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Forslag til vedtak: 

Referatsak tas til orientering. 
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Arkivsaksnr.: 19/3469-1   Arkiv: F30  

 

Integreringsmelding 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 21.08.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Integreringsmelding 2019 tas til orientering. 

 

  

 

Innledning 

Ringerike kommune har de siste årene bosatt et stort antall flyktninger i tråd med anmodning 

fra IMDI og kommunestyrets vedtak.  

 

I Handlingsprogram for Ringerike kommune 2018-2021 heter det at «Helheten i arbeidet og 

ulike sektorers bidrag til bosetting og integrering beskrives i en egen integreringsmelding».  

 

Integreringsmeldingen beskriver noen av de tiltak og tjenester som er etablert og bygd ut i 

kommunal og frivillig regi, resultatene av arbeidet og videre utfordringer en ser på området.  

Meldingen er forankret i nasjonale og kommunale plandokumenter og føringer i tillegg til 

aktuelle lovverk. 

 

Bakgrunn 

I februar 2016 var det et informasjonsmøte der kommunestyret fikk presentert hvordan de 

ulike delene av kommunen og frivilligheten ville møte den flyktningestrømmen en da stod midt 

oppe i.  

 

I 2016 ble hele 114 flyktninger bosatt i Ringerike kommune, det er året med høyest bosetting 

så langt.  Dette henger sammen med det høye antallet asylsøkere som kom til Norge i 2015. I 

2017 gikk antall asylsøkere til Norge drastisk ned og resulterte i en lavere bosetting.  

For 2019 gjorde kommunestyret vedtak om bosetting av 30 personer i tillegg til 

familiegjenforening. Fram til 1. juli 2019 er det bosatt 13 personer. 

Når personer bosetter seg i Ringerike kommune er de å anse som innbyggere med de samme 

krav og rettigheter i forhold til kommunale tjenester som alle eksisterende innbyggere. Ved 

bosetting av flyktninger er det opprettet tjenester spesielt for å ta imot, integrere, rådgi og 

veilede de som kommer som flyktninger og innvandrere fra ikke nordiske land. Ringerike 
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kommune har mottatt tilskudd fra IMDi for å finansiere de gjennomsnittlige merutgiftene. I 

2018 mottok Ringerike kommune 108 millioner kroner i tilskudd fra IMDi. 

 

Kommunene har et særskilt ansvar for introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og 

innvandrere. I Ringerike er det Læringssentret for voksne (LSFV) som har hovedansvar for 

bosetting og inkludering, noe som innebærer et overordnet og koordinerende ansvar for 

mottak og integrering av flyktninger i kommunen. For å gjennomføre dette har LSFV et tett 

samarbeid med både kommunale tjenester og eksterne parter. 

 

I 2016-2017 var det rask og stor økning i bosettingstall, og det ble behov for rask oppbygging 

av tjenester for målgruppen. I 2018 og første halvdel av 2019 har det vært en stor nedgang i 

bosettingstall og asylsøkere, noe som medfører justeringer i budsjett og en effektivisering av 

tjenestene. I Ringerike kommune er flere tjenester også bygget ned.  

 

Det er viktig at Ringerike kommune bosetter flyktninger de kommende årene, både på grunn 

av sitt samfunnsansvar, men også for å beholde den gode og brede kompetansen som er blitt 

bygd opp i de ulike avdelingene i kommunen.  

 

Vi må fortsette å bygge opp en felles forståelse for gruppens behov slik at dens medbrakte 

ressurser og kunnskap blir brukt best mulig, fortest mulig. For å lykkes i integrering og 

inkludering må inkluderingsperspektivet gjennomsyre alt fra naboskap til næringsutvikling.  

 

Rådmannens vurdering 

Integreringsmeldingen beskriver de tiltak og tjenester som er etablert og bygd ut i kommunal 

og frivillig regi, resultatene av arbeidet og videre utfordringer en ser på området.  Rådmannens 

vurdering er at kommunen har tatt et samfunnsmessig ansvar ved å ta imot og bosette det 

antall flyktninger vi er bedt om å bosette.  

 

Det har de siste årene vært stor innsats fra innbyggerne, frivillige organisasjoner, kommunen og 

samfunnet for øvrig i arbeidet med å ta imot og integrere nye innbyggere. 

 

For å lykkes i det videre integreringsarbeidet er det viktig at de ulike aktører fortsetter 

aktivitetene, og at kommunen tar vare på den gode og brede kompetansen som er bygd opp i 

de ulike sektorene. Det er og vesentlig at de ulike bidragsyterne i ringerikssamfunnet har med 

seg integreringsperspektivet i alt som gjøres framover.  
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Vedlegg 

Integreringsmelding 2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Arkivsaksnr.: 19/1809-17   Arkiv: A20  

 

Dialogmøter med skolene våren 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 21.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Oppsummeringen fra dialogmøtene tas til etterretning 

 

  

Sammendrag 

 

 I tråd med kommunens kvalitetssystem for grunnskolen, får Hovedutvalget for oppvekst og 

kultur informasjon fra de gjennomførte dialogmøtene ved skolene. Dialogmøter ved skolene 

gjennomføres slik at halvparten av skolene får et varslet besøk hvert år. Våren 2019 ble det 

gjennomført dialogmøter ved følgende skoler:  

Vang skole, Tyristrand skole, Hallingby skole, Helgerud skole, Benterud skole, Hov 

ungdomsskole og Læringssenteret for voksne. 

 

I dialogmøter med skolene, møter skoleadministrasjonen ulike representanter for skolen; 

elever, foreldre, politisk representant i skolens samarbeidsutvalg, ansatte og ledelse til en 

samtale. Dette gir skoleeier et bredt innsyn i driften av de skolene som får besøk.  

Vårens dialogmøter har særlig vektlagt disse sentrale områdene:  

- Læringsmiljø  

- Læringsresultater 

- Utviklingsarbeid  

 

Juridiske forhold  

 

Opplæringsloven stiller krav om at kommunen skal ha et forsvarlig system for vurdering av om 

kravene i opplæringsloven og forskriftene blir oppfylt.  

Kommunens kvalitetssystem for grunnskolen (10/175-69) beskriver hvordan disse kravene 

ivaretas i Ringerike.  
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Fra opplæringsloven § 13-10  

§ 13-10. Ansvarsomfang  

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at 

krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon 

dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.  

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 

forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir 

oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 

forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale 

kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av 

oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 

grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og 

læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, 

fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.  

 

Rådmannens vurdering  

 

Rådmannen registrerer at elevene ved grunnskolene i Ringerike trives godt. Generelt bidrar 

både elever, foreldre og ansatte til at trivselen er god. Det betyr ikke at det aldri oppstår 

uønskede situasjoner, men skolene har gode rutiner for å håndtere hendelser og mobbing. 

Ringerikselevene har fortsatte et læringsutbytte noe under landsgjennomsnittet, men det er 

gledelig at avgangselevene nærmer seg landsgjennomsnittet når det gjelder grunnskolepoeng. 

Rådmannen forventer at læringstrykket ved skolene opprettholdes slik at læringsresultatene 

over tid blir bedre, og vedtatt mål om resultater på landsgjennomsnitt eller bedre nås. 

 

Vedlegg 

 Tilbakemelding fra dialogmøtet ved:  

 Vang skole  

 Benterud skole  

 Helgerud skole  

 Tyristrand skole  

 Læringssenteret for voksne 

 Hov ungdomsskole  

 Helgerud ungdomsskole 

o Påpekning fra samarbeidsutvalget ved Helgerud skole til skolens tilbakemelding 

fra avholdt dialogmøte 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.08.19 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 19/3371-1   Arkiv: 140 D11  

 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 21.08.2019 

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Det varsles oppstart av planarbeid for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i 

henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg sendes på høring 

og legges til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig 

gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i 

kommunen.  

I samsvar med krav i plan- og bygningsloven skal det ved oppstart av planarbeidet utarbeides 

et planprogram. Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt 

grunnlag for en god prosess i det videre arbeidet med planforslag. 

Saksutredning 

Hvorfor utarbeides det en kommunedelplan? 

En kommunedelplan er en betegnelse for en plan for bestemte områder, temaer eller 

virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides en kommunedelplan for et hvert tema eller 

virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. 

 

Det er et krav fra Kulturdepartementet at alle kommuner skal ha utarbeidet et plandokument 

etter plan- og bygningsloven som omfatter anleggsplaner både i kommunal regi og i regi av lag 

og foreninger, dersom det skal kunne søkes om spillemiddeltilskudd. 

 

I henhold til kommunal planstrategi 2016-2020 skal kommunedelplan for idretts- og 

friluftsanlegg revideres i planperioden. I denne prosessen skal det utarbeides et planprogram 

som   skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for 

medvirkning.  

 

Formålet med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig 

gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i 
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kommunen. Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre 

arbeidet på feltet, samt se på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige. 

Kommunedelplanen for idretts- og friluftsanlegg skal bidra til å: 

 Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen 

 Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige 

aktivitetsmuligheter i planperioden 

 Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 

 Danne grunnlag for strategier for tilrettelegging av møteplasser for fysisk aktivitet i 

nærmiljøet, slik at flere skal ha mulighet til å være aktiv 

 Legge til rette for et bedre samarbeid med det frivillige, uorganisert som organisert 

 Gi en oversikt over kostnader ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg, og bedre 

mulighetene for finansiering av utbyggingskostnader 

 Synliggjøre betydningen av fysisk aktivitet 

 Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i 

stand til å opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter 

 Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv 

 Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging 

 Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering 

 

Planprosessen 

Framdriftsplan 2019 - 2020 

Au

g 

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr 

Oppstart                   

Varsel om oppstart, 

høring og offentlig 

ettersyn av planprogram 

(6 ukers høringsfrist) 

  
  

                

Fastsette planprogram                     

Utredningsfase, 

utarbeide planforslag og 

innarbeide eventuelle 

innspill 

                  

1.gangsbehandling                   

Høring og offentlig 

ettersyn (6 ukers 

høringsfrist) 

                  

Eventuelle endringer av 

planforslag og 

tilleggsutredninger 

                  

Sluttbehandling m. 

vedtak  
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Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en medvirkningsprosess i tråd 

med plan- og bygningsloven.  

Naturlige høringsparter er overordna myndigheter. I tillegg vil kommunens innbyggere kunne 

holde seg løpende orientert om prosessen gjennom oppdatert informasjon på kommunens 

nettsider og annonsering i Ringerikes Blad ved de ulike milepælene i prosessen.  

Endelig planprogram vil, etter eventuelle endringer, fastsettes av strategi og plan.  

 

Råsmannens vurdering 

Det er viktig med medvirkning fra lag og foreninger og ulike interesseorganisasjoner for å sikre 

en best mulig plan. Kommunen har spesielt ansvar for sikre aktiv medvirkning fra grupper som 

har behov for særskilt tilrettelegging for å delta, herunder barn og unge. Det må legges opp til 

at hovedtyngden i medvirkningsopplegget skjer tidlig i planprosessen, og planprogrammet 

legger vekt på å sikre dette. 

 

Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en god 

prosess i det videre arbeidet med planforslag. Rådmannen anbefaler derfor at det varsles 

oppstart av planarbeid for Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg og at planprogrammet 

legges ut til høring og offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 

 

 

 



Fra: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Til: Magnar Ågotnes [Magnar.Agotnes@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 22.05.2019 08:09:40 

Emne: VS: Ta aktivt del i arbeidet med de nye læreplanene! 

Vedlegg: Ta aktivt del i arbeidet med de nye læreplanene!.pdf 

 
 

Fra: Postmottak KD <postmottak@kd.dep.no>  
Sendt: tirsdag 21. mai 2019 16:12 
Til: Eriksen Simeon <Simeon.Eriksen@kd.dep.no> 
Emne: Ta aktivt del i arbeidet med de nye læreplanene! 
 
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og partene i fagfornyelsen vil med vedlagte brev oppfordre til en aktiv forberedelse og bruk av det nye 
læreplanverket. Brevet går til alle skoler, kommuner og fylkeskommuner. Vi håper dere leser og videreformidler innholdet i brevet. 
 
