funnene fra Ungdata undersøkelsen. 

Kommunestyret ba i vedtaket om at rådmannen utarbeider konkrete forslag til tiltak og 

gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk behandling 

(K-sak 109-17).  

Kommunestyret påpekte og at slike undersøkelser som UNGDATA, er viktige i kartlegging av 

barnas oppvekstmiljø og med en høy svarprosent gir et godt bilde av dagens situasjon. 

Kommunen har gode resultater på enkeltområder, men skårer bekymringsfullt på 

ungdomsmiljø, psykisk helse og skoletrivsel. Ringerike skal være et godt sted å vokse opp og 

ringeriksskolen skal være en skole som utligner sosiale forskjeller.  

 

Innledning  

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bilde av hvordan ungdommene har det og 

hva de driver med i fritiden. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus og syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen.  

Elevene i ungdomsskolene og de videregående skolene deltar. Spørsmålene dekker helheten i 

ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder.  

For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til 

bruk i det forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet. 

 

Resultatene fra 2017 

2017-resultatene viste at det arbeides godt med tiltak og forebygging rundt vold, rus og 

kriminalitet.  Det forebyggende arbeidet fortsetter og spesielt med tanke på bruk av hasj og 



- 

alkohol. Når det gjelder resultater i videregående skole viste de at flere har store utfordringer 

med psykisk og seksuell trakassering.  Ungdata resultatene viste at det store flertallet var 

fornøyd med egen helse. Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange 

som sliter med ulike type plager i hverdagen. De mest utbredte plagene er hodepine, 

magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og muskeltur. Det er en tendens i resultatene som 

viser at jentene er betydelig mer utslitt enn guttene.  

Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. Resultatene 

fra 2017 viste at det i Ringerike har vært en økning i angst- og depresjonslidelser.  Jenter er 

mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Resultatene viste også at de aller fleste trives 

på skolen. Det store flertallet mente at lærerne bryr seg om sine elever og at de selv passer inn 

blant skolen sine elever. Likevel er det ikke alle som er fornøyd med skolen sin.  

Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og 

unge kan også ha andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. I 

Ringerike var ikke alle like godt fornøyd med lokalmiljøet sitt.  

 

 Planlagte og gjennomførte tiltak 

Etter Ungdata 2017 har kommunen jobbet med tiltak ut fra funnene. Arbeidet har foregått 

innen flere områder, både internt i enheter, på tvers av enheter og sektorer, med ungdom og 

sammen med frivilligheten.  

Presentasjonen nedenfor viser tiltak som er godt i gang, er i oppstart og under planlegging. 

Temaene som er valgt ut er innenfor område fritidsaktiviteter, helse og skole.  

 

Presentasjon og innspill 

Ungdomskoleelevene har fått presentert Ungdata 2017 tallene, og fikk være med å si 

noe om nødvendige tiltak.  Ungdommene arbeidet med dette i elevrådene. Igangsatt i 

2017.  

Ungdomsrådet hadde tema Ungdata på konferanse 2017, og gav innspill til arbeidet. 

 

Tiltak grunnskole 

 Psykologisk førstehjelp, 4 trinn.  

Tiltaket er for alle 4. klassinger og målet er håndtering av egen psykisk helse. Tiltaket 

startet opp i 2018.  

 

 Samtalegrupper for ungdom.  

Tiltaket er ment for gutter og jenter som har behov for samtaler. To ansatte i 

Ungdomskontaktene har kurset «Jentesnakk» fra KORUS (Kompetansesenter på 

rusområdet). Tiltaket startet høst 2017.  

 

 Grupper på ungdomsskolene med tema helse/vennskap/selvbilde.  

Tiltaket er ment for sårbar og utsatt ungdom. Tiltaket startet i 2018. 

 

 Foreldremøter og møter for elevene i 1. klasse og 8. klasse  

med tema psykisk helse og «Godt nok». Tiltaket er tenkt som forebygging og 
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informasjon om tiltak. Igangsatt høst 2018.  

 

 Foreldremøte om mobbing 5. trinn og 8. trinn 

PPT ansvarlig.  Informasjon om mobbing til foresatte.  

 

 Rusundervisning.  

Tiltaket er for alle ungdomsskoleelever og gjennomføres årlig. 

 Miljøterapeuter/miljøarbeider grunnskolen.  

Det er avsatt 1 million kroner i budsjett 2019, og i handlingsprogrammet er samme sum 

avsatt årlig fram til 2022. Prosjektet ble beskrevet i sak 19/141. Oppstart høst 2019.  

 

Tiltak videregående skole 

 Skoleprogrammet VIP  

(Veiledning og Informasjon om Psykisk helse for ungdom) gjennomføres for alle elever 

i 1 trinn videregående skole.  

Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på egn psykisk helse og bli 

oppmerksom på hvilke hjelpetiltak de kan oppsøke. 

 

 Månedsbrev-informasjon.  

I brevet legger blant annet Helsesykepleier ut ulike aktuelle temaer hos Helsestasjon for 

Ungdom. Instagram og Snap er andre arena for informasjon og kommunikasjon. 

Tiltaket gjennomføre etter behov. Tiltaket er etter skoletid og omfatter samtaler om det 

å bo på hybel, hygiene/helse, økonomi, kosthold, psykisk og fysisk helse. Tiltaket er et 

samarbeid mellom videregående skole, ungdomskontaktene og helsesykepleier. 

Legges ut på de videregående skolenes digitale plattform. 

  

 Makkerskap/Læringspartner.  

Tiltaket er utarbeidet for videregående skole, men prøves ut også i grunnskolen. 

Tiltaket startet i 2017.  

 

 Rusundervisning på videregående skole.  

Tiltaket er for 2. trinn. Gjennomføres årlig 

 

Tiltak for alle  

 Oppsøkende sosialt arbeid, felting og trefftider i skolen.  

Tiltaket er for alle ungdommer og gjennomføres kontinuerlig av Utekontaktene.  

 

 Ungdomsplassen.– en dør inn for ungdom i Ringerike.  

Tiltaket er ment for ungdom i alderen 13 til 23 år, og er lokalisert i Hønefoss sentrum. 

Tiltaket er skal være tilgjengelig for unge og dette skal være en uformell møteplass. Det 

skal være en dør inn for å få kontakt med kommunale tjenester og en dør inn til en 

trygg voksen å prate med. Det er også mulig å møte andre kommunale tjenester på 

ungdomsplassen. For eksempel kan Helsestasjonen for ungdom ha temakvelder. Andre 
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som kan stikke innom eller ha temakvelder kan være: Karriereveiledning, 

kulturtjenesten, NAV, rustjenesten, barneverntjenesten, psykisk helse, 

oppfølgingstjenesten, forebyggende politi og andre som aktuelle. Tiltaket startet i april 

2019.  

 

 Faktaopplysninger om ulik prevensjon.  

Tiltaket er for alle ungdommer som søker kontakt med skolehelsetjenesten eller 

Helsestasjon for ungdom. Helsesykepleierne i ungdomsskole og videregående 

hospiterer en dag på Senter for ung seksualitet i Oslo, kompetansesenter for 

helsepersonell for å fornye og opparbeide kompetanse.  

 

 DU-mestringskurs for ungdom.  

Tiltaket er utviklet spesielt for aldergruppen 14-20 år. Tiltaket er et behandlingstiltak 

ved lett til moderat depresjon, og for å forebygge  

utvikling av depresjon. To kursveiledere ble kurset i 2018.   

 

  «Tankevirus»-kurs.  

Tiltaket er for ungdom i ungdomskolen og videregående skole er tenkt som angst og 

depresjonsmestringskurs. Igangsatt i 2018.  

 

 Helsestasjon for ungdom.  

Temakveld for gutter. Tiltaket startet opp høst 2018. 

 

 Samarbeid om skolehelsetjenesten – for alles beste.  

Et prosjekt som skal utvikle en samarbeidspraksis som skal jobbes med i grunnskolen, 

de videregående skolene, forebyggende arbeid i kommunene og samarbeid med 

foresatte/foreldre. Praksisen skal i hovedsak utvikles og bygge på tiltak man allerede 

har eller man har behov for. Arbeidet skal ha fokus på brukermedvirkning og system.  
 

Systemet skal sikre at det iverksettes tidlige, kostnadseffektive tiltak for varig endring 

for psykisk helse og livsmestring. Målet er også en sterkere foreldremedvirkning for 

utsatt ungdom. Samarbeidspraksisen skal ha spesielt fokus på psykisk helse, seksuell 

trakassering og opplevd skole press.  

Prosjektet hadde oppstart høst 2018. Systemet skal Sikrer ungdom god utvikling 

gjennom målrettede tiltak, sikre elevmedvirkning i prioriterte tiltak, foresatte skal gis 

muligheter til å øke sin kompetanse og få en større medvirkning i prioriteringer, en 

fylkeskommune og kommuner som har tilstrekkelig kunnskap om ungdoms 

utfordringer og tiltak som iverksettes i et utdanningsløp 

 

 

 

 

Tidligere politisk behandling 

 K-sak 109-17: Kommunestyret ba rådmannen utarbeide konkrete forslag til tiltak og 

gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk behandling  

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

For Ringerike kommune er Ungdata undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det 

forebyggende ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere 

ungdommens situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende 

arbeid kontinuerlig.  

 

Rådmannens vurdering er at det er igangsatt mange og positive tiltak for ungdom. Arbeidet vil 

følges videre opp og Ungdata 2020 vil vise oss eventuelle endringer i resultatene.  

 

Rådmannen vil arbeide for at ungdommenes stemme blir hørt og utfordringene som er 

avdekket vil arbeides med over tid. Arbeidet er en kontinuerlig prosess hvor tiltak må utprøves, 

evalueres og forbedres, implementeres eller avsluttes.  

 

 

 Tore Isaksen, 15.04.2019 

 rådmann 

 

 

Leder: Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen 

 

Saksbehandler:  

Karianne Berg 

Marianne Mortensen 
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Uttalelse – Discovery International School A/S 

 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune anbefaler ikke at Discovery International School får etablere seg i 

Ringerike kommune. 

 

  

 

Saksutredning 

Discovery International School har søkt Utdanningsdirektoratet om tillatelse til å starte friskole 

lokalisert i Ringerike kommune med oppstart høsten 2020. 

Discovery International School A/S ønsker primært å rekruttere elever fra kommunene Gran, 

Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike. Det søkes om å starte en grunnskole for trinnene 1-10. 

Opplæringsspråket er engelsk. 

Ved oppstart i august 2020 framgår det av søknaden at skolen skal ha 70 elever, og 230 elever 

når det har blitt full drift.  