Med hilsen  
Kunnskapsdepartementet 
 



Ta aktivt del i arbeidet med de nye læreplanene !
Fagfornyelsen er den største endringen av læreplanene siden Kunnskapsløftet ble innført i
2006. For å lykkes med å nå målene med fagfornyelsen er vi helt avhengig av at skolene
engasjerer seg i utviklingen og bruken av de nye læreplanene allerede nå. Nye l æreplaner
skal også føre til endret praksis i klasserommet. Samskaping og involvering underveis i
prosessen skal både bidra til best mulige læreplaner og til et bredt eierskap til de nye
læreplanene når de skal tas i bruk høsten 2020.

Hva er formålet med fagfornyelsen?
Hove d målet med fagfornyelsen er å legge bedre til rette for at elevene lærer og utvikler seg .
Det gjøres en prioritering og oppdatering av fagenes innhold. Læreplanene skal bli mindre
omfangsrike og gi tydeligere retning for arbeidet med fagene i skolen . Det skal bli bedre
progresjon i nnad i læreplanene i fag og god sammenheng mellom fag. Elevene skal få bedre
mulighet til å se sammenhenger mellom fagområder og utvikle evnen til å tenke kritisk og
reflektere over det de lærer. Det nye læreplanverket (LK20 og LK20S) skal bidra til et
verdiløft i skolen. Tre tverrfaglige temaer innføres i fagene der dette er relevant: demokrati og
medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring .

L ærep lanene skal bli gode arbe idsverktøy for lærer n e og de skal gi større mulighet til å gå i
dybden på ulike tema . Vi skal sikre et lokal t og profesjonel t handlingsrom , samtidig som
læreplanene og veiledningsmateriell må gi god støtte .

Hvordan kan skolen bidra i utviklingen av læreplanene ?
Forslag til nye læreplaner er på høring fram til 18. juni. Vi ønsker at de som skal bruke de
nye læreplanene , kan være med på å påvirke i nnholdet i dem , og håper dere bruker
anledningen nå til å si hva dere synes om utkastene. Gode diskusjoner om innholdet i og
intensjonene med de nye læreplanene underveis vil gjøre det enklere å ta dem i bruk i 2020.
Arbeidet med å utvikle nye læreplaner h ar allerede før høringen skapt mye engasjement og
bred deltakelse fra veldig mange i skolesektoren. Innspillene har vært verdifulle, og de har
ført til endringer underveis.

Hvordan arbeid e med de nye læreplane ne når de er fastsatt ?
De nye læreplanene fastsettes høsten 2019 og det nye læreplanverket trer i kraft skoleåret
2020/2021 . I mellomtiden må skolene sette seg inn i og forberede seg på å ta læreplanverket
i bruk på en god måte. God kjennskap til prinsippene bak fagfornyelsen og innretningen på
de nye læreplanene vil være viktig.



Skolen er et profesjonsfelleskap der ledere, lærere og andre ansatte sammen skal sørge for
at skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling . Når lærerne i fellesskap analyserer
og tolker læreplaner og bruker dem som verktøy for å planlegge undervisningen, utvikles
denne praksisen. For å få til dette , er det viktig at både s koleeier e og skoleledere stimulerer
og legger til rette for at slike arenaer utvikles på den enkelte skole. I dette arbeid et vil
samarbeidet med de tillitsvalgte være viktig. Vi minner også om at elevmedvirkning er en
viktig verdi i skolen og at e levene kan være en ressurs i dette arbeidet .

Hvor finner vi støtte til arbeidet med de nye læreplanene?
Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen ble fastsatt i 2017 og trer i kraft
samtidig med de nye læreplanene for fag. Her utdype s verdigrunnlaget i formålsparagrafen,
prinsipper for læring, utvikling og danning, og prinsipper for skolens praksis. Den
overordnede delen ligger til grunn for utviklingen av læreplanene, og den skal virke samme n
med dem. Overordnet del vil derfor være viktig grunnmur i arbeidet med arbeidet med de nye
læreplanene , både før og etter at det fornyede læreplanverket tas i bruk .

I tillegg utvikles det stadig flere nye ressurser som kan støtte arbeidet med lærepla nene . P å
Utdanningsdirektoratets nettsider finner dere a llerede ressurser knyttet til overordnet del,
dybdelæring, kompetansebegrepet, sammenhengen mellom kompetansebegrepet og
dybdelæring og profesjonsfellesskap og skoleutvikling .

H østen 2019 kommer det en nettbasert kompetansepakke som skal ta utgangspunkt i
skolen es behov og støtte skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk.

Det nye læreplanverket vil ligge i en digital visning som skal bidra til å gjøre læreplanene til et
bedre verktøy for lærerne . Visningen skal blant annet synliggjøre s ammenhenger i og
mellom fag, progresjon i læreplaner og koplinger til overordnet del. Dere kan se e n demo av
denne visningen på Utdan ningsdirektoratets nettsider.

Takk så langt!

Vi takker alle som har deltatt og engasjert seg i fagfornyelsen så langt . L ykke til i det viktige
arbeidet med å ta i bruk de nye læreplanene!

Som en anerkjennelse av jobben alle dere i skolen gjør hver dag , avslutter vi med et sitat fra
Overordnet del:

Det er gjennom det daglige møtet mellom elever og lærere at skolens brede formål blir
realisert. Læ rere vil i konkrete opplæringssituasjoner oppleve spenninger mellom ulike formål
og verdier. De må hele tiden gjøre krevende avveininger mellom hensynet til den enkelte elev
og hensynet til fellesskapet, mellom å støtte og stille krav, mellom skolehverdage n her og nå
og arbeidet med å forberede for framtiden. Alle elever er ulike, og hva som er elevens beste,
er et kjernespørsmål i all opplæring. Dette spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle
som jobber i skolen.



Med beste hilsen

Jan Tore Sanner
Kunnskaps - og integreringsminister

Mikkel Eskil Mikkelsen
Sametingsråd

Steffen Handal
Leder i Utdanningsforbundet

Lasse Hansen
A dministrerende direktør KS

Stig Johannessen
Leder i Skolelederforbundet

Rita Helgesen
Leder i Norsk Lektorlag

Alida de Lange D 'Agostino
Påtroppende leder i Elevorganisasjonen

Anne Finborud
Leder i Skolenes landsforbund

Kirsti Lyngvær Engelien
Nestleder i UHR - Lærerutdanning
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Ta aktivt del i arbeidet med de nye læreplanene !
Fagfornyelsen er den største endringen av læreplanene siden Kunnskapsløftet ble innført i
2006. For å lykkes med å nå målene med fagfornyelsen er vi helt avhengig av at skolene
engasjerer seg i utviklingen og bruken av de nye læreplanene allerede nå. Nye l æreplaner
skal også føre til endret praksis i klasserommet. Samskaping og involvering underveis i
prosessen skal både bidra til best mulige læreplaner og til et bredt eierskap til de nye
læreplanene når de skal tas i bruk høsten 2020.

Hva er formålet med fagfornyelsen?
Hove d målet med fagfornyelsen er å legge bedre til rette for at elevene lærer og utvikler seg .
Det gjøres en prioritering og oppdatering av fagenes innhold. Læreplanene skal bli mindre
omfangsrike og gi tydeligere retning for arbeidet med fagene i skolen . Det skal bli bedre
progresjon i nnad i læreplanene i fag og god sammenheng mellom fag. Elevene skal få bedre
mulighet til å se sammenhenger mellom fagområder og utvikle evnen til å tenke kritisk og
reflektere over det de lærer. Det nye læreplanverket (LK20 og LK20S) skal bidra til et
verdiløft i skolen. Tre tverrfaglige temaer innføres i fagene der dette er relevant: demokrati og
medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring .

L ærep lanene skal bli gode arbe idsverktøy for lærer n e og de skal gi større mulighet til å gå i
dybden på ulike tema . Vi skal sikre et lokal t og profesjonel t handlingsrom , samtidig som
læreplanene og veiledningsmateriell må gi god støtte .

Hvordan kan skolen bidra i utviklingen av læreplanene ?
Forslag til nye læreplaner er på høring fram til 18. juni. Vi ønsker at de som skal bruke de
nye læreplanene , kan være med på å påvirke i nnholdet i dem , og håper dere bruker
anledningen nå til å si hva dere synes om utkastene. Gode diskusjoner om innholdet i og
intensjonene med de nye læreplanene underveis vil gjøre det enklere å ta dem i bruk i 2020.
Arbeidet med å utvikle nye læreplaner h ar allerede før høringen skapt mye engasjement og
bred deltakelse fra veldig mange i skolesektoren. Innspillene har vært verdifulle, og de har
ført til endringer underveis.

Hvordan arbeid e med de nye læreplane ne når de er fastsatt ?
De nye læreplanene fastsettes høsten 2019 og det nye læreplanverket trer i kraft skoleåret
2020/2021 . I mellomtiden må skolene sette seg inn i og forberede seg på å ta læreplanverket
i bruk på en god måte. God kjennskap til prinsippene bak fagfornyelsen og innretningen på
de nye læreplanene vil være viktig.



Skolen er et profesjonsfelleskap der ledere, lærere og andre ansatte sammen skal sørge for
at skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling . Når lærerne i fellesskap analyserer
og tolker læreplaner og bruker dem som verktøy for å planlegge undervisningen, utvikles
denne praksisen. For å få til dette , er det viktig at både s koleeier e og skoleledere stimulerer
og legger til rette for at slike arenaer utvikles på den enkelte skole. I dette arbeid et vil
samarbeidet med de tillitsvalgte være viktig. Vi minner også om at elevmedvirkning er en
viktig verdi i skolen og at e levene kan være en ressurs i dette arbeidet .

Hvor finner vi støtte til arbeidet med de nye læreplanene?
Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen ble fastsatt i 2017 og trer i kraft
samtidig med de nye læreplanene for fag. Her utdype s verdigrunnlaget i formålsparagrafen,
prinsipper for læring, utvikling og danning, og prinsipper for skolens praksis. Den
overordnede delen ligger til grunn for utviklingen av læreplanene, og den skal virke samme n
med dem. Overordnet del vil derfor være viktig grunnmur i arbeidet med arbeidet med de nye
læreplanene , både før og etter at det fornyede læreplanverket tas i bruk .

I tillegg utvikles det stadig flere nye ressurser som kan støtte arbeidet med lærepla nene . P å
Utdanningsdirektoratets nettsider finner dere a llerede ressurser knyttet til overordnet del,
dybdelæring, kompetansebegrepet, sammenhengen mellom kompetansebegrepet og
dybdelæring og profesjonsfellesskap og skoleutvikling .

H østen 2019 kommer det en nettbasert kompetansepakke som skal ta utgangspunkt i
skolen es behov og støtte skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk.

Det nye læreplanverket vil ligge i en digital visning som skal bidra til å gjøre læreplanene til et
bedre verktøy for lærerne . Visningen skal blant annet synliggjøre s ammenhenger i og
mellom fag, progresjon i læreplaner og koplinger til overordnet del. Dere kan se e n demo av
denne visningen på Utdan ningsdirektoratets nettsider.

Takk så langt!

Vi takker alle som har deltatt og engasjert seg i fagfornyelsen så langt . L ykke til i det viktige
arbeidet med å ta i bruk de nye læreplanene!

Som en anerkjennelse av jobben alle dere i skolen gjør hver dag , avslutter vi med et sitat fra
Overordnet del:

Det er gjennom det daglige møtet mellom elever og lærere at skolens brede formål blir
realisert. Læ rere vil i konkrete opplæringssituasjoner oppleve spenninger mellom ulike formål
og verdier. De må hele tiden gjøre krevende avveininger mellom hensynet til den enkelte elev
og hensynet til fellesskapet, mellom å støtte og stille krav, mellom skolehverdage n her og nå
og arbeidet med å forberede for framtiden. Alle elever er ulike, og hva som er elevens beste,
er et kjernespørsmål i all opplæring. Dette spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle
som jobber i skolen.