Skolen har ikke skolelokaler, men uttalte i møte med Ringerike kommune 08.03.19 at en 

lokalisering i Åsbygda var primærønsket. 

 

Søkerne har i dag ikke  noe lokaliseringssted, noe som gjør det vanskeligere å vurdere om 

oppstart av denne skolen vil påvirke elevgrunnlaget ved kommunens kommunale grunnskoler i 

særlig grad. 

Private skoler – friskoler, motttar tjenester fra vertskommunen innen pedagogisk psykologiske 

tjeneste (PPT) og helsetjenester for skoleelever. Det er en ekstra utfordring for disse tjenestene 

å «serve» de friskolene vi har i Ringerike, Steinerskolen i Åsbygda og Montessoriskolene i Åsa 

og på Ask i tillegg til de kommunale skolene. 

 

 

 

 

Økonomiske forhold 

Rammetilskuddet til kommunen reduseres med ca. kr 113 000,- for hver elev som får 

opplæring ved en privat skole – friskole. I 2019 får 130 av kommunens barn i opplæringspliktig 



- 

alder opplæring ved en friskole. Det betyr at kommunens rammeoverføring reduseres med vel 

14,5 millioner.  

Elever ved friskoler har krav på gratis skoleskyss på lik linje med andre elever, Ved 

lokalisering for eksempel i Åsbygda antas det at de fleste elevene bosatt i Ringerike som søker 

seg inn på Discovery International School vil trenge skoleskyss. Den gjennomsnittlige 

kommunale skysskostnaden for skolebarn i Ringerike er ca. kr. 10 000,- pr år pr elev. 

 

Forslag til uttalelse: 

 

Ringerike kommune anbefaler ikke at Discovery International School får etablere seg i 

Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfatter konseptet til Discovery International School som interessant. Det er 

allerede tre friskoler i kommunen. Siden Discovery International Scholl A/S verken har 

skoletomt eller skolelokaler, kan ikke rådmannen etter en totalvurdering anbefale at Discovery 

International School får starte opp i Ringerike kommune.  

 

Vedlegg 

Søknad fra Discovery International School 

Anmodning om uttalelse fra Utdanningsdirektoratet 

Vedtekter for Discovery International School A/S 

Grunnlag for internasjonal skole – vedlegg til søknaden 

Oversikt over antall grunnskoleelever i de fem aktuelle kommunene 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.19 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Anmodning om uttalelse - Discovery International School AS - 

Org.nr. 922104794 - søknad etter friskoleloven 

Discovery International School AS søker om godkjenning etter friskoleloven. Det fremgår 
av søknaden at skolen ligger i Ringerike  kommune. Skolen ønsker å drive sin virksomhet 
på grunnlag (§ 2-1): c. internasjonalt. Kopi av søknaden er vedlagt. 

Det søkes om: 

Trinn 

Søkt 

elevtall 

230 

Trinn 1 Ny 

Trinn 2 Ny 



Trinn 

Søkt 

elevtall 

230 

Trinn 3 Ny 

Trinn 4 Ny 

Trinn 5 Ny 

Trinn 6 Ny 

Trinn 7 Ny 

Trinn 8 Ny 

Trinn 9 Ny 

Trinn 10 Ny 

  

 
Rett til uttalelse 
Vertskommunen har rett til å uttale seg om søknaden før Utdanningsdirektoratet fatter 
vedtak i saken, jf. friskoleloven § 2-1 første ledd. Retten til å uttale seg er nærmere 
beskrevet i Prop.84 L (2014-2015), Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) og Innst.O.nr. 88 (2006-
2007). Her fremgår det bl.a. at direktoratet etter en skjønnsmessig vurdering kan 
godkjenne nye skoler eller driftsendringer. I den skjønnsmessige vurderingen legges det 
blant annet vekt på hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige 
skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn. Ved 
vurderingen av hvilke konsekvenser en godkjenning etter friskoleloven vil få for den 
offentlige skolestrukturen, vil det kunne være relevant å legge vekt på uttalelsen fra 
vertskommunen. Uttalelsen skal ikke i seg selv være avgjørende for hvorvidt en søknad 
imøtekommes eller ikke, men inngå som en del av grunnlaget for direktoratets 
skjønnsmessige vurdering. 

Stortinget har vedtatt sammenslåing av 111 kommuner fra 1. januar 2020. Anmodningen 

om uttalelse er sendt til den kommunen som er søkerens vertskommune etter dagens 
dato. Vi legger til grunn at kommuner som er omfattet av sammenslåing selv vurderer 
behovet for å ta i betraktning den nye kommunestrukturen i en eventuell uttalelse. Vi 
gjør for ordens skyld oppmerksom på at en etablert friskole kan fritt flytte innenfor 
vertskommunenes grenser. 

Uttalelsen 

Kommunen står fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er 
positiv eller negativ til søknaden. Dersom det ikke gis en uttalelse, legges det til grunn at 
det ikke foreligger konkrete innsigelser. 

Dersom vertskommunen mener at en etablering eller en utvidelse av tilbudet vil få 
negative konsekvenser for skolestrukturen, vil det i vurderingen av innsigelsene ha 
betydning i hvor stor grad, og hvor godt, de negative konsekvensene er sannsynliggjort. 

Det er f.eks. ikke tilstrekkelig bare å vise til at kommunen på prinsipielt grunnlag er 
negativ til etablering av friskoler. Vi viser til at hensynet til saksbehandlingsprosessen 
tilsier at omfanget av dokumentasjonen ikke bør være mer omfattende enn at det 
tilstrekkelig underbygger vertskommunens syn på etableringen av den omsøkte skolen. 
Departementet påpeker likevel at jo bedre og mer relevant en innsigelse fra 
vertskommunen er begrunnet og sannsynliggjort, desto større betydning vil den ha for 
utfallet av søknadsbehandlingen. Følgende momenter vil blant annet kunne vektlegges: 



Endring av skolestruktur og budsjettmessige konsekvenser  
I vurderingen legger vi blant annet vekt på de budsjettmessige konsekvenser etablering 
av en friskole vil kunne ha, for eksempel ved at etableringen vil legge vesentlige 
bindinger på skolestrukturen og dermed begrense muligheten til å foreta 
(om)prioriteringer mellom ulike tjenesteområder. I tilfeller hvor det allerede er foretatt 
investeringer i nye skoleprosjekter, kan dette også være av betydning. 

Det kan også legges vekt på om etablering av en friskole kan føre til at en annen 
offentlig skole må legges ned fordi det ikke er elevgrunnlag for flere skoler, eller at 
reiseveien til den offentlige skolen blir urimelig. Det samme gjelder tilfeller der etablering 
av en friskole vil gjøre det vanskelig å opprettholde desentraliserte tilbud som følge av 
sviktende elevgrunnlag. 

Utdanningsdirektoratet viser også til at det kan ha betydning at en kommune er eller 
nylig har vært på ROBEK-lista. 

Utdanningsdirektoratet påpeker at ikke enhver strukturendring kommunen må foreta 
som en konsekvens av etableringen av en eller flere friskoler vil vektlegges. 

Skolefaglige hensyn  
Skolefaglige hensyn, f.eks. nedleggelse av små offentlige skoler til fordel for større 
enheter for å opprette et miljø med større muligheter for faglig og pedagogisk utvikling, 
kan vektlegges. Vi viser imidlertid til at slike hensyn normalt ikke tillegges avgjørende 
vekt, dersom det er det eneste argumentet i innsigelsen. 

Frist for uttalelse  
Utdanningsdirektoratet ber med dette om en uttalelse i saken. Vi ber om at denne 
henvendelsen besvares senest innen 3 måneder. 

  

Vennlig hilsen 

  

Marianne Elisabeth Lystad 
 

  

Kopi sendt til: 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Discovery International School AS  

  

Postadresse: 

Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO 

Besøksadresser: 

Schweigaards gate 15 B, Oslo  

Telefon: 

+47 23 30 12 00 

Telefaks: 

+47 23 30 12 99  

Epost: 

post@udir.no 

Internett: 

www.utdanningsdirektoratet.no 

Bankgiro: 

7694 05 10879 

IBAN: 

NO8876940510879 



Britveien 4, Molde  

Parkgata 36, Hamar  

Org.nr.: 

NO 970 018 131  

BIC/SWIFT 

DNBANOKK  

 



VEDTEKTER
FOR

DI SCOVERY I N TERN ATI ON AL SCH OOL AS

Vedtatt på møte 2 . Januar 2019

§ 1 Selskapets navn
Selskapets navn er Discovery International School AS . Discovery International School AS sin
adresse og kontorsted er i Jevnaker kommune.

§ 2 Stiftere
Stiftere er Heidi Jo Hannisdal og Agnar Ha nnisdal .

§ 3 S elskapets formål
Discovery International School AS har som formål å tilrettelegge for og drive
internasjonal grunnskole (1 - 10 klasse) og Videregående Skole , dertil naturlig tilhørende
aktiviteter og SFO.
S kolen skal sø ke, og opprettholde en autorisasjon som I B World School. Læreplanen vil vær e i
henhold I B’s retningslinjer og vil være i henhold til Norske regler for Internasjonale læreplaner i
Norge.
Et Kristen livssyn er gjennomgående i Discovery Internatio nal School ’s planer og drift . Det er
ikke tillat å ta utbytte, og et eventuelt overskudd ved skolen må disponeres i henhold til
økonomiforskrift til friskolelovens kapittel 4 og 5.

§ 4 Grunnkapital
Discovery International School sin aksje kapital er kr 5 0 000.

§ 5 Styringsform
Discovery International School ledes av et styre, heretter kalt Styret.

§ 7 Årsmøtet
Årsmøtet avholdes en gang per år, fortrinnsvis innen utløpet av april måned. Årsmøtet innkalles
av Styret med minimum 1 4 ( fjorten ) dagers varsel.

Foreldre/foresatte som har barn i Discovery International School og eventuelle datterselskaper
har rett til å møte og a vgi stemme i Årsmøtet. Hvert foreldrepar har en stemme.

Alle foreldre/fore satte som har barn i skolen skal motta innkalling. Innkalling kan skje
elektronisk. Styret kan innkalle til ekstraordinært Årsmøte på eget initiativ hvis det ønsker det.



Hvis minimum ti f oreldrepar/foresatte ønsker det, skal styret også innkalle til ekstra ordinært
å rsmøte.

Årsmøtet har følgende myndighet:
- velge medlemmer til Styret
- godkjenne retningslinjer for styrehonorar
- endre Discovery International School ’ s vedtekter
- avgi uttalelse om årsregnskap og årsberetning
- velge medlemmer til nominasjonskomitéen

Styremedlemmer velge s for 3 år om gangen. Nominasjonskomiteen skal presentere forslag til
nye styremedlemmer på Årsmøte t . Forslag fra andre enn Nominasjonskomiteen må presenteres
ovenf or Nominasjonskomiteen senest 7 ( sju ) dager før avholdelse av Årsmøte.
Medlemmer av nominasjonskomitéen velges etter forslag fra sittende Nominasjonskomite.
Valg av styremedlemmer krever simpelt flertall av de avgitte stemmer. Avsettelse av
styremedlemmer krever 3/4 flertall av de avgitte stemmer.

Styret skal presentere regn skapene og revisors beretning. Styret skal presentere forslag til
endring av vedtektene. Forslag til endring av vedtekter fra andre enn Styret må presenteres
overfor Styret minimum ti dager før avholdelse av Årsmøtet.
Styret må legge frem alle forslag for Årsmøtet. Endring av vedtektene krever 3/4 flertall.

Dersom s elskapet ikke driver virksomhet og det av den grunn ikke finnes foreldre/foresatte
med stemmerett i Årsmøtet, fungerer stifterne som Årsmøte.

§ 8 Styret
S elskapet ledes av et styre på 4 personer . Dette gjelder in ntil selskapet starter skolen og
foreldrerepresentant og ansattrepresentant kan velges . Styret skal da bestå av 6 personer.
Foreldrekomiteen og de ansatte har rett til å velge hvert sitt styremedlem. Disse
styremedlemmene velges i forkant av møtet og skal godkjennes av dette. Det skal foreligge
saklig grunn for ikke å godkjenne de styremedlemmene som er valgt.
Styrets leder innkaller til styremøte etter behov, minimum fire ganger per år.
Styret leder Discovery International School sin virksomhet og skal påse at driften er i
overensstemmelse med selskapets formål og innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Styrets
oppgave er også å ansette en daglig leder.
Styret velger styremedlemmer i Discovery International S chool sine eventuelle
datterselskap(er).
Styret skal ha ansvar for den langsiktige planleggingen av s elskapets virksomhet.

§ 9 Revisjon
Når Selskapets drift tilsier at Revisor er påkrevd, skal S elskapets regnskaper revideres av
registrert/statsautorisert revisor. Revisor skal påse at virksomhet en er i samsvar med selskapets
formål og at det drives på en økonomisk forsvarlig måte i tråd med retningslinjer gitt av det
offentlige. Styret kan velge revisor fo r selskapet .



§ 10 Signatur prokura
Styreleder og et t styremedlem tegner selskapet . Styret kan meddele prokura.

§ 11 Omdanning
Vedtak om omdanning gjøres av Årsmøtet etter innstilling fra Styret. Slik innstilling fra
Styret krever 2/3 dels flertall i Styret.

§12 Oppløsning av skolen
Ved nedleggelse av skolen skal vedtak om oppløsning gjøres av Årsmøtet og krever 3/4 dels
flertall.
I en oppløsningssak skal for mye utbetalt statstilskudd tilbakebetales til Utdanningsdirektoratet I
henhold t il økonomiforskrift § 6 andre ledd. Økonomiforskrift til friskoleloven § 11 andre ledd
regulerer tilbakeføring av fondsmidler ved nedleggelse av skoledriften.



Grunnlag for Internasjonal skole
Jevnaker, 28. januar 2019

Discovery International School AS er et AS som er stiftet med det formål å drive skole og
Skolefritidsordning (SFO). Det er ikke tillatt å ta ut utbytte fra selskapet, noe som også er beskrevet i
selskapets Vedtekter § 3. Revisor er per stiftelsesdato ikke utpekt, men vil bli utpekt i henhold til
Vedtektenes § 9. Styret består ved stiftelsesdato av 4 personer, men vil bli utvidet i henhold til
Friskolelovens krav til styre så snart skolen er etablert med lær ere, ansatte og elever.

Disco very International School AS (DIS) søker om å etablere og drive en Friskole på internasjonalt
grunnlag med en læreplan i henhold til IB’s retningslinjer. Undervisningsspråket i skolen vil være Engelsk
og selvsagt Norsk samt f remmedspråk. Skolen skal søke om å bli tatt opp som IB skole så snart en
driftstillatelse foreligger. Den alternative læreplan som DIS fremsender er med tillatelse basert på den
godkjente alternative læreplan til Gjøvikregionen International School (datert mars 2014).

I oppstartsåret regner skolen med å ha 7 0 elever i klassene 1 - 10, dvs PYP og MYP etter IB’s program. Fullt
oppsatt kan skolen ha et maksimum av 25 elever per klasse men skolen kan ikke overskride 2 3 0 elever
totalt. Viser også til utarbeidet budsjett som er vedlagt i søknaden.

Skolen ser også for seg å tilby SFO . Dette er det tatt høyde for og beskrevet i eget separat budsjett.

DIS søker om å etablere seg i RINGERIKE kommune som ligger i Buskerud Fylke. Begrunnelsen om å
etablere skolen i Ringerike kommune er beskrevet i de påfølgende kapitler i dette dokument. Kommunen
har flest innbyggere i regionen og kommunen har også et Høgskole/Universitetsmiljø samt mange
bedrifter med internasjonale relasjoner . DIS vurderer l okasjoner nærme grensen imot Jevnaker for å
dekke et størst mulig geografisk område. Ut ifra søknadsmassen av elever fra andre kommuner enn
Ringerike, vil skolen vurdere å tilby en ordning for skoleskyss for disse . En slik løsning kan ikke være en
del av d r iftsbudsjettet til skolen, og vil f inansieres helt separat fra skolens drift.

Regionen Ringerike, inkludert kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker har i dag ingen tilbud om
Internasjonal skole. Selv om DIS søker om Friskole i Ringerike, vurderer DIS hel e regionen som
nedslagsfelt for skoletilbudet. Hele regionen har iflg Statistisk Sentralbyrå (SSB) 44 156 innbyggere per 3.
kvartal 2018 fordelt på 30 413 personer i Ringerike, 6 888 personer i Hole og 6 855 personer i Jevnaker. I
tillegg til disse 3 kommu nene, så vurderer også DIS at det vil komme elever fra kommunene Lunner og
Gran på Hadeland. Disse kommunene har heller ikke noen internasjonal skole i sin region. Disse to
kommunene har en befolkning på til sammen 22 743 personer.

Regionen Ringerike vil bli også utvidet ifm med endringen av Buskerud fylke. Ringerike og Hole kommune
vil bli en del av det nye fylket Viken, som også vil inkludere kommunene Jevnaker og Lunner som i dag
ligger i Oppland. Dette kan dermed skape en tettere tilhørighet for disse kommunene til senteret av
regionen som vil være Ringerike.



Under Øst - Vest konferansen 2016 i mars , lovte Erna Solberg å starte byggingen av Ringeriksbanen i 2019 ,
og at togpassasjerene kunne kjøpe billetter til første avgang for det nye InterCity - toget allerede fem år
senere. Hun siteres også i referatet fra konferansen: «Dette er et tilgjengelighetsområde som mange
ønsker å flytte til. Det betyr flere barnehager, skoler og alt det andre man må ta med seg når
b efolkningen øker » . Se vedlagte rapport fra Ringerike Utvikling AS.
Se også vedlagte offentlige rapport: « Ringeriksregionen rigget for vekst » av Steinar Aasnæss , Bjørn Ove
Grønseth og Kjetil Gjerdalen ved Høgskolen i S ørøst - Norge.

Beliggenheten gjør at mange som har sitt arbeid i Oslo området bos etter seg i Regionen Ringerike. I følge
SSB så forventes det en befolkningsøkning i alle 3 kommunene i årene fremover. Veiutbygging (E - 16) og
den planlagte Ringeriksbanen (Tog) vil også gjøre regionen til et enda mer attraktivt område å bosette
seg i.

Regionen har per 2018 4 private skoler, en i Hole (Tyrifjord Adventskirken) og 3 i Ringerike (Montessori
og Steiner). Jevnaker , Lunner og Gran har ingen private skoler. Siden ingen skoler i regionen tilbyr en
internasjonal læreplan , vil en IB skole gi elev er i regionen et meget godt skoletilbud , og det vil være et
godt alternativ til den tradisjonelle norske skolen.

Av høyere utdanning i regionen finnes Hø g skolen i Buskerud Hønefoss og Campus Ringerike
(Universitetet i Sørøst - Norge) . Når elever etter avsluttet IB grunnskole blir tatt opp til studier på
Høyskoler og Universitet , vil de ha en fordel ettersom de har hatt engelsk som hovedspr åk samt at IB gir
deg kunnskap om « læren om å lære » .

Næringslivet i regionen består blant annet av Industri med internasjonale relasjoner . På Eggemoen
Aviation & Technology Park finner vi flere selskaper med internasjonale bånd som Tronrud Engineering,
inkludert Hønefoss Airport, Eggemoen (ENEG) , FLIR (amerikansk eid world wide defense company ),
Norsk Titanium med s tore internasjonale kunder , Robot Aviation og Andritz Hydro som er et av verdens
ledende produsenter av utstyr til vannkraft. Andre større selskaper i regionen er Smurfit Kappa Norpapp
AS med hovedkontor i Irland og Spenncon konsernet . Hoteller og reiseliv sbransjen i regionen er også
interessenter i en internasjonal skole.

Styret i Discovery International School AS ,

Heidi Jo Hannisdal Anne Lise Hansen
Styrets leder Styremedlem

Linda Thunshelle Agnar Hannisdal
Styremedlem Styremedlem



Søknad om: Ny grunnskole etter 
friskoleloven 

Generelt om skolen 

Geografisk plassering 

Oppgi hvor skolen skal etableres. 

Fylke: Buskerud, Akershus og Østfold (f.o.m. 2020) 
Kommune: Ringerike (3007)  

 

Organisasjonsform 

Skolen må være registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet. 
Skolens navn tilsvarer navnet på rettssubjektet slik det fremkommer av registreringen. 

Navn på rettssubjektet: Discovery International School AS 
Organisasjonsnummer: 922104794 
Organisasjonsform: AS  

 

Registerutskrift fra Enhetsregisteret 

Last opp fullstendig registerutskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysund eller fra tilsvarende 
register. Registreringen må vise skolens formål, hvem som utgjør styret ved skolen, daglig leder, 
revisor mv. Nøkkelopplysninger fra Brønnøysundregistrene er ikke tilstrekkelig. 

Utdanningsdirektoratet kan godkjenne registrering i annet register, forutsatt at denne gir 
tilsvarende notoritet. 