Med beste hilsen

Jan Tore Sanner
Kunnskaps - og integreringsminister

Mikkel Eskil Mikkelsen
Sametingsråd

Steffen Handal
Leder i Utdanningsforbundet
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Leder i Skolelederforbundet

Rita Helgesen
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Alida de Lange D 'Agostino
Påtroppende leder i Elevorganisasjonen
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Nestleder i UHR - Lærerutdanning
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Integreringsmelding 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 Integreringsmelding 2019 tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning 

Ringerike kommune har de siste årene bosatt et stort antall flyktninger i tråd med anmodning 

fra IMDI og kommunestyrets vedtak.  

 

I Handlingsprogram for Ringerike kommune 2018-2021 heter det at «Helheten i arbeidet og 

ulike sektorers bidrag til bosetting og integrering beskrives i en egen integreringsmelding».  

 

Integreringsmeldingen beskriver noen av de tiltak og tjenester som er etablert og bygd ut i 

kommunal og frivillig regi, resultatene av arbeidet og videre utfordringer en ser på området.  

Meldingen er forankret i nasjonale og kommunale plandokumenter og føringer i tillegg til 

aktuelle lovverk. 

 

Bakgrunn 

I februar 2016 var det et informasjonsmøte der kommunestyret fikk presentert hvordan de 

ulike delene av kommunen og frivilligheten ville møte den flyktningestrømmen en da stod midt 

oppe i.  

 

I 2016 ble hele 114 flyktninger bosatt i Ringerike kommune, det er året med høyest bosetting 

så langt.  Dette henger sammen med det høye antallet asylsøkere som kom til Norge i 2015. I 

2017 gikk antall asylsøkere til Norge drastisk ned og resulterte i en lavere bosetting.  

For 2019 gjorde kommunestyret vedtak om bosetting av 30 personer i tillegg til 

familiegjenforening. Fram til 1. juli 2019 er det bosatt 13 personer. 

Når personer bosetter seg i Ringerike kommune er de å anse som innbyggere med de samme 

krav og rettigheter i forhold til kommunale tjenester som alle eksisterende innbyggere. Ved 

bosetting av flyktninger er det opprettet tjenester spesielt for å ta imot, integrere, rådgi og 

veilede de som kommer som flyktninger og innvandrere fra ikke nordiske land. Ringerike 



- 

kommune har mottatt tilskudd fra IMDi for å finansiere de gjennomsnittlige merutgiftene. I 

2018 mottok Ringerike kommune 108 millioner kroner i tilskudd fra IMDi. 

 

Kommunene har et særskilt ansvar for introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og 

innvandrere. I Ringerike er det Læringssentret for voksne (LSFV) som har hovedansvar for 

bosetting og inkludering, noe som innebærer et overordnet og koordinerende ansvar for 

mottak og integrering av flyktninger i kommunen. For å gjennomføre dette har LSFV et tett 

samarbeid med både kommunale tjenester og eksterne parter. 

 

I 2016-2017 var det rask og stor økning i bosettingstall, og det ble behov for rask oppbygging 

av tjenester for målgruppen. I 2018 og første halvdel av 2019 har det vært en stor nedgang i 

bosettingstall og asylsøkere, noe som medfører justeringer i budsjett og en effektivisering av 

tjenestene. I Ringerike kommune er flere tjenester også bygget ned.  

 

Det er viktig at Ringerike kommune bosetter flyktninger de kommende årene, både på grunn 

av sitt samfunnsansvar, men også for å beholde den gode og brede kompetansen som er blitt 

bygd opp i de ulike avdelingene i kommunen.  

 

Vi må fortsette å bygge opp en felles forståelse for gruppens behov slik at dens medbrakte 

ressurser og kunnskap blir brukt best mulig, fortest mulig. For å lykkes i integrering og 

inkludering må inkluderingsperspektivet gjennomsyre alt fra naboskap til næringsutvikling.  

 

Rådmannens vurdering 

Integreringsmeldingen beskriver de tiltak og tjenester som er etablert og bygd ut i kommunal 

og frivillig regi, resultatene av arbeidet og videre utfordringer en ser på området.  Rådmannens 

vurdering er at kommunen har tatt et samfunnsmessig ansvar ved å ta imot og bosette det 

antall flyktninger vi er bedt om å bosette.  

 

Det har de siste årene vært stor innsats fra innbyggerne, frivillige organisasjoner, kommunen og 

samfunnet for øvrig i arbeidet med å ta imot og integrere nye innbyggere. 

 

For å lykkes i det videre integreringsarbeidet er det viktig at de ulike aktører fortsetter 

aktivitetene, og at kommunen tar vare på den gode og brede kompetansen som er bygd opp i 

de ulike sektorene. Det er og vesentlig at de ulike bidragsyterne i ringerikssamfunnet har med 

seg integreringsperspektivet i alt som gjøres framover.  

 

 

Vedlegg 

Integreringsmelding 2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Sentrale begreper 
I Integreringsmeldingen er følgende definisjoner lagt til grunn. 

Asylsøker 
En asylsøker er en person som søker om asylstatus og beskyttelse som flyktning. Personen er kun 
asylsøker inntil søknaden deres er avgjort av UDI. 

Familieinnvandring 
Familieinnvandring er en fellesbetegnelse på utenlandske personer som får opphold i Norge fordi de 
enten har familie som bor lovlig i Norge eller er gift med en norsk statsborger.  

Flyktning 
En flyktning er en person som fyller kravene til å få beskyttelse (asyl) i Norge, enten de søker asyl ved 
ankomst Norge eller får opphold etter FNs flyktningkonvensjon. I Norge gis begge disse gruppene 
flyktningstatus med de rettighetene som følger med. 

Innvandrer 
En innvandrer er en person som har opphold og bor i Norge, men er født i utlandet av utenlandskfødte 
foreldre.  

Nyankommet innvandrer 
Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år. Botiden i landet 
før første bosetting i en kommune, for eksempel i asylmottak, regnes ikke med. 
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Innledning  
Inkludering betegner en prosess og et mål hvor deltakelse i fellesskapet er bygd over forskjellene. 
Kjernen i begrepet inkludering er derfor å øke individets deltakelse og utbytte av å delta og reelt 
påvirke dette fellesskapet.  

Integrering er i dagligforståelse brukt om innlemmelse av innvandrere i majoritetssamfunnet. I 
integreringsprosessen har begge parter like stor ansvar, mens inkludering gir majoriteten et ansvar for 
å «ta inn» minoriteten.  

Hovedmålet for den norske integreringspolitikken er at innvandrere og barna deres skal få bruke 
ressursene sine og bidra til fellesskapet. Nøklene til integrering i det norske samfunnet ligger i å delta i 
arbeidslivet og ha gode norskkunnskaper. (Regjeringen.no) 

I februar 2016 var det et informasjonsmøte der kommunestyret fikk presentert hvordan de ulike delene 
av kommunen og frivilligheten ville møte den flyktningestrømmen en da stod midt oppe i.  

Denne meldingen beskriver noen av de tiltak og tjenester som er etablert og bygd ut i kommunal og 
frivillig regi etter dette, om resultatene av arbeidet og om videre utfordringer en ser på området. 

 

Bakgrunn 
Ringerike kommune har de siste årene bosatt et stort antall flyktninger i tråd med anmodning fra IMDI 
og kommunestyrets vedtak.  

I Handlingsprogram for Ringerike kommune 2018-2021 heter det at «Helheten i arbeidet og ulike 
sektorers bidrag til bosetting og integrering beskrives i en egen integreringsmelding».  

Integreringsmeldingen skal bidra til å sikre en god inkludering av hele innvandrerbefolkningen i 
Ringerike kommune. For å lykkes i integrering og inkludering må inkluderingsperspektivet 
gjennomsyre alt fra naboskap til næringsutvikling. Integreringsarbeidet skal legge til rette for 
samfunnsutvikling over tid, der alle opplever å delta i fellesskapet.  

Å ha en meningsfull jobb å gå til, det å oppleve seg inkludert i fritidsaktiviteter og det å være en del av 
et godt sosialt fellesskap fremmer trivsel og positiv utvikling. For å unngå utenforskap er adgang til 
utdanning og arbeid meget viktig. Det sikrer egen økonomi og velferd, det skaper nye nettverk og 
bidrar til økt respekt og tillit til samfunnet. Å skape arenaer for inkludering, likestilling og rom til kulturelt 
mangfold på mange plan er derfor en viktig samfunnsoppgave. 

Integreringsmeldingen «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk» (Meld.St. 30 2015-
2016), legger til grunn at mennesker vil bidra. Målet er at alle som skal leve og bo i Norge kommer i 
jobb, blir skattebetalere og deltar i samfunnet. De som bosettes må lære seg språket og få kunnskap 
om samfunnet, verdier, rettigheter og plikter. Parallelt må offentlige instanser, næringslivet og 
frivilligheten legge til rette for at de nye innbyggerne oppnår dette og blir bidragsytere. 

Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022, «Integrering gjennom kunnskap», har fokus på tidlig 
innsats - utdanningsløpet for barn og unge, kvalifisering og utdannelse for voksne innvandrere, arbeid, 
hverdagsintegrering og retten til å leve et fritt liv.  

Det er viktig at flyktningarbeidet blir forutsigbart, både for flyktningene, ansatte og enheter som jobber 
innen feltet. Kommunen innehar mye erfaring og kompetanse innen flyktningarbeid og det er særs 
viktig at dette blir videreført.  

Integreringsmeldingen er tverrsektoriell og omfatter mange fagområder.  
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Grunnlagsdokumenter  
Integreringsmeldingen er forankret i nasjonale og kommunale plandokumenter og føringer i tillegg til 
aktuelle lovverk. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 
 Ringerike kommune har som mål å være en attraktiv bokommune spesielt for familier i 

etableringsfasen.  

 Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike! 

 Kommunen skal være en effektiv og spennende organisasjon, med god kvalitet på tjenestene. 

 Ringerike skal legge til rette for åpenhet og god integrering av nye innbygger i alle livsfaser. 

Kommunens handlingsprogram for 2019 – 2022 
 Ringerike kommune har som mål å være en attraktiv bokommune spesielt for familier i 

etableringsfasen. For småbarnsfamilier er det avgjørende at barnehagetilbudet i Ringerike 

holder god kvalitet, og at de får barnehageplass når de trenger det – helst i nærheten av der 

de bor. Det jobbes særskilt for å få barn av flyktningfamilier til å benytte seg av 

barnehagetilbudet, dette som et forebyggende tiltak i forhold til integrering og språk.  

 Ringerike har en sammensatt befolkningsgruppe med mange nasjonaliteter, ulike 

oppvekstsvilkår for barn og unge, og et framtidig mål om sterk befolkningsvekst. I dette 

utviklingsperspektivet er det viktig at kultursektoren arbeider mot et mangfoldig og 

inkluderende kulturtilbud, både i fagtilbud på kulturskolen, ved tilskudd til lag og 

organisasjoner og tilgjengelighet for alle. 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 - Helse i alt vi gjør 
 God folkehelse innebærer at flest mulig i befolkningen trives, har jobb eller går på skole, har et 

godt sosialt nettverk, deltar i kultur og fritidsaktiviteter, har en sunn livsstil og lever i trygge 

omgivelser med sikre veier og ren luft å puste i. Målet er få livsstilsykdommer, skader og 

plager – og mange leveår med god helse. 

 I Ringerike kommune mener vi det er et viktig samfunnsoppdrag å bidra med og legge til rette 

for at innbyggerne kan ha overskudd til å mestre hverdagens krav og delta i samfunnet. God 

helse og trivsel har stor betydning for befolkningens livskvalitet! Folkehelsearbeid er også en 

god samfunnsøkonomisk investering 

 Kommunen vil satse på et aktivt oppvekstmiljø med tilgang til fritidsaktiviteter inkludert kultur 

og idrett, for alle. 

For å nå målene må man ha fokus på inkludering, likestilling og kulturelt mangfold i barnehage, skole, 
helse, samfunn og i lokalsamfunn for øvrig.  

Lovverk og sentrale føringer 
Arbeidet rundt bosetting av flyktninger er hjemla i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 
nyankomne innvandrere, LOV 2003 -07-04 nr 80, med senere endringer.  

Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og 

samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.  Loven skal videre legge til rette for at nybosatte 
flyktninger raskt får kjennskap til norsk språk, kultur og samfunnsliv. Deltakerne har rett og plikt til: 

 opplæring i norsk og samfunnsfag, på lik linje med andre som kommer fra land utenfor EØS 

og engelskspråklige land, ikke kan nok norsk. 

 rett og plikt til å gjennomføre et toårig introduksjonsprogram. Programmet skal være på full tid 

og helårlig (min 30 t i uka + hjemmearbeid). Det er obligatorisk for alle mellom 18 og 55 år. 

Andre sentrale lover er:  

 Forvaltningsloven 

 Helse- og omsorgstjenesteloven 

 Lov om barnehager 

 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering 

 Lov om sosiale tjenester 

 Opplæringsloven 
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I 2015 var det en stor tilstrømning av flyktninger til Norge, og i 2016 la Regjeringen frem to meldinger 
som ga klare føringer knyttet til arbeidet med inkludering.  

 «Fra utenforskap til ny sjanse – en samordnet innsats for voksnes læring» (Meld.St. 16 

(2015-2016)), legger blant annet vekt på tiltak som kan gi voksne bedre muligheter til å styrke 

sin kompetanse, øke muligheter til å delta i opplæring og få godkjent kompetanse fra 

hjemlandet. Denne meldingen ble fulgt opp av en mer omfattende integreringsmelding. 

 «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk» (Meld. St. 30 (2015- 

2016)), der et av målene er at alle som skal leve og bo i Norge skal komme i jobb, 

bli skattebetalere og deltakende borgere. 
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Tall og statistikk  
Ringerike kommune hadde 1. januar 2019 i alt 30 442 innbyggere.  

Tall fra Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDi) viser: 

 Per 1. juli 2019 er 13 % av Ringerikes innbyggere innvandrere.  

For hele landet er tallet 14,4 % 

 61,9 % av innvandrere i Ringerike var i arbeid ved utgangen av 2017. Tilsvarende tall for 

bosatte som ikke er innvandrere var 64,4 %.  

 I 2018 var det 194 deltakere på introduksjonsprogrammet 

 Ved utgangen av 2018 var 55 % av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i 

arbeid eller utdanning. 

 I 2017 gikk 19 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet over til eller 

fortsatte på grunnskole, og i 2018 12 prosent. Dette viser at mange av deltakerne trenger 

grunnleggende opplæring. 

 I 2018 mottok Ringerike kommune 108 millioner kroner i tilskudd fra IMDi. 

 37 flyktninger ble bosatt i Ringerike kommune i 2018. 

 

Innvandringsbakgrunn 
Av Ringerike kommunes 30 442 innbyggere er 3 943 innvandrere og 838 norskfødte med 
innvandrerforeldre. Den største gruppen innvandrere kommer fra Polen (587 personer).  

Figuren nedenfor viser antall personer med innvandrerbakgrunn fordelt etter landbakgrunn. 
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Utdanning 
Tall fra statistisk sentralbyrå viser at 47, 1 % av kommunens innbyggerne i aldersgruppen 30-66 år har 
videregående skole som høyest fullførte utdanning, mens 29,9 % har utdanning fra universitet eller 
høyskole når vi ikke regner med innvandrere. Blant innvandrerne er gruppen med videregående som 
høyest utdanning lavere (31,7 %), mens andelen med utdanning fra universitet eller høgskole er 
høyere (38,6 %). Blant innvandrere er det 1,5 % som ikke har utdanning. 

 

 

Arbeid 
Tall fra Statistisk Sentralbyrå for 2017 viser at i Ringerike er sysselsettingen for befolkningen unntatt 
innvandrere lavere enn landsgjennomsnittet, mens for innvandrere er sysselsettingen noe høyere enn 
landsgjennomsnittet. Servicenæringene har flest ansatte (5 600 personer), 3 400 personer jobber 
innen helse- og sosiale tjenester, mens 3 000 personer jobber innen sekundærnæringer (industri). 2,2 
% av hele befolkningen er ledige eller på tiltak.  
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Bosetting 
Bosetting av flyktninger gjøres med bakgrunn i en statlig anmodning fra IMDi.  

2016 er året med høyest bosetting så langt. Da ble 114 flyktninger bosatt i Ringerike kommune. Den 

store økningen hadde sammenheng med det høye antall asylsøkere som kom til Norge i 2015. I 

2017 gikk antall asylsøkere til Norge drastisk ned og resulterte i en lavere bosetting.  

For 2019 gjorde kommunestyret vedtak om bosetting av 30 personer i tillegg til familiegjenforening. 

Fram til 1. juli er det bosatt 13 personer. 

Figuren nedenfor viser antall bosatte i årene 2009-2019. Til sammen utgjør dette 390 personer 

inkludert enslige mindreårige og familiegjenforente. 
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Økonomi 
Når personer bosetter seg i Ringerike kommune er de å anse som innbyggere med de samme krav og 
rettigheter i forhold til kommunale tjenester som alle eksisterende innbyggere. Ved bosetting av 
flyktninger er det opprettet tjenester spesielt for å ta imot, integrere og veilede de som kommer som 
flyktninger og innvandrere fra ikke nordiske land. Ringerike kommune har mottatt tilskudd fra IMDi for 
å finansiere de gjennomsnittlige merutgiftene. I 2018 mottok Ringerike kommune 108 millioner kroner i 
tilskudd fra IMDi. 

Tilskudd 
Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordninger knyttet til bosetting og 
kvalifisering av flyktninger og innvandrere til kommuner, fylkeskommuner, frivillige organisasjoner og til 
virksomheter. Noen av ordningene er faste, mens andre er prosjektbaserte. 

Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og 
integreringsarbeid, slik at flyktningene snarest mulig får arbeid og kan forsørge seg selv, samt delta 
selvstendig i samfunnet. Tilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktning måtte 
ha for oppfølging, tiltak og tilrettelegging i kommunen. 

Dette tilsier at de tjenester som ytes i bosettings- og integreringsarbeidet skal være eksternt finansiert. 
Tilskuddsmodellen tilsier også at dersom kommunen investerer ressurser i godt kvalifiseringsarbeid og 
tidlig innsats, vil de som kommer raskt ut i arbeid kunne bidra til finansiering av tiltak for dem som har 
større behov for oppfølging og tilrettelegging i kommunen.1 

Om tilskuddene 
 Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og 

integrering av flyktninger. Det skal bidra til at flyktningene snarest mulig kan forsørge seg selv 

og ta del i samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger får integreringstilskudd etter 

samme satsstruktur. 

 Særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere. Kommuner som bosetter enslige 

mindreårige flyktninger mottar et særskilt tilskudd i tillegg til det ordinære 

integreringstilskuddet. 

 Ekstraordinære utgifter. Kommunene som bosetter personer med nedsatt funksjonsevne 

og/eller atferdsvansker kan søke om tilskudd fra IMDi for å dekke ekstraordinære utgifter de 

har som følge av bosetting. 

 Norsktilskudd. Kommunen mottar tilskuddet for voksne innvandrere som har rett eller rett og 

plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommunen får tilskuddet for hver person 

som er i målgruppen for ordningen. Dette kalles for persontilskudd. 

 

                                                   
1 Introduksjonsloven legger føringer for minimumsinnhold i introduksjonsprogram og stønad for deltakelse. Dette 
tilsier at store deler av integreringstilskuddet går til lovfestet stønad i tillegg til drift av de ulike tiltakene 
programmet må inneholde. 
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Integreringstilskudd til Ringerike kommune 2018  

 

Økonomiske konsekvenser 
I 2016-2017 var det rask og stor økning i bosettingstall, og det ble behov for rask oppbygging av 
tjenester for målgruppen. I 2018 og første halvdel av 2019 har det vært en stor nedgang i 
bosettingstall og asylsøkere, noe som medfører justeringer i budsjett og en vurdering av effektivisering 
av tjenestene. I Ringerike kommune er flere tjenester bygget ned.  

De kommunale tjenestene som ble opprettet spesielt i forbindelse med den store økningen i 
bosettingstall er boliger for enslige mindreårige asylsøkere med tilhørende bemanning, 
innføringsklasser i grunnskolen, flyktningeavdeling på Læringssenteret for voksne (LSFV), 
helsetjenester ved Hvalsmoen transittmottak, sosial rådgivning og migrasjons/smittevernkontor. I mai 
2017 var det ca. 150 ansatte tilknyttet disse tjenestene. Mange av disse var timelønnede vikarer/ 
tilkallingsvikarer. Det var ca. 82 faste årsverk tilknyttet tjenestene. 

I alle år har tilskuddene fra IMDi vært høyere enn samlede utgifter i de enhetene som yter 
kjernetjenester til flykninger og asylsøkere. Det betyr at kommunen har midler som brukes på andre 
tjenesteområder som skole, barnehage, helsestasjonstjenester, barnevern, hjemmehjelp, kommunale 
boliger og sosialhjelp. 

Fra og med 2016 viser kommunens regnskaper blant annet at antall barn med gratis kjernetid og 
redusert betaling i barnehagen øker, det samme gjelder for redusert betaling i SFO. Helsestasjonene 
og barnevernet har større saksmengde og helsekontoret har flere henvendelser angående smittevern. 

Sosialhjelpsutbetalinger til de personene som etter 5 år ikke har funnet seg arbeid eller går på skole 
eller av annen grunn har behov for sosialstønad dekkes ikke av tilskudd fra IMDi.  
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Boliger for enslige mindreårige flyktninger  
I 2015 mottok Ringerike kommune en anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om 
bosetting av flyktninger i 2016 og 2017 på bakgrunn av flyktningkrisen og et stort antall asylsøkere i 
Norge. Det ble vedtatt å bosette 100 flyktninger, hvor 25 var enslige mindreårige.  

Det ble etablert 3 boliger i 2016 med tilhørende bemanning. I tillegg til de 3 boligene, ble det også 
laget en samarbeidsavtale med Ringerike Folkehøgskole for å bosette noen av ungdommene. For at 
Ringerike skulle kunne møte det økte behovet for bosetting, ble det innvilget midler til etablering og 
bemanning av boligene. I tillegg til disse midlene har kommunen også mottatt tilskudd for å finansiere 
kommunens gjennomsnittlige merutgifter.  

Siden behovet for bosetting av enslige mindreårige flyktninger har vært fallende siden september 
2016, har enheten blitt nedbemannet. Det ble trinnvis tatt ned to bofellesskap. Etter vedtak om å ikke 
bosette enslige mindreårige flyktninger f.o.m 2019, ble det våren 2018 gjennomført en ytterligere 
nedbemanning, samt lagt strategi for hvordan enheten trinnvis blir avviklet innen utgangen av 2020. 
Pr. 01.01.19 består enheten av en oppfølgingsavdeling med 5,5 årsverk.  

Læringssenteret  
Høsten 2015 omorganiserte Ringerike kommune sin flyktningtjeneste som følge av store endringer i 
innvandrermønster og økt innvandring, Fra å være en del av NAV, gikk tjenesten over til 
Læringssenteret og ble en flyktningavdeling. Både skoleavdelingen og flykningavdelingen økte 
bemanningen i 2016-2017. Fra høsten 2018 er antallet deltakere på skoleavdelingen redusert og 
nedbemanning gjennomføres.  

Hvalsmoen transittmottak 
Ringerike er vertskommune for Hvalsmoen transittmottak. Kommunen fikk økte utgifter innen 
helsetjenester ved at det ble etablert en helsestasjon på mottaket og etter hvert et helsekontor for 
migrasjonshelse. Kommunen har mottatt tilskudd som vertskommune. Transittmottaket legges ned 1. 
oktober 2019 og helsestasjonen er avviklet.  
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Kommunens tjenestetilbud 
Kommunene har et særskilt ansvar for introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og 
innvandrere. I Ringerike kommune er det Læringssentret for voksne (LSFV) som har hovedansvar for 
bosetting og inkludering, noe som innebærer et overordnet og koordinerende ansvar for mottak og 
integrering av flyktninger i kommunen. For å gjennomføre dette har LSFV et tett samarbeid med både 
kommunale tjenester og eksterne parter. 