Vedlegg 

1. Registerutskrift.pdf (lastet opp: 25.01.2019 00.02.37) 

 

Innskuddskapital 

Last opp en bekreftelse fra skolens bank på innbetalt innskuddskapital på minimum 100 000 

kr. Skolens organisasjonsnummer, kontonummer og beløp, må fremgå av bekreftelsen. 
Bankgaranti er ikke tilstrekkelig i denne sammenheng.  

Innskuddskapitalen må være inne på søknadstidspunktet, og kan ikke brukes i perioden fra 
søknaden er levert til den er ferdig behandlet. 

Vedlegg 



1. 201901300718-0405_Bekreftelse på saldopr2901.pdf (lastet opp: 30.01.2019 09.52.00) 

 

Behov for skolen 

Skolen må begrunne hvorfor det er behov for denne skolen. 

  

Vedlegg 

1. Ringeriksregionen rigget for vekst_final -1.pdf (lastet opp: 26.01.2019 23.31.37) 

2. ru-magasin-0216-oppslag.pdf (lastet opp: 26.01.2019 23.31.43) 
3. DIS - Redegjørelse for elevtall - Elevgrunnlag til Udir.xlsx (lastet opp: 30.01.2019 

14.13.10) 
4. Grunnlag for skole DIS.pdf (lastet opp: 30.01.2019 14.24.00) 

 

Lov 

friskoleloven  

 

Kontaktinformasjon 

Kontaktinformasjon 

Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i 
Enhetsregisteret. Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den e-
postadressen som skal brukes. 

Postadresse: Prestlia 41 

Postnummer: 3520 
Poststed: JEVNAKER  

Telefonnummer: 92485740 
E-post: agnar.hannisdal@gmail.com 
Nettside:  

 

Skoleanlegg 

Skoleanlegg 

Redegjør kort for skolens planer for skoleanlegg, herunder beliggenhet (hvilken del av kommunen, 
bydel osv.). Beskriv kort hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er 
godkjent av fylkesmannen ved planlagt skolestart. 



Discovery International School AS ser for seg å etablere skole I Ringerike Kommune, i retning 

grensen til Jevnaker. Dette er viktig ifm å dekke et størst mulig område i Ringeriksregionen. Skolen 
har foreløpig ett alternativ egnet for skole under vurdering. Viser også til beskrivelse i 
søknadsdokumentene.  

 

Styret og vedtekter 

Krav til styrings- og rådsorgan 

Friskoleloven stiller særlige krav til styret som skolens øverste organ. Skolen bekrefter at de har 
lest, og forstått at: 

 

styret er skolens øverste organ 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

styret har den øverste ledelsen ved skolen, og skal se til at skolen drives etter gjeldende lover og 
forskrifter 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

styret er oppnevnt i samsvar både med friskoleloven og skolens rettsgrunnlag (f.eks. aksjeloven 
eller stiftelsesloven) 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

skolen skal både ha et elevråd og et foreldreråd 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

skolen skal ha ett sett med vedtekter som både skal samsvare med friskolelovens regler og skolens 
rettsgrunnlag (f.eks. aksjeloven eller stiftelsesloven) 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

Vedtekter 

Skolen bør blant annet være oppmerksom på følgende: 

Oppgaver som er tillagt styret etter friskoleloven §§ 5-1 og 5-2 kan ikke delegeres til andre. 



Etter friskoleloven § 2-2 stilles det krav til at skolens vedtekter må angi at alle offentlige tilskudd 

og skolepenger skal komme elevene til gode jf. § 6-3. 

Et eventuelt overskudd ved skolen må disponeres i henhold til økonomiforskrift til 

friskoleloven. Videre har økonomiforskriften regler om tilbakebetaling av statstilskudd ved 
nedleggelse av skolen.   

Last opp skolens/rettssubjektets vedtekter. 

Vedlegg 

1. VEDT DIS AS.pdf (lastet opp: 25.01.2019 00.10.10) 
2. Vedtekter Discovery Int School AS.pdf (lastet opp: 25.01.2019 00.10.10) 

 

Utdanningens innhold 

Skolens grunnlag 

Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter. 

 c. internasjonalt  

Skoler som driver på internasjonalt grunnlag må følge en internasjonal læreplan. Skolen må oppgi 
hvilken læreplan de ønsker å benytte, og når denne evt. ble godkjent av Utdanningsdirektoratet. 

Vi forutsetter at skolen selv sørger for å ha nødvendige bruksretter til en alternativ 
læreplan. Skolen må i tillegg til skolens læreplan laste opp et norskspråklig dokument som viser: 

o på hvilken måte læreplanen ivaretar lovens krav til innholdet i grunnskoleopplæringen 

o skolens overgangsordninger mellom Language B og Language A, samt hvilken læreplan de skal 
følge i norsk 

o skolens norskspråklige fag - og timefordeling i 60 minutters enheter 
o hvordan fagområdene religion, livssyn, etikk, norsk, matematikk, fremmedspråk, kroppsøving, 

kunnskap om heimen, samfunnet og naturen og estetisk, praktisk og sosial opplæring blir ivaretatt 
i henhold til loven. 

Skolen følger IB's læreplaner for PYP og MYG programmene. Vedlagt under ANNET. Viser 

ellers til dokument "Alternativ læreplan" som er vedlagt under ANNET.  

 

For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for 
funksjonshemmede 

Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om 
den skal drive opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her: 

 

Skolens læreplan 

 Skolen skal følge en alternativ læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet  



Skriv inn navn på læreplanen, og hvem som opprinnelig har fått den godkjent. 

Discovery International School har med tillatelse brukt Alternativ læreplan for 

Gjøvikregionen International School som grunnlag for utarbeidelse av den alternative 

læreplanen. Den ble godkjent for Gjøvikregionen International School våren 2014. Denne er 

oppdatert til dagens krav og tilpasset Discovery International Shcool. Alternativ læreplan og 

IB's PYP - MYP programmer er vedlagt under ANNET.  

 

Skolens undervisningsspråk 

Språk:  

☐ Norsk 

☐ Samisk 

✓ Engelsk  

 

Vurderingsform 

 Skolen skal ha egen vurderingsordning og dokumentasjonsform 

Vedlegg 

1. Vurderingssystem PYP og MYP for DIS.pdf (lastet opp: 25.01.2019 23.51.44) 

 

Elevtall – Grunnskole 

Elevtall grunnskole 

Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole (det maksimale elevtallet skolen søker 
godkjenning for) og hvilke årstrinn søknaden gjelder for. 

Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide 
med. 

Fra skoleår: Høsten 2020 

Trinn 

Søkt 

elevtall 

230 

Trinn 1 ✓  

Trinn 2 ✓  



Trinn 

Søkt 

elevtall 

230 

Trinn 3 ✓  

Trinn 4 ✓  

Trinn 5 ✓  

Trinn 6 ✓  

Trinn 7 ✓  

Trinn 8 ✓  

Trinn 9 ✓  

Trinn 10 ✓  

 

Redegjørelse for elevtall 

Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og 
for behovet for det omsøkte elevtallet (ved fullt utbygd skole). 

Vedlegg 

1. DIS - Redegjørelse for elevtall - Elevgrunnlag til Udir.xlsx (lastet opp: 30.01.2019 
14.08.10) 

 

Elevene 

Elevenes rettigheter 

Elevene har særlige rettigheter etter friskolelovens kapittel 3. Skolen bekrefter at den skal følge 
reglene om: 

 

tilpasset opplæring og tidlig innsats 



✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

spesialundervisning 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

organisering i klasser og basisgrupper 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

særskilt språkopplæring 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

rådgivning 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

Inntaksreglement 

Skolen må ha et inntaksreglement som viser prioritering av søkere dersom det er flere søkere enn 
skolens godkjente kapasitet. Prioriteringen må skje ut fra saklige hensyn. Les mer om inntak og se 
friskoleloven § 3-1. 

Vedlegg 

1. Admission Discovery International School.pdf (lastet opp: 25.01.2019 00.17.31) 

 

Ordensreglement 

Skolen skal ha et ordensreglement som beskriver elevenes rettigheter og plikter jf. friskoleloven §§ 
3–9 og 3-10. Ut fra hensynet til forutberegnelighet og rettssikkerhet skal reglementet beskrive de 
refsingstiltakene som skolen kan bruke dersom elevene bryter reglementet. Skolen har ikke 
anledning til å benytte andre refsingstiltak enn de som er uttrykkelig nevnt i reglementet. 

Et eksempel på en type refsingstiltak er bortvisning. Bortvisning er enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven § 2, og det må framgå av reglementet at vedtaket kan påklages til fylkesmannen 
i skolens fylke. 



Reglementet må omtale elevens rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. 

Se også sjekkliste - ordensreglement 

  

Vedlegg 

1. Ordensreglement for Discovery International School.pdf (lastet opp: 25.01.2019 00.18.10) 

 

Skolens personale 

Faglig, pedagogisk og administrativ ledelse 

 

Skolen bekrefter at den skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse. 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

Skolen bekrefter at den skal ha en daglig leder. 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

Kompetansekrav til undervisningspersonalet 

 

Skolen vil stille de kompetansekravene som følger av friskoleloven med tilhørende forskrift. 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

Politiattest og lønns- og arbeidsvilkår 

 

Skolen skal følge reglene i friskoleloven om politiattest ved tilsetting. 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

Skolen er kjent med at undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende det 
som gis i den offentlige skolen. 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  



 

Økonomi og annen virksomhet 

Budsjett 

Last opp budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha ved fullt 
utbygd skole, dvs. et helt skoleår for det totale elevtallet søknaden gjelder. Se veileder og 
budsjettmal. 

Vedlegg 

1. Discovery International School Budget.xlsx (lastet opp: 30.01.2019 14.08.53) 
2. Discovery After School Activities Budget (SFO Budget).xlsx (lastet opp: 31.01.2019 

21.02.09) 

 

Skolen bekrefter at beregningen av skolepenger og statstilskudd fremgår av note til budsjettet. 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

Annen virksomhet 

Oppgi om skolen skal tilby noen av disse typene virksomhet. Skolen må utarbeide eget budsjett for 

annen virksomhet og eventuelt felleskostnader skolen og den andre virksomheten har må fordeles 
på de forskjellige budsjettene. 

 Skolefritidsordning (SFO)  
Virksomheten må ha egen avdeling i skolens budsjett, og felleskostnader må være fordelt.  

 

Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet utover det som nevnes her, må den søke særskilt 
om dette under "Annet". 

 

Spesielt for skolen dersom den ikke skal tilby SFO 

Dersom skolen ikke skal tilby SFO for sine elever, må skolen redegjøre for hvordan dette ivaretas. 

 

Annet 

Dispensasjoner 

 Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven. 