Læringssenteret for voksne 
Læringssentret for voksne er kommunens kompetansesenter i integrerings – og inkluderingsarbeid.  
LSFV består av en skoleavdeling og en flyktningeavdeling. Læringssenteret har også et medansvar 
for kommunens integreringsråd. 

Skoleavdelingen gir tilbud om norsk og samfunnskunnskap for innvandrere og grunnskoleopplæring 
for voksne. Flyktningavdelingen har ansvar for mottak, bosetting og oppfølging av flyktninger i 
Ringerike kommune gjennom introduksjonsloven og introduksjonsprogrammet.  

Introduksjonsprogrammet er et tilbud til nyankomne flyktninger bosatt i Ringerike, Jevnaker og Hole. 
Programmet består av norsk og samfunnskunnskap, arbeidslivskunnskap og praksis eller 
grunnskole/videregående og andre ferdighetskurs. Formålet med programmet er å kvalifisere 
deltakere til arbeid eller videre utdanning. Programrådgiver fra flyktningavdelingen samordner og 
følger flyktningene fra den dagen de ankommer kommunen og til de er ferdig med 
introduksjonsprogram. Miljøarbeidere samarbeider tett både med programrådgiver og deltakere.    

Flyktningavdelingens jobbkoordinator følger deltakere som har 4 – 6 måneder igjen av programmet 
tett opp mot overgang til arbeid eller aktivitet. Det at flere deltakere kommer ut i aktivitet før 
introduksjonsprogrammet er over, er særs viktig med tanke på mestring og tilhørighet. 
Jobbkoordinatoren jobber tett sammen med deltakerne, programrådgiver, lærer, karrieresenteret og 
NAV. 

Flyktningavdelingen har også ansvar for bosettingsprosessen i samarbeid med boligtjenesten, NAV og 
helsekontor for smittevern, migrasjon og vaksinasjon.  

NAV 
Nav har en viktig rolle i integreringsarbeidet i kommunen. I samarbeid med flyktningavdelingen bidrar 
de i bosettingsfasen ved at de skriver etableringsvedtak. Integreringsteamet er på hjemmebesøk 
første dag og i samarbeid med familien finner teamet ut hva de bosatte trenger av støtte.  

Flyktningavdelingen og NAV samarbeider i ankomstfasen slik at oppstarten i ny kommune blir så god 
som mulig. I tillegg har kontorene et tett samarbeid ved overgang til arbeid, samt i saker der man har 
utfordringer på ulike områder. 

Prosjektet "Innsats"  
Ringerike kommune har i dag et stort omfang av praksis- og arbeidstreningsplasser. I 2018 er det tatt 
initiativ til et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune, NAV og Arbeidslivssenteret. Prosjektet, 
kalt "Innsats", går over en 2 års-periode og skal sikre at personer som bor i Ringerike kommune og 
som har nedsatt funksjonsevne (delmål 2 i IA-avtalen), gis mulighet til arbeidstrening i kommunen. 
Prosjektet vil også legge til rette for flyktninger/minoritetsspråklige som har behov for språkpraksis. 

Boligtjenesten 
Boligtjenesten samarbeider tett med flyktningavdelingen når flyktninger skal bosettes for å finne bolig 
som er tilpasset de som kommer. Et av hovedmålene i boligtjenestens handlingsplan er at alle skal ha 
et godt sted å bo og rask bosetting er flyktninger er et av delmålene.  

Boligtjenesten har, i samarbeid med Husbanken og NAV Ringerike, utviklet konseptet "Eie først". 
Denne strategien innebærer bedre utnyttelse av Husbankens virkemidler slik at vanskeligstilte 
barnefamilier skal eie egnet bolig. Ambisjonen er at dette skal bidra til at flere barn vokser opp i stabile 
hjem i gode bomiljøer samtidig som kommunens utgifter til sosialhjelp reduseres. Satsingen ses i 
sammenheng med bl.a. helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. 

Boligtjenesten skal utvikle og drifte en oppfølgingstjeneste opp mot flyktninger for å kunne bedre 
integrering av deltakerne i integreringsprogrammet samtidig som boligene ivaretas. Dette arbeidet 
gjøres i samarbeide med LSFV og NAV. 
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Helse og oppvekst 

Helsekontor for smittevern, migrasjon og vaksinasjon 
Helsekontoret kartlegger, støtter og hjelper over i det «vanlige» hjelpeapparatet. Kontoret jobber med 

følgende saker:  

 Økonomiske bekymringer/behov 

 Misnøye med bolig 

 Tristhet, nedstemthet og slitenhet 

 Kroppslige smerter 

 Ensomhet  

 Utfordringer i familiene, nye roller, ingen storfamilie å støtte seg til 

 Bekymringer for barns og ektefellers helse 

 Problemer med fysisk forflytning til ulike hjelpeinstanser/behandlere 

 

Helsestasjoner 
Helsestasjonenes formålsparagraf er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige 
forhold, forebygge sykdom og skade. Dette betyr at man må gi tilpasset hjelp ut fra ulike behov. Målet 
om likeverdige helse- og omsorgstjenester til alle utfordres både på grunn av språkproblemer og 
kulturelle forskjeller. Derfor må tjenestene tilrettelegges. 

Helsestasjonen er et lavterskeltilbud og møter alle innbyggere i kommunen som får barn. Dette 
medfører en unik mulighet for å fange opp familier med behov for støtte.  

Forebygging og behandling  
Ringerike kommune vil fortsette arbeidet med å utdanne rådgivere innenfor adferdsvansker i 
behandlingsmetoden Parent management training oregon (PMTO), øke kunnskap på områdene 
mobbing og seksuelle overgrep, flerkulturelt arbeid, relasjonsledelse og IKT. Rådgiverne kommer fra 
barnevernet og spesialpedagogisk team.  

Opplæring 
Barnehager og skoler har et særskilt ansvar for integrering og opplæring av barn som aldersmessig 
tilhører deres tjenester. 

Barnehage 
Barnehagen er en god og viktig arena for inkludering og språkopplæringen, og det jobbes spesielt 
med å få barn av flyktningfamilier og andre innvandrere til å benytte seg av barnehagetilbudet. 
Forskning viser at minoritetsspråklige barn som har gått i barnehage gjør det bedre enn de som ikke 
har gått i barnehage.  

Kommunen har gode rutiner for å informere om gratis kjernetid og ordninger for redusert betaling. 
Ringerike kommune har god barnehagedekning og flyktninger som bosettes får raskt barnehageplass 
uavhengig av når på året de bosettes. 

Barnehagene har rutiner som skal sikre en god velkomst og tilvenning til barnehagen. Barna 
kartlegges før oppstart i barnehagen, språk og bakgrunn er viktige kartleggingsområder. 
Kartleggingen fungerer godt og forteller noe om hvordan språkopplæringen skal gjennomføres. Det 
jobbes daglig med språkopplæring, blant annet ved periodisk forsterking av personale og ved at ekstra 
ressurser blir brukt til å følge opp barn med større behov. I tillegg til ordinær drift er det er 
språkveiledere i barnehagene i Ringerike, i alt 1, 4 stillinger. Formål med språkveiledertjenesten er å 
øke kunnskapen rundt flerspråklighet/språkstimulering og på den måten utvikle bevisstheten i 
barnehagene. Kommunen får tilskudd fra IMDi (kr. 828 000 i 2018 og i 2019). 

Foreldremøter  
Det blir gjennomført samtaler med foreldre med tolk, og informasjon om barnehagen på flere språk blir 
gitt ut. Dette er viktig da mange foreldre ikke har kunnskap om barnehagens rolle i samfunnet. 

Barnehagene, flyktningavdelingen, barnevernet og helsestasjonen samarbeider om foreldremøter for 
foreldre som har annet morsmål enn norsk. Det tilbys også kurs og veiledning for foreldregruppa. 
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Skole 
Barn og unge i skolealder som trenger særskilt norskopplæring får tilbud om å starte i velkomstklasse. 
Velkomstklassene er aldersblandet og jobber etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter. Dette er en aldersuavhengig, nivåbasert plan. I tillegg til norskopplæring har elevene 
samfunns- og naturfag, emner innen sosial kompetanse, matematikk, kroppsøving, musikk og praktisk 
estetiske fag. 

Elevene får undervisning i velkomstklasse til de behersker språket såpass godt at de, med tilpasset 
opplæring i vanlig klasserom, kan følge ordinær undervisning på sin nærskole. Det er svært individuelt 
hvor lang tid det tar for elevene å lære norsk og antall måneder i velkomstklassen kan variere mye. 
Kartleggingsprøver viser når elevene kan overføres til sin nærskole. Før elevene skal overføres til 
nærskolen sin, hospiterer eleven en-to dag per uke i en periode. En gradvis overgang fra 
velkomstklassen til nærskolen gjør overgangen lettere og tryggere for elevene. 

Hønefoss skole har velkomstklasser for alle nyankomne, minoritetsspråklige elever mellom 7 og 13 år 
(2. – 7.trinn). Veienmarka ungdomsskole har velkomstklasser for elever i ungdomsskolealder. Både 
flyktninger, innvandrere, barn fra mottak og ungdommer fra Bufdirs omsorgssentre går i 
velkomstklassene. Opplæringslova regulerer elevenes rettigheter til særskilt norskopplæring.  

Norsk og samfunnskunnskap for voksne 
Innvandrere og nyankomne flyktninger har rett og plikt til norskopplæring. I Ringerike er det LSFV som 
har ansvar for undervisningen. Undervisningen er gratis for flyktninger og innvandrere over 16 år. 
Arbeidsinnvandrere fra EU/EØS har ikke rett eller plikt til norskopplæring.  

Alle som vil søke om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap må gjennomføre 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap og avslutte med en prøve.  

Introduksjonsprogram for voksne 
Introduksjonsprogrammet består av fagene norsk og samfunnskunnskap, arbeidspraksis eller andre 
tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. Målet er at deltakerne skal bli 
økonomisk selvstendige og kunne delta i arbeids- og samfunnsliv. 

Introduksjonsprogrammet kan vare i inntil to år og skal inneholde norskopplæring minst 550 timer. I 
helt spesielle tilfeller er rammen opp mot 3000 timer over flere år. 50 timer samfunnskunnskap på 
morsmålet kommer i tillegg. Programmet innebærer også tiltak som forbereder til videre opplæring 
eller tilknytning til yrkeslivet. Noen av de unge deltakerne har også rett på grunnskole, og kan ta det i 
introduksjonsperioden. Deltaker har rett på individuell plan når de deltar i introduksjonsprogrammet.   

Kommunen skal sørge for introduksjonsprogram til nyankomne innvandrere som bosettes i kommunen 
i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Familiemedlemmer til de som omfattes 
av introduksjonsprogram har også rett og plikt til program.  

I 2018 var det 194 deltakere i introduksjonsprogrammet. I første halvår av 2019 har 50 deltakere 
avsluttet introduksjonsprogrammet. Mange av deltakerne har fått seg jobb, flere har søkt plass i 
videregående skole og tre har søkt studier på høgskole/universitet. Flere fortsetter også på 
grunnskoleopplæring etter endt program.  

Videregående opplæring 
Det er etablert tett samarbeid mellom Hønefoss videregående skole, OPUS Ringerike (det 
fylkeskommunale ressurssenteret for voksne) og LSFV. Ved Hønefoss videregående skole er det 
introduksjonsklasse og kombinasjonsklasse hvor elevene får språkopplæring parallelt med 
fagopplæring og etter hvert kan ta fagbrev. Det er et mål å øke andel flyktninger som tar fagbrev slik at 
tilknytning til arbeidslivet blir varig.  

Ringerike karrieresenter 
Karrieresenteret tilbyr gratis og individuell karriereveiledning til alle voksne og ungdom over 19 år. De 
ansatte har mange års erfaring og kompetanse innenfor utdanningsvalg, omstilling og endringer i jobb 
eller utdanning. Gjennom samtaler med kan karriereveilederne være med på å bevisstgjøre brukerens 
valg og muligheter, kompetanse og ferdigheter. En av karriereveilederne er knyttet til LSFV og har 
faste møter med programrådgivere i introduksjonsprogrammet for å følge opp flyktninger og 
innvandrere spesielt.  

Ringerike karrieresenter er et samarbeid mellom Buskerud Fylkeskommune, Ringerike og Hole 
kommuner og NAV Buskerud. 
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Kultur, fritid og frivillighet 
Et rikt kulturliv gir samfunnsmessige effekter på en rekke områder. Kulturvirksomhet gir grunnlag for 
demokrati, for sosiale felleskap og økonomisk verdiskapning. Ved siden av skole og arbeidsliv er 
kulturlivet blant de arenaene som bidrar til økt kompetanse og tilhørighet. 

Kulturskolen  
Kulturskolen er kommunens ressurssenter for kulturopplæring rettet mot barn og unge, og skal gi flest 
mulig barn og unge et godt undervisningstilbud innen ulike kunstfag. Kulturskolen ønsker å være en 
arena der mangfold verdsettes, og hvor spennende prosjekter skapes i fellesskap. Fra og med 2019 
kan man søke om redusert elevkontingent basert på foresattes inntekter. 

Kulturskolen arbeider med flerkulturelle tiltak som musikkundervisning i velkomstklassen ved 
Veienmarka ungdomsskole, Læringssenteret og kulturtreff. 

SPLASH 
Kulturskolen har gjennom prosjektet SPLASH vært med på å bidra til integrering av flyktninger og 
asylsøkere ved hjelp av kulturelle fritidsaktiviteter. SPLASH er et kreativt møtested for alle og gis som 
et gratis tilbud til alle barn på 5.- 7. trinn ved 6 av kommunens barneskoler. Hver uke i 12 uker får 
elevene en aktivitet innen kunst, dans og musikk/kor. 

SPLASH vil gjennom kunstneriske aktiviteter som musikk, dans, sang og visuell kunst/film, søke å 
fremme samhandling og forståelse mellom ulike etniske og sosiale grupper. På den måten skal 
SPLASH gi deltakerne og publikum en opplevelse av mangfoldets muligheter. Prosjektet startet i 2016 
og videreføres i 2020. Prosjektet får økonomisk støtte fra Bufdir.  

Biblioteket 
Ringerike biblioteket fungerer godt som inkluderingsarena. Biblioteket ligger sentralt til i 
Sentrumskvartalet, det er åpent fra kl. 0900-2100 og det fungerer som en møteplass hvor man finner 
informasjon, kan låne PC og bøker i tillegg til at det er mulig å sitte sammen helt gratis. Både i 
bibliotekloven og i den nye kulturmeldingen fremheves folkebiblioteket som møteplass.  

Frivilligkoordinator 
Kommunens frivilligkoordinator bygger nettverk og jobber mot frivilligheten. Hun er også pådriver for 
prosjektet «Folk møter folk». Koordinatoren har tett kontakt med flyktningavdelingen og 
Frivilligsentralen. Gjennom nettverksbygging er det et mål om at er at flere nybosatte flyktninger 
kommer ut i aktivitet og deltar på kulturarenaer utover skole og arbeid.   

Frivillighet 
Frivillige organisasjoner er en viktig del av vårt lokalsamfunn. Sammen med skole, arbeid og 
kulturaktører skaper frivilligheten gode møteplasser. Frivillige i Ringerike kommune sier de opplever 
sin innsats som viktig og verdifull, og føler at de er en del av et fellesskap som skaper mening for 
andre. 

Frivillige organisasjoner har vist stor interesse for å bidra i forbindelse med økt tilstrømning av 
asylsøkere og flyktninger. De har blant annet bidratt med leksehjelp, klær og utstyr, norsktrening og 
fritidsaktiviteter. I Ringerike har Frivilligsentralen, Ringerike Røde kors, Soroptimistene og Refugees 
welcome to Ringerike vært spesielt aktive bidragsytere.   

Felles aktiviteter og arrangementer 

Språkkafé 
Kulturskolen sammen med Frivilligsentralen arrangerer ukentlig språkkafé på biblioteket. På 
språkkaféen kan de som ønsker å bli bedre i norsk få norsktrening og snakke norsk med andre 
deltakere og frivillige fra Frivilligsentralen.  

Folk møter folk 
Folk møter folk er en dialogmodell hvor målet er sosial nettverksbygging i introduksjonsprogrammet 
for flyktninger. Modellen er utviklet av Arendal voksenopplæring i samarbeid med Agderforskning og 
Med hjerte for Arendal. Møtene gjennomføres i regi av flyktningeavdelingen, frivillighetskoordinator og 
biblioteket. 
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Metoden går ut på at 10 kjente fjes i lokalsamfunnet møter 10 deltakere på introduksjonsprogrammet 
til samtale. Arrangementet legger til rette for brobygging mellom mennesker og for stifting av gode 
relasjoner og nye bekjentskap. Det underliggende budskapet er at alle er likeverdige mennesker, 
uavhengig av posisjoner eller opphav, og at vi har mye til felles, til tross for at vi har ulik bakgrunn og 
historie. Det skal gjennomføres to Folk møter folk hvert år i årene fremover. 

Internasjonale kulturarrangement (IKAR), mangfold og flerkultur 
IKAR er et initiativ fra inkluderings- og integreringsrådet i Ringerike og har som formål å vise frem 
kulturen i det internasjonale samfunnet i Ringerike. 

I 2019 ble internasjonal uke arrangert 11. - 15. juni med arrangementer og aktiviteter for alle. 
Arrangementene foregikk i Hønefoss sentrum, og aktivitetene var gratis og åpne for alle. Hver dag 
hadde sitt eget tema som språk, dans, møteplasser og fritid. Internasjonal uke ble avsluttet med en 
flott fest i Søndre park på lørdag. Det planlegges internasjonal uke også i 2020. 

IKAR samlet et mangfold av internasjonale kulturer til Ringeriksdagen i 2018, og gjentar dette på 
Ringeriksdagen i 2019.  

Inkluderings- og integreringsrådet 
Rådet er opprettet for å legge til rette for gode integreringsprosesser, og har følgende oppgaver: 

 Integreringsrådet er rådgivende for kommune og kommunestyret. 

 Rådet uttaler seg i saker med spesiell betydning for innvandrergrupper og minoritetsgrupper. 

 Rådet tar opp saker som angår innvandrere og minoritetsgrupper i kommunen. 

 Rådet foreslår og støtter opp om flerkulturelle aktiviteter og arrangementer i lokalsamfunnet 

Ringerike. 

Rådet består av 12 medlemmer og har seks møter i året. Medlemmene velges for fire år. 
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Tiltak 
Utfordringene ved bosetting av flyktninger er sammensatte. Det er mange tanker og meninger om 
hvilke tiltak som virker i integreringsarbeidet. Basert på forsking ved Norsk institutt for by- og 
regionforsking (NIBR), trekker forsker Kristian Tronstad fram fem integreringstiltak som faktisk 
fungerer: 

1. Språk er nøkkelen til å komme i jobb. Norskopplæring i praksis fungerer bedre enn 

norskopplæring på skolebenken. 

2. Nettverk. Innvandrere som har norske venner, kontakt med naboer og deltar i foreninger, har 

større sjanse for å komme i jobb. 

3. Spill på lag med arbeidsgivere. Det er arbeidsgiverne som til sist tilsetter innvandrere og 

flyktninger. Hva lags arbeidskraftsbehov fins i det lokale arbeidsmarkedet?  

4. Tett oppfølging av deltakere i introduksjonsprogram. Flyktninger som blir møtt med 

forventninger og som blir fulgt opp i norskopplæring og kvalifisering, lykkes bedre. 

5. Samarbeid. Integrering av innvandrere handler om utdanning, arbeid, helse, omsorg for barn. 

Kommuner som evner å få til samarbeid mellom NAV, voksenopplæring og kommunalt 

flyktningkontor, har bedre sjanse for å lykkes.  

Offentlige tjenester har tradisjonelt bygd på premisset om at alle kommunens brukere skal få det 
samme tilbudet og at de har samme behov og prioriteringer. Vi ser i større grad i dag at det er den 
enkeltes behov som står i sentrum ved planlegging av tiltak.  

Hvis rutiner og organisering av tjenestetilbudene ikke fanger opp eller tar hensyn til at brukerne er 
forskjellige når det gjelder religiøs bakgrunn, oppvekstforhold eller norskferdigheter, kan det føre til at 
noen får dårligere tilbud og utbytte av tjenestene. 

Effektiv koordinering 
Fleksibel og individuell tilrettelegging krever effektiv koordinering mellom ulike tjenester til ulike 
tidspunkt. Bedre planlegging og tydelig ansvarsavklaring er nødvending, samtidig som tjenestene som 
gis skal være så gode som mulig. Det er mange behov som er sammensatte og som påvirker 
hverandre, og de kan være vanskelig å koordinere tjenestene og gi et helhetlig tilbud.   

For eksempel vil boligstandard og bo-evne påvirke opplevelsen av helse og trivsel. Psykisk helse 
påvirker bo-evne og skolegang, tannhelse påvirkes av økonomi og evne til/forståelsen av å søke 
støtte. God og effektiv koordinering mellom flyktningavdelingen, NAV, boligtjenesten og helsetjenesten 
er viktig. Fire ganger i året er det møte på avdelingsledernivå for blant annet å dele informasjon slik at 
man kan være i forkant og kunne samarbeide om å gi et så godt tilbud som mulig.  

Flyktningene søker hjelp mange steder og det er et stor spenn fra de som ønsker/trenger hjelp til det 
meste til de som synliggjør sine behov for lite. De som søker bistand har heller ikke et klart bilde av 
hvem som bistår med hva, og man ser på det som forståelig at de leter etter hjelp der de tror de vil 
finne det. 

Tilrettelegging for flyktninger med ekstra utfordringer 
Kommunen kan søke om tilskudd til ekstraordinære kommunale utgifter som følger direkte av 
bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker. Dette gjelder kun utgifter 
som ikke dekkes av andre offentlige instanser eller tilskudd, herunder integreringstilskuddet.  

Ringerike kommunen viderefører det eksisterende arbeidet med å søke tilskudd. Det etableres et 
system som er robust og enkelt slik at flest mulig at det søkes tilskudd for de av våre flyktninger det er 
aktuelt for, både voksne og barn. I dag er det en ansatt i flyktningavdelingen som er ansvarlig for å 
søke tilskudd og vedkommende sitter med mye kompetanse på feltet.  

Språk og kvalifisering  
Læringssenteret skal legge til rette for at flest mulig får norskopplæring på det spor og nivå de hører 
hjemme i. Språk- og arbeidspraksis må prioriteres slik at man får praktisert muntlig norsk mest mulig.  

Flere av flykningene som kommer til Norge har liten skolebakgrunn. Det betyr at kvalifisering til arbeid 
eller utdanning tar mer enn to år. Det er viktig at de enheter som har ansvar for flyktningene jobber tett 
sammen og har gode systemer som jobber for denne gruppen slik at flest mulig blir kvalifisert for jobb 
eller utdanning. Avtalen med Ringerike kommune og praksisplasser bør videreføres og spisses opp 
mot ulike yrker, ikke bare språkinnlæring.  
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Forhindre fattigdom og utenforskap 
Flyktningavdelingen har et prosjekt der en jobbkoordinator kun har hatt fokus på deltakere som skal ut 
i jobb. Dette har vist seg som et meget vellykket prosjekt og målet er at prosjektet kan fortsette og 
utvikles videre. Det utarbeides nå et nytt prosjekt, basert på erfaringer til jobbkoordinator-prosjektet. 
Dette prosjektet er et samarbeid mellom Læringssenteret, Karrieresenteret og NAV. Målgruppen er 
deltakere med liten skolebakgrunn. Målet er flere ut i fast arbeid. 

Styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge  
Flyktningavdelingen har utdannet to ansatte i foreldreveiledning – ICDP. Dette er en obligatorisk del 
av introduksjonsprogrammet. I tillegg til å få gode verktøy i omsorgsrollen, blir det også viktig å trekke 
inn andre instanser som jobber med barn og voksne for å informere og veilede i det å være en god 
omsorgsperson. I tillegg er det viktig å bygge ned barrierer og bygge opp tillitt mot blant annet 
barnevernet.  

Flyktningavdelingen samarbeider med helsestasjonen og barnevernet. I høst starter et nytt 
foreldreveiledningskurs (TIBIR) for foreldre i introduksjonsprogram. Læringssenteret har også fått 
midler fra Bufdir i forbindelse med «Trygge foreldre – trygge barn» (Regjeringens strategi for 
foreldrestøtte 2018-2021). 

Aktivisering av barn og unge  
Det er viktig at barn kommer ut i aktiviteter og møter det norske samfunnet tidlig. Barna får en følelse 
av tilhørighet, ny kunnskap og erfaringer i tillegg til at de møter gode rollemodeller. Aktivitetene bidrar 
også til å motarbeide negativ sosial kontroll. 

Det er bosatt 100 barn under 18 år i perioden 2016-2018, og det er særs viktig at barna blir fulgt tett 
opp både i den første bosettingsfasen, men også senere.  

God og effektiv koordinering mellom flyktningavdelingen, NAV, SLT, barnevern og helsetjenesten er 
viktig i dette arbeidet. Det er viktig å ha nok ressurser som jobber med barn og følger opp disse på en 
god måte.  

FLEXid - kurs for ungdom med flerkulturell oppvekst 
Flexid er et kurs som retter seg mot ungdommer med flerkulturell oppvekst. Kurset vil hjelpe dem med 
å finne sin egen identitet og har til hensikt å oppmuntre ungdommer til å se mulighetene snarere enn 
begrensningene i sin situasjon.  

Flexid skal bidra til å styrke den enkeltes deltakelse og tilhørighet i et flerkulturelt samfunn. Ungdom 
med minoritetsbakgrunn slites ofte mellom ulike forventinger fra familie og venner. Ansatte fra 
forebyggende helsetjenster og flyktningavdelingen har opplæring i FLEXid og holder kurs for 
ungdommer og ansatte i skolen.  

Ungdomsplassen  
Ringerike kommune ønsker å være mer tilgjengelig for unge og ungdomsplassen skal være en 
uformell møteplass for unge, en dør inn for å få kontakt med forskjellige kommunale tjenester og en 
trygg voksen å prate med. Ungdomsplassen er et prøveprosjekt i 2019. Det er til for ungdom i alderen 
13 til 23 år og ligger i Hønefoss sentrum. Prosjektet er initiert via vedtak i kommunestyret.  

Frivillighet 
Ringerike kommune skal legge til rette for, støtte opp om og styrke lokal frivillig innsats. Vi må derfor 
etablere en strategi for frivillig arbeid i kommunen. Det må kartlegges hvilket behov innbyggerne i 
Ringerike kommune har, og sikre at vi har tilbud som dekker disse behovene. Vi må etablere et godt 
samarbeid med alle lag og foreninger, og forsøke å skape et samarbeid på tvers av disse.  

Vi må rekruttere flere frivillige, opprette et system som ivaretar alle som er aktive slik at de opplever å 
være del av et fellesskap og at de blir ivaretatt. Som et ledd i rekrutteringen må kommunen i mye 
større grad synliggjøre frivilligarbeid. 

Ringerike kommune må legge til rette for at flere flyktninger kan være en ressurs og oppleve å være til 
nytte. Dette kan gjøres ved at de i mye større grad kan få ta del i frivillig arbeid. Dette er en lang 
prosess hvor man må bygge tillit og gi kunnskap til alle lag og foreninger, lokalbefolkningen og de som 
mottar hjelp fra frivillige aktører. 
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Frivilligsentralen og Læringssenteret har i mange år samarbeidet og det har vært en aktiv 
kvinnegruppe bestående av pensjonister og kvinner fra introduksjonsprogram som har hatt ukentlige 
møter i snart 15 år.  

Frivilligkontakter på sykehjem 
Vi bør rette et større fokus mot frivillig arbeid på sykehjemmene for at alle beboere kan få et mer 
variert og spennende tilbud som gir glede, mestring og mening i hverdagen. Alle sykehjemmene bør 
derfor ha frivilligkontakter som koordinerer frivillighet på hvert enkelt sykehjem. Frivilligkontaktene må 
også sikre at alle som yter frivillig arbeid blir møtt på en skikkelig måte, og opplever å være en del av 
arbeidsmiljøet.  

 

Veien videre 
Det er viktig at kommunen bosetter flyktninger de kommende årene, både på grunn av sitt 
samfunnsansvar, men også for å beholde den gode og brede kompetansen som er blitt bygd opp i de 
ulike avdelingene i kommunen.  

Vi må fortsette å bygge opp en felles forståelse for gruppens behov slik at dens medbrakte ressurser 
og kunnskap blir brukt best mulig, fortest mulig. Inkluderingsperspektivet skal gjennomsyre alt fra 
naboskap til næringsutvikling, slik at alle opplever å delta i fellesskapet.  

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1809-17   Arkiv: A20  

 

 

Oppsummering fra dialogmøtene ved skolene våren 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

Oppsummeringen fra dialogmøtene tas til etterretning 

 

 

  

Sammendrag 

 

 I tråd med kommunens kvalitetssystem for grunnskolen, får Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

informasjon fra de gjennomførte dialogmøtene ved skolene. Dialogmøter ved skolene gjennomføres 

slik at halvparten av skolene får et varslet besøk hvert år. Våren 2019 ble det gjennomført 

dialogmøter ved følgende skoler:  

Vang skole, Tyristrand skole, Hallingby skole, Helgerud skole, Benterud skole, Hov ungdomsskole 

og Læringssenteret for voksne. 

 

I dialogmøter med skolene, møter skoleadministrasjonen ulike representanter for skolen; elever, 

foreldre, politisk representant i skolens samarbeidsutvalg, ansatte og ledelse til en samtale. Dette gir 

skoleeier et bredt innsyn i driften av de skolene som får besøk.  

Vårens dialogmøter har særlig vektlagt disse sentrale områdene:  

- Læringsmiljø  

- Læringsresultater 

- Utviklingsarbeid  

 

Juridiske forhold  

 

Opplæringsloven stiller krav om at kommunen skal ha et forsvarlig system for vurdering av om 

kravene i opplæringsloven og forskriftene blir oppfylt.  

Kommunens kvalitetssystem for grunnskolen (10/175-69) beskriver hvordan disse kravene ivaretas 

i Ringerike.  



- 

Fra opplæringsloven § 13-10  

§ 13-10. Ansvarsomfang  

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for 

at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til 

disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.  

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 

forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir 

oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha 

eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale 

kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av 

oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 

grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og 

læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, 

fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.  

 

Rådmannens vurdering  

 

Rådmannen registrerer at elevene ved grunnskolene i Ringerike trives godt. Generelt bidrar både 

elever, foreldre og ansatte til at trivselen er god. Det betyr ikke at det aldri oppstår uønskede 

situasjoner, men skolene har gode rutiner for å håndtere hendelser og mobbing. Ringerikselevene 

har fortsatte et læringsutbytte noe under landsgjennomsnittet, men det er gledelig at avgangselevene 

nærmer seg landsgjennomsnittet når det gjelder grunnskolepoeng. 

Rådmannen forventer at læringstrykket ved skolene opprettholdes slik at læringsresultatene over tid 

blir bedre, og vedtatt mål om resultater på landsgjennomsnitt eller bedre nås. 

 

Vedlegg 

 Tilbakemelding fra dialogmøtet ved:  

 Vang skole  

 Benterud skole  

 Helgerud skole  

 Tyristrand skole  

 Læringssenteret for voksne 

 Hov ungdomsskole  

 Helgerud ungdomsskole 

o Påpekning fra samarbeidsutvalget ved Helgerud skole til skolens tilbakemelding fra 

avholdt dialogmøte 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.08.19 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Møtedeltakerne i dialogmøtet 

Magnar Ågotnes  

Øvrige møtedeltakere     

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1809-16 25638/19 A20  04.06.2019 

 

Tilbakemelding til Hov ungdomsskole etter dialogmøte 29.05.19 

Dialogmøtet var varslet i brev datert 23.04.19. 

 

Tilstede: 

Ida Håkonsen 10. trinn – sekretær i elevrådet  

Øystein Opskar trinn – elevrepresentant 

Rektor Hov ungdomsskole – Tone Sandvik 

Avdelingsleder - Henning Langvandsbråten  

Avdelingsleder – Randi Broberg 

Verneombud og lærer ved forsterket enhet – Kjersti Stræte 

Tillitsvalgt utdanningsforbundet – Geir Forbord 

Politisk representant i samarbeidsutvalget (SU) – Tore Ramsrud (vara) 

Kommunalsjef oppvekst og kultur – Magnar Ågotnes 

Spesialrådgiver – Geir Svingheim 

 

Hov ungdomsskole hadde på telletidspunktet 01.10.18 245 elever 

 

Kommunalsjefen åpnet dialogmøtet og informerte om det i hovedsak var tre hovedtema som ville bli tatt 

opp i møtet; elevmiljø, læringsresultater og utviklingsarbeid ved skolen. 

 

Elevmiljø 

Elevrepresentanten Oda Håkonsen og Øystein Opskar hadde inntrykk av at elevene ved Hov 

ungdomsskole trives og har det bra på skolen. De sier det sjelden oppstår uønskede situasjoner, men om 

så skjer, reagerer både ansatte elever og raskt.  

Elevrådet har stort fokus på trivsel, og dette er tema mange av elevrådsmøtene. Randi Broberg er 

kontaktlærer for elevrådet. 

De ansatte kjenner seg igjen i den beskrivelsen og det inntrykket elevene har av elevmiljøet ved skolen. 

Hver høst gjennomføres det bli kjent - dag, for å ta godt i mot og inkludere de nye 8. trinnselevene. 

Videre har Hov ungdomsskole innført makkerskap ved skolen. Det betyr at to og to elever danner 

makkerpar. Makkerparene er ikke statiske, men parene skifter jevnlig. På denne måten blir alle bedre 

kjent med og tryggere på hverandre. 

Politisk representant, Tore Ramsrud, forteller at også han har inntrykk av at det er et godt miljø ved 

skolen, og at skolen har en god ledelse. 

Opplæringsloven § 9 A handler om elevenes skolemiljø. § 9 A-4 pålegger skolen å lage en skriftlig plan 

for å løse en elevmiljøsak. Hov ungdomsskole har skrevet fem slike planer, aktivitetsplaner, det siste 

året. 

 

Motivasjon  

Elevene ved Hov ungdomsskole er ulikt motiverte for skolearbeid. Spesielt 10. trinn har ifølge 

elevundersøkelsen lavere motivasjon enn tidligere år.  

Elevrepresentantene forteller at 10-klassingene nok er litt skoleleie, dessuten mener de at motivasjonen er 

læreravhengig. Ikke alle lærerne er like flink til å variere undervisningen slik at elevene blir motiverte. 
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Tore Ramsrud sier: -« De fleste synes alt er morsomt når man opplever mestring og får det til». Derfor 

er det viktig å vektlegge det positive. 

 

Læringsresultater 

Elevene på 8. trinn oppnådde under 50 snittpoeng på nasjonale prøver (NP) i alle de grunnleggende 

ferdighetene. NP på dette trinnet er i det vesentlige en måling av læringsutbyttet fra barneskolene.  

Elevene på 9. trinn har samme nasjonale prøver som 8. trinn. Den normale læringsutviklingen er, at 

elevene på 9. trinn oppnår 3-4 høyere poeng på NP, enn de gjorde året før på 8. trinn. 