 



Tilleggsopplysninger 

Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her. 

 



Grunnskoleelever i de 5 aktuelle kommunene: 

 

Kommune Elevtall pr 01.10.18 

Gran 1594 

Hole 863 

Jevnaker 782 

Lunner 1112 

Ringerike 3266 

Sum 7617 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/800-2   Arkiv: F41 &13  

 

 

Høring - Trygge rammer for fosterhjem  
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur støtter rådmannens forslag om å inngi høringssvar hvor 

forslagene som fremmes i NOU`2018:19 Trygge rammer for fosterhjem støttes.  

 

Sammendrag  

 

Regjeringen oppnevnte i statsråd 21. april 2017 et utvalg som fikk i mandat å gjennomgå 

rammebetingelsene for ordinære fosterhjem. Utvalget har i hovedsak utredet hvordan 

økonomiske rammebetingelser sammen med faglige rammebetingelser og andre tjenester i 

kommunen på en best mulig måte kan bidra til en helhetlig støtte til barnet og fosterfamilien. 

Formålet med utredningen var større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpassede tiltak for 

barna og fosterfamiliene. 

 

Utvalget foreslår å styrke fosterforeldrenes rettigheter og gi fosterforeldre en mer forutsigbar 

økonomisk situasjon. Utvalget foreslår blant annet en ny, kommunal stønadsordning 

for ordinære fosterhjem, fastsatt og regulert i lov og forskrift. 

 

Rådmannen v/kommuneadvokaten registrer at utvalget kommer med forslag som medfører nye 

plikter for kommunen, herunder f.eks. ved at kommunene skal utvikle og etablere miljøer 

med spisskompetanse på fosterhjemsområdet for å sikre at barn, fosterfamilier og foreldre får 

tilgang til spesialisert veiledning samt lokale løsninger som sikrer tilgjengelighet til 

barneverntjenesten også utenfor kontortid.  

 

Rådmannen ved kommuneadvokaten har gjennomgått høringsdokumentene, og finner ikke 

grunn til å komme med andre merknader enn at forslagene støttes. 

 

 

Økonomiske forhold -  
Utvalgets forslag vil gi økte kostnader for norske kommuner. Om dette uttaler utvalget: 

Utvalget mener at forslagene til sammen vil føre til bedre kvalitet, mer forutsigbarhet 

og bedre ressursutnyttelse. Avhengig av ambisjonsnivået vil det være nødvendig å øke de 

økonomiske rammene til kommunene.  



- 

 

Rådmannens vurdering  

 

Rådmannens vurdering er at det avgis høringsuttalelse til NOU 2018:18 – Trygge rammer for 

fosterhjem der forslagene støttes.  

 

 

 

  

 

Vedlegg 

Høringsbrev - NOU 201818 Trygge rammer for fosterhjem(764329)(1) 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Høringsbrev - NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem 

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette "NOU 2018:18 Trygge rammer for 

fosterhjem" på høring. 

 

Regjeringen oppnevnte i statsråd 21. april 2017 et utvalg som fikk i mandat å gjennomgå 

rammebetingelsene for ordinære fosterhjem. Utvalget har i hovedsak utredet hvordan 

økonomiske rammebetingelser sammen med faglige rammebetingelser og andre tjenester i 

kommunen på en best mulig måte kan bidra til en helhetlig støtte til barnet og fosterfamilien. 

Formålet med utredningen var større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpassede tiltak 

for barna og fosterfamiliene.  

 

Utredningen kan leses her: NOU 2018:18 

 

Vi ber om kommentarer til utredningen innen 20. mai 2019.  

 

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge saken for 

underliggende etater eller andre som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn 

digitalt ved å bruke skjemaet for å sende inn høringssvar på regjeringen.no. 

 

Med hilsen 

 

 

Otto Leirbukt (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

Kristine Gran Martinsen 

rådgiver 
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Kosthold i de kommunale barnehagene  
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar status for arbeid med kosthold i barnehagen til 

orientering. 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Selv om foreldre har det grunnleggende ansvaret for barns kosthold, har barnehagen stor 

innflytelse på barnas matvaner. Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barns 

kosthold, så mye som opptil 3000 måltider i løpet av barnets barnehagetid. Når hele 40-60% 

av barnets daglige energiinntak inntas i barnehagen blir det av stor betydning hva barna spiser 

og drikker i barnehagen (Forbrukerrådet, 2018). 

 

Følgende overordnede føringer ligger til grunn for kosthold i barnehagene; Lov om 

barnehager, Rammeplan for Barnehager, Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i 

barnehagen, og Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

 

«Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller» (§2. Barnehagens innhold). Rammeplanen for barnehager har et økt fokus 

på kosthold og har tydelige krav til mat og måltider. Gjennom medvirkning til måltider og 

matlaging skal barnehagene gi barna et grunnlag for å utvikle matglede, matkultur og få 

grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat bidrar til gode helsevaner (Rammeplan 2017). 

I 2018 kom ny Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen hvor mat og 

måltider i barnehagene skal være varierte og i tråd med Helsedirektoratets kostråd. 

 

Ringerike kommunes folkehelseprofil (Folkehelseinstituttet 2018) viser at kommunen har høy 

andel barn som lever i lavinntektsfamilier. Lavere sosial status og dårlig kosthold kan sees i 

sammenheng med lavere aktivitetsnivå og større risiko for livsstilssykdommer (Dahl et al 

2014). På bakgrunn av folkehelseprofilen ble en kartlegging av kosthold og fysisk aktivitet i 

de kommunale barnehagene gjennomført i 2018. Barnehageansatte i alle ledd ble intervjuet. 

Rapporten «Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – 2018» ble laget av Enhet for 



- 

forebyggende helsetjenester barn og unge, på oppdrag fra kommunalsjef for barn og unge 

Marianne Mortensen. De private barnehagene er ikke kartlagt, og vi kan derfor kun si at det er 

forskjeller i kostprisen blant de private barnehagene. 

 

Rapporten viser at alle de kommunale barnehagene er opptatte av måltidet som sosial arena 

for læring. Der variasjonene finnes er i hva den enkelte barnehage serverer og hva foreldre 

sender med som medbrakt mat til fortrinnsvis frokost og ettermiddagsmat. Funnene fra 

kartleggingen viser også at hvordan feiringer markeres er forskjellige. Barnehagenes rutiner 

for kosthold varierte, og de ansattes ønsker fremkommer som unisone. Ved å utarbeide interne 

retningslinjer for kosthold i de kommunale barnehagene, sikrer vi alle barna i de kommunale 

barnehagene det samme tilbudet.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av bevissthet på folkehelse og tiltak som kan bidra til å utjevne sosiale 

forskjeller, kosthold i barnehagen kan utjevne og bidra som en forebyggende funksjon. 

Rådmannen anbefaler å ta status om arbeid med kosthold i barnehagen til orientering.   

 

 

Vedlegg 

Rapport «Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – 2018». 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef Barn og unge Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Aase Kathinka L. Fremgård 
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Takk til
Det rettes en takk til kommunalsjef for barn og unge Marianne Mortensen for forankring. Videre
rettes en takk til de ansatte i barnehagene som har delt av sine erfaringer og gitt innblikk i
barnehagehverdagen.

Bakgrunn for rapporten
Bakgrunnen for prosjek tet er Fo lkehelseprofilen i Ringerike (Folkehelseinstituttet, 2018). Denne viser
at kommunen har en høy andel barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt , hvilket
indikerer at det er behov for forebyggende tiltak. B arn fra familier med lav sosial s tatus har dårligere
kosthold, lavere aktivitetsnivå og større risiko for livsstilssykdommer enn andre barn (Dahl et al,
2014 ) . Nyere forskning viser også at barn ikke er så aktive som vi tror, og 1 av 6 barn i Norge er
overvektige.

Helsevanemønstre, som vaner for fysisk aktivitet og kosthold , etableres tidlig i livet og har en
tendens til å vedvare inn i voksenlivet (Dahl et al, 2014). Mye av g runnlaget for sosial ulikhet i helse
legges med andre ord i barneårene . I et samfunnsøkonom isk perspektiv er det en stor gevinst i å
satse på barnehager av god kvalitet som et tidlig forebyggende tiltak framfor å sette inn
kompenserende tiltak på et se nere tidspunkt (Meld. St. 19). 91 % av norske barn går i barnehage, og i
gjennomsnitt tilbringe r de 35 timer i uka i barnehagen (SSB, 2018 ). Dette gjør barnehagen til en
svært aktuell arena for sosial utjevning. I b arnehageloven § 2 står det at b arnehagen skal ha en
helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale ulikheter. Ba rnehagen som
h elsefremmende arena har lenge vært et sentralt satsingsområde nasjonalt . I Stortingsmelding 34
(2012 - 2013) står det at innsatsen framover i større grad bør rettes mot kvalitet i barnehagen og at
kvalitet i barnehagen o g så innebærer tilrettelegging for go de matvaner og fysisk aktivitet.
Barnehageansatte bør derfor ha kunnskap om betydningen av sunne levevaner og om hvordan de
kan tilrettelegge for gode aktivitets - og kostvaner i samarbeid med hjem og nærmiljø, helsestasjon og
tannhels etjenesten. (Fra Meld. St. 34, 2012 - 2013).
Godt kosthold og fysisk aktivitet er av stor betydning for barns vekst, utvikling og helse på kort og
lang sikt. Kartleggingen av kosthold og fysisk aktivitet i barnehagene i kommunen vil fungere som et
utgangspun kt for igangsetting av helsef remmende tiltak i barnehagene.

Oppdragsgiver og organisering
Kartleg gingen er utført i Sektor barn og unge med forankring hos kommunalsjefen for barn og unge.
Selve kartleggingen er gjennomført i Enhet for fo rebyggende helsetj enester barn og unge/Folkehelse
på initiativ fra og under ledelse av folkehelsekoordinator Lina Marie Brathaug Frantzen. Ergo - og
fysioterapeutene for barn og unge har gjennomført intervjuer og motoriske tester. Rapporten er
utarbeidet av Kari Anne Raaberg og Lina Marie Brathaug Frantzen.

Metode
Rapporten er basert på dybdeintervjuer med ansatte i de elleve kommunale barnehagene i Ringerike
kommun e. I hver barnehage har man intervjuet en styrer, en pedagogisk leder og en
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barnehagemedarbeider. Rapporten op psummerer funnene fra intervjuene .

I tillegg til intervjuer er det gjennomført en motorisk kartlegging i fem kommunale barnehager som
ligger spredt rundt om i kommunen . Utvelgelsen skjedde i samarbeid med kommunalsjef en for barn
og unge. Metoden for gjennomføring av motorisk kartlegging står beskrevet i et eget kapittel.

Kosthold i barnehagen
I løpet av barnehagetiden spiser et barn så mye som 3000 måltider i barnehagen . Hele 40 - 60% av
barnets daglige energiinntak dekkes i barnehage n (Forbrukerrådet, 2018 ; Rustad, 2019 ) . Det er viktig
at gode vaner fremmes fra tidlig alder. Hva barna spiser i barnehagehverdagen er med andre ord av
stor betydning. Den nye rammeplanen fra 2017 har et økt fokus på kosthold og stiller tydeligere krav
til mat og måltider. Rammeplanen sier at barna gjennom medvirkning i mat - og måltidsaktiviteter
skal motiveres til å spise sunn mat. De skal videre få en grunnleggende forståelse for hvordan s unn
mat kan bidra til god helse (Utdanningsdirektoratet, 2017). Gjennom tilretteleggi ng for sunne
måltider som inkludere r alle, kan barnehagen bidra til å redusere sosial ulikhet.

I 2018 presenterte Helsedirektoratet en ny n asjona l retningslinje for mat og måltider i barnehagen .
Her anbefales det at mat og måltide r som serveres i barnehagen skal være varierte og i tråd med
Helsedirektoratets kostråd. Disse kostholdsrådene legger vekt på at et sunt kosthold i hovedsak skal
være variert , bestående av mye grønnsaker, bønner, fru kt, bær, grove kornprodukter, fisk og sj ømat ,
samt begrensede mengder a v bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. Videre bør s mør og
smørbasert matfett erstattes med vegetabilske oljer og matfett basert på vegetabilske oljer.
Helsedirektoratet anbefaler at barnehagen tilby r grønnsaker og fr ukt eller bær hver d ag. Barnehagen
bør ha som mål at barna inntar minst tre av «fem om dagen» i løpet av barnehagedagen, og minst
halvparten bør være grønnsaker.

Det ble i april 2017 utarbeidet en retningslinje for målt ider i barnehagen i kommunen. Denne
anbefaler at Helsedirektoratets «Råd for mat og måltider i barnehagen» legges til grunn ved
matservering slik at den ernæringsmessige verdi en av måltidet sikres.

Måltidsrutiner
Måltidene er organisert på omtrent samme måte i de ulike barnehagene. Alle b arnehagene tilbyr
barna å spise medbrakt frokost fra ca. kl. 7.15 til 9. Lunsj spises mellom kl. 11 og 12. Barnehagene
står for lunsjserveringen fire dager per uke. Et femte lunsjmåltid i uka består av medbrakt niste.
Nistemåltidet legges oftest til turdag en. Alle barnehagene har ettermiddagsmåltid fra ca. kl. 14.30 til
15, der barna spiser frukt og eventuelt grønnsaker samt medbrakt niste.

Til lunsj serverer de fleste barnehagene både brød og knekkebrød. De færreste serverer grøt. Vanlige
pålegg er gulost , brunost, smøroster, leverpostei, makrell, kaviar og f iskepudding. Noen ganger
serveres prim, syltetøy, rødpølse og i blant egg. Noen serverer majones. Enkelte barnehager forteller
at de kun setter frem søte pålegg, som syltetøy, brunost og prim én gang p er uke. Noen ansatte
forteller at det settes frem søte pålegg på avdelingene til tross for enighet i personalgruppa om at
disse kun skal tilbys ved spesielle anledninger. Til maten drikker barna vann eller melk. Det varierer
hvor ofte det serveres grønnsak er til lunsjmåltidet. Noen har det hver dag, andre to - tre ganger i uka.
De fleste har da agurk, tomat og paprika. Noen serverer både frukt og grønt til ettermiddagsmåltidet,
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men de fleste serverer kun frukt.

Når det gjelder varmmat, varierer det hvor ofte dette serveres i de ulike barnehagene. Noen har
varmmat én gang per uke. Andre én gang per måned. Varmmaten består ofte av halvfabrikata, som
pølser, fiskepinner og tomatsuppe fra pose. Noen barnehager oppgir å oftere servere mat laget fra
bunnen av, som fiskeform, grønnsaksform, ulike supper, salatbar og hjemmelaget pizza. Noen
barnehager har en avtale med Ringerikskjøkken, og får varmmaten levert . De fleste barnehagene
serverer mest kjøtt, og mindre fisk og vegetar. Det sees variasjoner innad de enkelte barnehagene
med tanke på hvor ofte man har varmmat og hva slags mat som serveres på de ulike avdelingene.

Måltidet som danningsarena
I alle barnehagene er det fokus på måltidet som danningsarena. Samtlige er opptatt av å skape en
god atmosfære ved måltide ne. Videre er det fokus på «bordskikk», at man er flinke å sende
hverandre det som står på bordet, at de voksne prater med barna fremfor med hverandre og at man
legger opp til gode samtaler rundt bordet. Barna er med å dekke på. Dette skjer ofte gjennom
or dningen «dagen s hjelper» eller «ordensbarn».

Markering av spesielle anledninger
Mange spesielle anledninger markeres i løpet av et barnehageår. Karneval feires i de fleste
barnehagene ved å «slå katta ut av sekken» og spise pølser, fastelavn med boller og krem, påskelunsj
med gul mat, gelé eller is, maifest feires ofte med pølser og is, sommerfest med grilling eller kaker,
luciadagen med lussekatter og nissefest med grøt og godtepose. Ansatte i flere av barnehagene
forteller at det ofte serveres pølser ved slike anledninger fordi det er enkelt. Av drikke serveres det
ofte saft.

Når det gjelder bursdagsfeiringer, er det ulik praksis i de forskjellige barnehagene. I mange
barnehager er det organisert slik at foreldrene sender med kake eller is. Et fåtall bar nehager står selv
for tilberedningen. Noen få barnehager har valgt å bytte ut kaker med for eksempel fruktpinnsvin
eller smoothie for å begrense mengden sukker i hverdagen. Andre har forsøkt dette, men opplever å
møte motstand innad i personalgruppa, men o gså blant foreldre som mener at kake hører med til
bursdagsfeiring i barnehagen.

Barnas matpakker
Det sees store variasjoner i barnas matpakker. Barnehagene ser mange gode matpakker, men også
mange usunne, med høyt innhold av sukker og fett. Noen barn har med for lite mat. Andre har med
for mye. Flere av de ansatte forteller at barna spiser mindre mat på nistedagen og mener at dette har
sammenheng med at valgmulighetene i matboksene ofte er for mange. Medbrakt mat til frokost og
ettermiddagsmåltid består a v mye sukkerrike yoghurter og frokostblandinger. En del barn får med
seg saft på flaskene hjemmefra. Flere forteller at de tar opp utfordringen med usunne matpakker på
foreldresamtaler, men dette oppleves utfordrende. Det fortelles at det kan være ekstra u tfordrende
å samarbeide med foreldre om kosthold der det er sprik i oppfatningene som følge av forskjellig
kulturell bakgrunn.
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Planverk og kompetanse
Det er varierende kjennskap til Helsedirektoratets anbefalinger for kosthold i barnehagen. De fleste
er kjent med at kosthold er et tema i rammeplanen, men få av barnehagene har kosthold som del av
sin årsplan eller ukesplan. Ingen er kjent med den kommunale retningslinjen for måltider i
barnehagen. Få har en meny og få har utarbeidet en fast handleliste. Fl ere ansatte i de ulike
barnehagene forteller at innkjøp i stor grad avgjøres av hva de voksne har lyst til å spise. I mange
barnehager fortelles det om stor variasjon i hva som serveres på de forskjellige avdelingene. Dette
tyder på at det er personavhengi g hva som blir handlet inn og laget av mat. Hva som tilberedes ser ut
til å ha sammenheng med de ansattes interesse og kunnskap for kosthold og matlaging.

Ingen barnehager oppgir å ha noen spesiell kompetanse på kosthold. Ansatte i flere av barnehagene
fo rteller at de gjerne skulle hatt mer av dette. I flere barnehager nevnes «Fiskesprellkurs» og en
veileder for kosthold i barnehagene i Ringerike kommune – begge rundt ti år gamle. Flere sier at de
kjenner på manglende kompetanse når det kommer til å lage g od og sunn mat til barna. Mange
peker på at det er utfordrende å lage mat til et stort antall barn. Manglende kunnskap og erfaring
innen matlaging blant de ansatte, logistikk og et presset budsjett er årsaker som nevnes. Flere sier at
de ikke har kjøkken t ilrettelagt for matlaging i stor skala og mange sier at personalressursene er for
knappe til å tilberede varmmat så ofte som de ønsker. De ansatte inkluderer barna i matlagingen i
den grad det er rom for det, men flere barnehager melder behov for tilrettel egging.

Innkjøpsrutiner
De fleste barnehagene bestiller mat fra Cater - Vest. Andre får mat levert fra matvarebutikker som
Rema 1000 eller Coop Mega. De fleste får mat levert annenhver uke eller én gang i måneden. De
fleste har en fast bestillingsansvarlig, og det varierer om dette ansvaret ligger hos styrer, en
ped agogisk leder eller en barnehagearbeider . Det som trengs utenom maten som er bestilt, handles i
matvarebutikk. Slik handling skjer som oftest en gang i uka. Frukt og grønt leveres av Bama, handles i
matvarebutikk eller tas med av foreldre. Det sees store variasjoner i hva som handles inn i de ulike
barnehagene. De fleste barnehagene er opptatt av ikke å kaste mat, en del kastes likevel. Det som
oftest blir kastet er brød og rester av noen påleggsty per, som makrell i tomat og leverpostei.

Ønsker hos ansatte
Flere av barnehagene fremmer et ønske om mer kompetanse på kosthold. Mer spesifikt nevnes
behovet for kunnskap om å lage enkel, billig og sunn mat til et stort antall barn. Flere ønsker seg at
en med kompetanse på kosthold og matlaging får ansvar på kjøkkenet slik at personalet på generell
basis kan bruke mindre tid på kjøkkenet ettersom ressursene er knappe. Noen sier at de har behov
for et kjøkken som er bedre tilrettelagt for tilberedning av va rmmat. Flere fremmer ønsket om en
felles retningslinje fra kommunen med føringer for innkjøp og hva som skal serveres i barnehagen.
Flere ansatte i ulike barnehager ønsker mer kompetanse på foreldresamarbeid. Det nevnes at en
felles retningslinje ville gjø re det enklere å ta opp temaet kosthold med barnas f oreldre.

Fysisk aktivitet i barnehagen
Det sees sammenhenger mellom stillesitting og kroppsvekt, motorisk kompetanse, kognitiv utvikling
og risikofaktorer for hjerte - og karsykdommer blant barn og unge. Ifølge Helsedirektoratet (2019) bør
det legges til rette for aktivitet på de arenaene der barn bruker mye tid, som i barnehagen.
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Nasjonale anbefalinger sier at barn bør ha minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag.
Intensiteten bør være moderat til høy. Minst tre ganger i uken bør det legges til rette for aktivitet
med høy intensitet som gir økt muskelstyrke og som styrker skjelettet. Med moderat intensitet
menes aktivitet som fører til raskere pust enn vanlig og med høy intensitet menes aktivitet so m
medfører mye raskere pust enn vanlig. Lek utover de 60 minuttene daglig, gir friskere og mer robuste
barn. Anbefalingene sier at stillesitting bør begrenses så mye som mulig og stykkes opp med aktive
perioder (Helsedirektoratet, 2014).

Studier utført i norske barnehager, ty der på at det kan være vanskelig å nå de gjeldende
anbefalingene for aktivitetsnivå i barnehagetiden og at enkelte barnehagebarn har et relativt lavt
aktivitetsnivå (Danielsen, Mathisen & Stålesen, 2019; Andersen, Borch - Jenssen, Øvreås , Ellingsen,
Jørgensen & Moser, 2017). Barnehagen skal ifølge rammeplanen være en arena for daglig fysisk
aktivitet. Den skal fremme bevegelsesglede og barnas motoriske utvikling. Forskere har funnet at det
er ikke så store forskjeller på fysisk aktiv lek inne og ute, men at barna er mest aktive når de leker i
naturen ( Osnes & Skaug, 2015 , s. 18 ).

Rutiner for fysisk aktivitet i barnehagen
De fleste barnehagene starter dagen med innendørs frilek frem til « barnemøte » mellom kl . 9 og 10 .
Etter barnemøte varierer ak tivitetene fra planlagte inne - eller uteaktiviteter til mer spontane
aktiviteter . Funnene viser at det er store variasjoner mellom og innad i barnehagene når det gjelder
fordelingen av inne - og utetid og det antas at i de aller fleste barnehagen e er barna inne mellom fire
til seks timer og ute mellom to til fire timer hver dag . De fleste barnehage n e har fast utetid mellom
kl. 12 og 14.30 for de eldste barna og mellom 9 og 11 for de minste barna som sover i løpet av
barnehagetiden. Hvor mye barna er ute utover den faste ute tiden varierer. Generelt beskriver de
ansatte at barna er mer utendørs vår og sommer enn høst og vinter. Mange ansatte opplever at det
er lettere å legge til rette for fysisk aktivitet ute ndørs enn inne ndørs og det blir nevnt fle re årsaker til
det; b arnehagens inne areal , reglement med hensyn til sikkerhet (innestemme og ikke løpe inne ),
samt kompetanse og interesse hos ansatte og antall ansatte pr barn. I noen barne hager blir det
fortalt at de bruker et aktivitetskonsept kalt Røris som fast inneaktivitet . E llers forteller flere at barna
ofte sitt er i ro under samlingsstunden . I noen få barnehager har de tilgang til eget gymrom og enkelte
andre har avtaler med nærmeste skole om å disponere gymsalen når den er ledig .

I noen barn ehager forteller de ansatte at mangel på klær tilpasset temperatur og værforhold setter
begrensninger for utetiden i v inter halvåret . Hos de minste b arna ble store og klumpete vinterdresser
samt mye snø og is nev nt som hindring er når det gjelder utetid . Vid ere nevnes det at påkledning
stjeler tid til planlagte aktiviteter. Videre opplever de ansatte at det er få voksne som kan følge opp
barna i utetiden da pauseavvikling, sovebarn samt opprydning etter måltid krever ressurser. Slike
faktorer kan forkorte ute tiden.

I utetiden er det sykling, husker, dumphusker, sandkasse lek, lekestativer og sklie som blir nevnt som
de mest attraktive aktivitetene . Om vinteren akebakke og ski. De voksnes rolle i leken er i hovedsak
observasjon og ivaretakelse av sikkerhet. Flere nevner også igangsetting av aktiviteter og deltakelse i
lek som viktig . De fleste ansatte forteller at det er personavhengig hvor ak tive de voksne er i leken og
i hvilken grad de ser viktigheten av igangsetting av aktivitet. Dette har oft e sammenheng med de
ansattes engasjement og interesse for fysisk aktivitet og for utendørsaktivitet generelt. Utfordringer
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omkring de ansattes he lse blir nevnt som et hinder. Eksempelvis nevnes ryggsmerter blant ansatte
som en årsak til at voksne ofte ikke delta r i aktivitet og heller ikke igangsette r .

Turdag
Alle barnehagene har turdag som fast ukentlig aktivitet . Utover det varierer turdagens lengde , sted
og innhol d innad i de ulike barnehagene og avdelingene . De ansatte forteller at både fra barna og de
foresatte har forventinger til turdagen og opplever den som viktig. Sikkerhet i form av nok personal i
forhold til antall barn ble fremhevet som den viktigste faktoren for gjennomføring av turdagen , og
høyt sykefravær i personalgruppen og mangel på vikarer er den største trusselen. Eksempler som
nevnes er man ved sykdom i personalgruppen de l e r barnegruppen i to, slik at noen får gå på tur
mens andre blir igjen i barnehagen . Andre ganger ste pper styrer inn slik at turdagen gjennomføres på
tross av syk dom. Noen nevner utfordringer ved o rganisatoriske forhold der for eksempel
barnehagens faste møtedag er lagt til samme dag som turdagen , slik at turen må forkortes. Flere sier
videre at motivasjon og interesse hos både styrer og de ansatte spiller en vesen tlig rolle for
gjennomføring av turdag. Flesteparten av de ansatte mener de har et forbedringspotensial når det
kommer til å bruke nærområdet til tur .

Oppfølging av m o torisk utvikling
Når det kommer til motorisk utvikling, benytter alle barnehagene skjemaet «Fire år, trygg og klar»
hvor både barnehagen og de foresatte fyller ut spørsmål om barnas motoriske ferdigheter. Skjemaet
sendes til helsestasjonen i forkant av fast fireårskontroll. Ved tilfeller der et barn har synlige tegn til
motorisk e forsin kelser forteller de fleste pedagogiske lederne at dette blir tatt videre ved at de først
kontakter foresatte og deretter involverer helsesykepleier - og/eller fysio - ergoterapitjenesten etter
behov . Det foreligger imidlertid ingen fast prosedyre for hvordan de arbeider med fange opp barn
som er forsinket motorisk, og vurderingene baseres i stor grad på skjønn.

Utfordringer
Barrierer de ansatte trekker frem i forbindelse med fysisk aktivitet er at det ofte er store individuelle
forskjeller i samme aldersgru ppe samt at det kan være utfordrende å få de minste barna i aktivitet.
De opplever videre at barn som de antar er lite aktiv e hjem me er mer utfordrende å motivere i
barnehagetiden . Flere ansatt e opplever lav bevissthet fra foresatte omkring fysisk aktivite t og ser
ofte at foresatte kjører barna sine til døren, for så å bære dem helt inn i barnehagen. Det blir nevnt
at for barn skal være fysisk aktive må primær behovene være dekt , som tilpasset klær, sko, nok og
riktig mat , drikke samt nok søvn , og at dette i hovedsak er de foresattes ansvar.

Planverk og k ompetanse
Den nasjonale anbefalingen for fysisk i aktivitet er lite kjent hos både styrer, pedagogisk leder og
barnehagemedarbeider. S amtidig viser funnene at de aller fleste vet at moderat ti l høy intensitet ved
fysisk aktivitet går ut på at barna får høy puls slik de bli andpustne og svett e . Utdanning gjenspeiler i
stor grad hvilke n kompetanse de ansatte har på fysisk aktivitet. I t illegg forklarer de ansatte at
personlig interesse har stor b etydning. De fleste kan tilrettelegge en aktivitet som eksempelvis en
hinderløype uten nødvendigvis å vite hensikten med aktiviteten. I beskrivelsen av betydningen av
fysisk aktivitet som v iktig for barns psykiske helse referer de fleste ansatte til egenop plevd erfaring
når de skal beskrive dette. Videre er m estring det som flest ansatte nevner som viktig når det
kommer til fysisk aktivitet og barns psykisk helse .
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Det står lite om fysisk aktivitet i felles årsplan fra kommunen . Det er derfor i stor grad opp til hver
enkelt barnehage hvor mye de velger å fokusere på fysisk aktivitet. Videre står det lite om fysisk
aktivitet i barnehagenes årshjul. Det er i stor grad opp til styrer om det prioriteres tid på
personalmøter og videre til pedagogisk leder om de t arbeides med dette på de ulike avdel ingene. De
ansatte ønsker mer styrt fysisk aktivitet og ikke nødvendigvis flere planer.

Noen barnehager er gode på å kombinere fysisk aktivitet med andre fagområder, som natur, miljø og
teknologi , nærmiljø og samfunn , kunst, kultur og kreativitet , antall, rom og form og kommunikasjon,
språk og tekst . Andre innrømmer at de kunne vært bedre på dette. Det er opp til pedagogisk leder
hva de har fokus på innad den enkelte avdeling.

Ønsker hos ansatte
Samtlige barnehageansa tte ønsker seg mer k ompetanse på fysisk aktivitet og at dette prioriteres fra
kommunen s side. Det er særlig ønskelig med kompetanseheving inn i personalmøter. Forslag til
kompetansehevende tiltak er mer kunnskap om betydningen av motorisk utvikling , mer kunnskap om
fysisk aktivitet med tanke på skolestartbarna samt økt kompetanse til å fange opp barna som er i
gråsonen. Det er et felles ønske fra både styrer, pedagogisk leder og øvrige barnehageansatte om
mer kompetanse på igangsetting og styring av fysis ke aktiviteter inne. De ø nsker seg også mer
kompetanse på turaktiviteter , i tillegg til at flere er opptatt av hvordan de kan få de voksne mer
aktive i uteleken på generell basis .

De ansatte ønsker seg flere klatrestativer og terreng i barnehagene da de ofte må si nei til klatring i
trær og i lekehytter av sikkerhetsmessige årsaker. Barnehagene ønsker seg turområder hvor en kan
søke ly i lavvo eller gapahuk. Det er bred enighet blant de ansatte om at et tilrettelagt turområde i
nærmiljøet er viktig for å senke terskelen for å gå på tur. De barnehagene som har gapahuk eller
lavvo i nærområdet forteller at de bruk er området også utenom turdagen.

Motorisk kartlegging

Teoretisk bakgrunn for motorisk kartlegging
Motoriske vansker sees i samme nheng med en rek ke utfordringer , som dårlig selvbilde, sosiale
problemer, konsentrasjonsproblemer og vansker på skolen. Barn med dårlige ferdigheter i lek og
idrett blir ofte upopulære og de blir lettere ofre for mobbing (Sigmundsson & Pedersen, 2000).
Forskning viser at b arn med lavere motoriske ferdigheter er mindre fysisk aktive og har dårligere
fysisk form enn de med god motorisk k o mpetanse (Haga, 2009; Sigmundsson & Pedersen, 2000, s.
68). D en generelle helsen til barn med motoriske vansker er dårligere enn hos barn u ten slike
problemer ( Williams , Pfeiffer, O'Neill, Dowda, McIver , Brown & Pate, 2008 ). Tidlig identifisering og
igangsetting av tiltak er viktig, og kan forebygge alvorlige konsekvenser sett i et langsiktig perspektiv.
Motoriske vansker er ikke noe barn vokser av seg, og disse barna har behov for hjelp gjennom ulike
tiltak (Sigmundsson & Pedersen, 2000).

Internasjonalt regner man med at 5 - 6 % av alle skolebarn har motoriske vansker som ikke skyldes en
diagnose (Palisano et al. 2017, s. 398; Sigmundsson & Pedersen, 2000, s. 68). Motoriske vansker er
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relatert til sosioøkonomiske forhold og forekommer hyppigere i ressu rssvake familier (Sigmundsson
& Haga , 2000). Barnehagen skal ifølge rammeplanen bidra til utjevning av sosiale forskjeller og er en
god arena for både identifis ering og igangsetting av tiltak.

Praktisk gjennomføring
I tidsrommet mai til september 2018 ble det gjennomført en motorisk kartleg ging i fem kommunale
barnehager i Ringerike kommune. I alt 63 barn fra de fem barnehagene ble inkludert i kartleggingen.
De var alle i aldersgruppen 4 - 6 år. Den praktiske gjennomføringen av de motoriske testene foregikk i
de aktuelle barnehagene.

Barnas m otoriske ferdighetsnivå ble kartlagt ved hjelp av det standardiserte kartleggingsverktøyet
Movement Assessmen t Battery for Children (MABC - 2) som har til hensikt å identifisere milde til
moderate bevegelsesvansker hos barn og unge fra 3 - 16 år. MABC - 2 er et normreferert
kartleggingsverktøy, hvilket betyr at det måler barna s utførelse opp mot jevnaldrende . Verktøyet
kartlegger finmotorikk, grovmotorikk og balanse og gir dermed et helhetlig bilde av barnas motoriske
funk sjonsnivå. Barnas testsco r e tolkes ut i f ra et trafikklyssystem, med grønn, gul og rød sone. Grønn
sone viser ingen motoriske utfordringer, gul indikerer at barnet er i risikosonen for å ha motoriske
vansker og rød sone indikerer betydelige motoriske utfordringer (Henderson, Sugden & Barnett,
200 7, s. 3 - 4). Feilkilder kan forekomme, og disse må tas i betraktning ved tolkning av testresultatene.
Resultatene kan imidlertid antas å gi et bilde av det motoriske nivået i de kommunale barnehagene i
Ringerike.

Resultater
Av de 63 barna som ble teste t med MABC - 2 , scoret 40 barn innenfor grønn sone. Dette betyr at 63 %
av de testede barna vurderes å være fri for motoriske vansker. 13 av barna scoret innen for gu l sone,
hvilket betyr at 21 % er i risikosonen for å ha motoriske vans ker. Av de 13 barna i gu l sone, scoret 7
av disse mellom 11 - og 16 - persentilen, og kan dermed vurderes å være nær grønn sone. 6 av de 13
barna i gul sone scoret imidlertid mellom 5 - til 10 - persentilen, og er dermed nær rød sone. 10 av 63
barn scoret i nnenfor rød sone, hvilket bet yr at 16 % vurderes å ha betydelige utfordringer med
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motorikken.

Oppsummering
Alle barnehagene er opptatt av måltidet som sosial arena og som en mulighet for læring. Når det
kommer til rutiner for innkjøp og hva som serveres , sees det store variasjoner både mellom og innad
i barnehagene. Smøremåltider som er organisert av barnehagen fungerer bra, og barna spiser godt til
disse måltidene. Det sees stor variasjon i barnas matpakker – alt fra de veldig sunne til de svært
usunne. Mange ansatte forteller at de opplever det som utfordrende å ta opp barnas kosthold med
foreldrene. Av varmmat er det store forskjeller i hvor ofte dette serveres – fra én gang i uka til én
gang i måneden. De fleste barnehagene oppgir at de serverer mye ha lvfabrikata og at de ikke har
fokus på saltinnhold i maten. Mange spesielle anledninger markeres i løpet av barnehageåret, og
disse feires ofte st med matvarer med et høyt innhold av sukker og mettet f ett. Sett opp mot
anbefalingene for kosthold i barnehage n, har maten som serveres ofte et høyt innhold av sukker,
mettet fett og salt .

Kartleggingen viser store variasjoner i barnehagenes rutiner for kosthold. Uten klare retningslinjer
blir det i stor grad opp til den enkelte barnehage og avdeling å avgjøre eg en praksis, og det er rimelig
store forskjeller i hva som kjøpes inn og serveres i de ulike barnehagene . Praksisen i barnehagene ser
ut til å være tilfeldig og personavhengig . De ansatte oppgir at de ønsker seg føringer fra kommunens
side for hva som skal kjøpes inn og serveres . Videre ønsker de seg mer kompetanse på kosthold og
matlaging. Barnehagepersonalet er videre opptatt av de logistiske utfordringene ved det å lage mat
til et stort antall barn, både med tanke på fasiliteter og ressurser.

Hvor mye fy sisk aktivitet som gjennomføres i løpet av barnehagetiden varierer mellom og innad i
barnehagene. Aktivitetsnivået ser ut til å avhenge av både barnehagens organisering, innearealer og
uteområder samt interesse blant ansatte for fysisk aktivitet. Mange ans atte opplever det som lettere
å legge til rette for fysisk aktivitet utendørs enn innendørs, hovedsakelig på grunn av inneareal samt
regler for stemmebruk og løping. De aller fleste barnehagene er inne fra fire til seks timer hver da g
og ute fra to til fir e timer. Noen barnehager bruker aktivitetskonseptet Røris som inneaktivitet. Noen
få har også tilgang til gymrom eller gymsal.

Grønn sone
63 %

Gul sone
21 %

Rød sone
16 %

Resultater - motorisk kartlegging

Grønn sone

Gul sone

Rød sone
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Alle barnehagene har turdag som fast ukentlig aktivitet, men lengden på turen og innholdet av
aktivitet varierer både barnehage r og ulike avdelinger imellom. Det varierer i hvor stor grad
barnehagene klarer å gjennomføre turdagen. Sykefravær er viktigste årsak til endringer. Motivasjon
og interesse hos ansatte nevnes også som viktige faktorer for gjennomføring av både turdag og
ak tivitet i barnehagen på generell basis.

I tillegg til motivasjon og interesse for fysisk aktivitet hos ansatte , er barrierer som nevnes at en del
barn mangler klær tilpasset værforhold. Ulike alderstrinn nevnes som en utfordring, da ansatte synes
det er v anskelig å få med alle barna på aktiviteten . Samtlige barnehageansatte sier at de ønsker seg
mer kompetanse på fysisk aktivitet.

Den motoriske kartleggingen viser at 21 % av de testede barna er i risikosonen for å ha motoriske
vansker og at 16 % vurderes å ha betydelige utfordringer med motori kken. Internasjonale tall sier at
5 - 6 % av alle barn har motoriske vansker. Kartleggingen indikerer at det kan være behov for mer
strukturert oppfølging av motorisk utvikling i barnehagene.

Anbefalinger til videre arbeid
Av kartleggingen fremkommer det et behov for utvikling av klare kommunale føringe r for kosthold og
fysisk aktivitet i barnehagene. Felles føringer som tar utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene for
kosthold og fysisk aktivitet og rammeplanen for barnehagen vil sikre at alle barn i Ringerike
komm une får det samme gode tilbudet.

Kosthold og fysisk aktivitet bør komme tydelig frem i barnehagens planverk som ; årsplaner,
månedsplaner og dagsplaner slik at de implementeres i de daglige rutinene i barnehagen.

Herunder bør det utvikles felles rutiner o g praksis for innkjøp av mat varer , dette gjelder også maten
som serveres ved de spesielle anledningene . De spesielle anledningene hvor det serverer s øte og fete
matvarer bør begrenses og byttes ut me d sunnere alternativer som frukt, bær eller
fullkornsprodukter. De bør videre utvikles et årshjul som strukturerer den fysiske aktiviteten for hver
aldersgruppe og spesifiserer hvilke motoriske ferdigheter barna skal trene på.

Videre viser kartleggingen at det er behov for kompetansehevendetiltak som styrker både teoretiske -
og praktiske ferdighete r hos ansatte. De kompetansehevende tiltakene som iverksettes bør
planlegges nøye for å sikre god implementering. Videre ses det nødvendig med mer
opplysningsarbeid omkring både kosthold og fysisk aktivitet mot for eldre .

Det anbefales å i nkludere flere faggrupper og sektorer i arbeidet og t a i bruk den kompetansen som
allerede finnes i kommunen.

Det foreslås at det opprettes et helsefremmende barne hageprosjekt hvor det n edsettes en
prosjektleder og en arbeidsgruppe som f år ansvaret for videre arbeid og oppfølgingen av
implementering a v de tiltak som iverksettes , samt å gjennomføre en å rlig evalueri ng. Arbeidsgruppen
bør være tverrfaglig og det bør v ære en felles satsing i kommunen med en tydelig forankring .
Medvirkning fra barnehageansatte og foreldre vil også ha betydning for et vellykket prosjekt.



11

Et helsefremmende barnehageprosjekt vil ha stor overføringsverdi til andre sektor er og tjenester i
kom munen som eksempelvis skoler , SFO og helse og omsorg.

Medvirkende
Følgende personer har vært involvert i utarbeidelsen av denne rapporten enten i form av intervjuer ,
analysearbeid eller tekst:

Malin Vik (fysioterapeut)
Eir Kolltveit Kvernstuen (fysioterapeut)
Ida Mari Borge Hovi (fysioterapeut prosjekt)
Kari Anne Raaberg (fysioterapeut, prosjekt)
Marianne H øghaug (ergoterapeut)
S u nniva Finnerud (ergoterapeut, prosjekt)
Lina Marie Brat haug Frantzen (Folkehelsekoordinator)
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