For årets 9. trinn ved Hov ungdomsskole er forbedringen svak, bare 1-2 poeng. 

Elevrepresentantene ble spurt om de hadde inntrykk av at elevene gjør så godt de kan på disse prøvene. 

De svarer at ikke alle elevene forbereder seg like godt til disse prøvene, og at en del elever nok vektlegger 

andre prøver og andre arbeider ved skolen mer. 

Det forventes at Hov ungdomsskole legger stor vekt på arbeidet med på variere opplæringen, slik at 

elevene opplever mestring og gjennom det blir motiverte for læring. Videre må det og fokuseres på 

videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene på 8.trinn. Det må og understrekes for elevene at det er 

viktig at de gjør sitt beste på de nasjonale prøvene også på 9.trinn for å vise læringsutviklingen på 

ungdomstrinnet.  Skolen må analysere og følge opp dette arbeidet med konkrete tiltak. 

 

Hjem skole samarbeid 

Hov ungdomsskole har et bra system for samarbeidet mellom skole og hjem – rådsorganene, 

samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget(SMU). Rektor, Tone Sandvik, opplever samarbeidet som 

godt, og at foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ønsker å bidra positivt. Hun er også veldig fornøyd med 

engasjementet fra politisk representant i SU, - innspill fra skolen blir brakt videre i det politiske 

systemet. 

Deltakelsen på foreldremøter burde vært bedre. Rektor mener noe skyldes mange minoritetsspråklige 

foreldre som ikke forstår så mye norsk. Skolen har et mål om å få til egne foreldremøter for 

minoritetsspråklige foreldre på et språk de forstår etter modell fra Jordal skole i Oslo. 

 

Utviklingsarbeid ved skolen 

Skolen har arbeidet med språkløyper, og skolevandringer. Videre har skolen arbeidet mye for med den 

Digitale skolehverdagen og med innføringen av nye IT-verktøy. 

 

På spørsmål til elevrepresentanten om hva Hov ungdomsskole bør bli bedre til svarer de: 

 Gjøre undervisningen mer spennende 

 Motta gode forklaringer på hvorfor ulike emner er lærestoff, utover at det står som et 

kompetansemål 

De opplever at Classroom styrker kommunikasjonen mellom lærer og elev 

Oppsummert 

Elevmiljøet ved Hov ungdomsskole er svært bra, både elever og ansatte arbeider kontinuerlig på området 

elevmiljø. 

Elevenes motivasjon, spesielt på 10. trinn, bør bli bedre.  

Skolen må lete etter årsaker til dårlig motivasjon hos for mange elever, og treffe tiltak.  

Skolen må også ha fortsatt fokus på de grunnleggende ferdighetene. 

Skole – hjem samarbeidet er systematisert og fungerer bra. 

 

Med hilsen 

 

Geir Svingheim 

Spesialrådgiver 

 

geir.svingheim@ringerike.kommune.no 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Administrasjon 

 

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

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Rektor ved Vang skole Siri Strømmen 

Kommunalsjef Magnar Ågotnes  

Øvrige møtedeltakere     

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1809-15 25044/19 A20  31.05.19 

 

Tilbakemelding til Vang skole fra dialogmøtet 02.05.19 

 

Dialogmøtet var varslet i brev datert 23.04.19. 

 

Tilstede: 

Tomine Eskelund Eidsaunet 7. trinn – elevrådet 

Jacob Kjerstadmo 7. trinn – elevrådet 

Rektor Vang skole – Siri Strømmen 

Avdelingsleder 1. – 4. trinn + SFO – Kari Amlien 

Avdelingsleder 5. – 7. trinn – Ingrid Hovi 

Tillitsvalgt pedagogisk personale – Anne Pettersen 

FAU leder – Ann-Kristin Torp 

Kommunalsjef oppvekst og kultur – Magnar Ågotnes 

Spesialrådgiver – Geir Svingheim 

 

Vang skole hadde på rapporteringstidspunktet 363 elever 

 

Elevmiljø 

Elevrådsrepresentantene opplyste at de hadde inntrykk av at det er et godt elevmiljø ved Vang 

skole. 

Elevrådet er opptatt av at alle elevene ved skolen skal trives og ha det bra. Samme oppfatning 

hadde FAU – leder, og opplyste at det var lav terskel for å ta opp spørsmål med skolen. 

At dette er tilfellet understøttes av resultatene fra elevundersøkelsen. Scoren er positiv på alle 

 de målte områdene; trivsel, trygt læringsmiljø og mobbing blant elever.  

Flertallet av elevene ved Vang skole er motiverte for læring. Elevene opplever god støtte av 

lærerne i læringsarbeidet. 

Utviklingssamtalene gir foreldrene gode tilbakemeldinger om elevenes totale utvikling. På 

området elevenes egenvurdering scorer Vang skole bedre enn tidligere. 

 

Læringsresultater 

Skolen opplever at det er store variasjoner mellom klassene når det gjelder læringsresultater, 

likevel var elevenes (5. trinn) oppnådde resultater på siste nasjonale prøver skuffende. Skolen 
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har analysert resultatene og prøvd å finne fram til årsaker. Det elevene viser på 5-trinnsprøvene 

er vesentlig et resultat av læringsarbeidet på 1. – 4. trinn. 

Forbedringer gjennom: 

Tydeliggjøring av hva den enkelte elev må vektlegge for å utvikle seg og komme videre. 

Tydelige kriterier som gjør det mulig for elevene-(e) å se målet. 

Avdelingsleder må være tettere på i timeplanarbeidet på det enkelte trinn. 

Vang skole arbeider systematisk for å forbedre og utvikle skolen; også med henblikk på 

nasjonale prøver.  

Annet 

Skolen har en møteplan et årshjul for møter i SU, SMU, FAU. 

Foreldrene på de ulike trinn har definert ansvar for arrangementer ved skolen som: 17. mai, 

avslutning for 7. trinn, TV aksjon m.m. 

 

Vang skole har kommet langt i å bruke digitale hjelpemidler. Dette gjelder elevenes læring, 

lærenes planlegging og kommunikasjon. 

Ved Vang skole brukes skolevandring (planlagt) gjennom korte besøk i klassene, og etterarbeid 

fra disse. 

Skolefritidsordningen (SFO) ved Vang er veldrevet og gir et bra tilbud til mange barn med: 

Daglig servering av frukt og grønt og ellers sunn mat til de daglige måltidene, deltakelse på 

skiskole i regi av skiforeningen.  

Vang skole melder at det forbyggende programmet fra Lions nok er litt utdatert.  De peker på 

at flere nå bruker NRK-serien «Lik meg» der vennskap, mobbing, nettvett og klassemiljø tas 

opp. 

 

Oppsummert 

Vang skole framstår som skole der elevens trivsel og læring blir ivaretatt på en god måte.  

Skolen er lang framme digitalt og er hele tida på leit etter måter å arbeide bedre og lurere på; - 

hele tida med elevenes trivsel og læring som bakteppe. 

 

At Vang skole gjør mye som er bra, må ikke bli noen sovepute, men arbeidet med å utvikle 

skolen til det beste for elevene må fortsette. 

 

 

Med hilsen 

 

Geir Svingheim 

spesialrådgiver 

geir.svingheim@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Administrasjon 

 

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

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Rektor ved Helgerud skole Benedicte Murstad Sollien      

Kommunalsjef Magnar Ågotnes 

Øvrige møtedeltakere 

 

  
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1809-14 25042/19 A20  31.05.19 

 

Tilbakemelding til Helgerud skole fra dialogmøtet 02.05.19 

 

 

Dialogmøtet var varslet i brev datert 23.04.19. 

 

Tilstede: 

Tobias Østmo Haukberg – leder i elevrådet 

Sahil Jaskani – nestleder i elevrådet 

Rektor Helgerud skole – Benedicte Murstad Sollien 

Avdelingsleder ved Helgerud skole – Roger Bogen 

Tillitsvalgt pedagogisk personale – Monica H. Schjelderup 

Verneombud ved skolen – Gjertrud Strøm Hansen 

FAU leder – Børge Blakkisrud 

FAU – representant - Catrine N. Tingleff 

Politisk representant – Monica Juverud Sørstrøm 

Kommunalsjef oppvekst og kultur – Magnar Ågotnes 

Spesialrådgiver – Geir Svingheim 

 

Helgerud skole hadde på rapporteringstidspunktet 229 elever 

Elevmiljø 

Tobias og Sahil mente Helgerud skole hadde et godt elevmiljø dere elevene ble bra ivaretatt. De 

opplyste at elevrådet var veldig opptatt av at alle skulle oppleve skolen som et bra sted. 

Elevrådet hadde representanter fra alle klasser. Klassene var flinke til melde aktuelle saker til 

elevrådsmøtene. 

Elevrådsrepresentantene opplyste også at de hadde fått penger fra barn og unges 

kommunestyre (BUK) til vennebenk. Denne kan elever som elever som føler seg noe ensomme 

bruke for å få kontakt. 

Dersom de så noen medelever som så ut til å føle seg noe utenfor, bidro 

elevrådsrepresentantene til de skulle få være en del av fellesskapet ved Helgerud skole. 

 

FAU-leder hadde også oppfatningen om at elevmiljøet ved skolen var bra, og understreket at 

skolen tak raskt tak når det oppsto uønskede situasjoner. Dette var tillitsvalgt Monica 

Schjelderup enig i. 

FAU leder fortalt om at foreldrene ved skolen bidrar gjennom det ansvar det enkelte trinn har 

for gjennomføring av forskjellig årlige arrangementer.  
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Rektor sa at de var opptatt av at skolen skal være ryddig og ordentlig, eventuelle tagging slås 

det ned på. 

Elevundersøkelsen viser det samme som elevrådsrepresentantene, ansatte og FAU sier; elevene 

trives og opplever trygghet ved Helgerud skole. 

Elevene ved Helgerud skole er motiverte og opplever mestring. De er klar over at grunnlaget 

for framtida i stor grad legges gjennom god læring i grunnskolen.  

Lærerne ved skolen har blitt flinke til bryte ned læringsmålene og uttrykke dette i forståelig mål. 

 

Læringsresultater 

Skolen opplever at det er store variasjoner mellom klassene når det gjelder læringsresultater.  

Det elevene viser på 5-trinnsprøvene er vesentlig et resultat av læringsarbeidet på 1. – 4. trinn. 

Resultatene på siste nasjonale prøver for 5. trinn var veldig gode for Helgerud skole. Andelen 

elever på laveste mestringsnivå var veldig lavt. 

Når Helgerud er klar over at det er store årlige variasjoner når det gjelder læringsresultater, 

betyr det også at selv om resultatene i 2018 var veldig positive og bra, må de holde 

læringstrykket opp kontinuerlig. 

Viktig at begrepet læringstrykk utøves gjennom å skape motivasjon, variasjon og 

vurdering/tilbakemeldinger. 

 

Annet 

Helgerud skole ligger langt framme når det gjelder bruk av digitale hjelpemidler som 

chromebooks. Elevene opplever chromebooks som motiverende. 

FAU - leder meldte også at de så Helgerud skole brukte digitale løsninger på en positiv måte 

som virket motiverende på elevene. 

Samarbeide hjem – skole foregikk på en ryddig og planlagt måte, men slik at terskelen for å 

kontakte skolen ble opplevd som lav. 

 

Oppsummert 

Helgerud skole forteller om godt arbeid og gode resultater med læringsmiljø og skolefaglige 

prestasjoner. Skolen forventes å fortsette det gode arbeidet med å gi elevene et godt 

læringsmiljø og godt læringsutbytte. Elevens oppnådde læringsresultater må ikke bli noen 

sovepute, og skolen må fortsatt ha utvikling og forbedring i fokus. 

 

Med hilsen 

 

Geir Svingheim 

spesialrådgiver 

geir.svingheim@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Administrasjon 

 

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

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Rektor ved Hallingby skole, Jan G. Ohren 

Kommunalsjef Magnar Ågotnes 

Øvrige møtedeltakere     

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1809-13 25040/19 A20  31.05.19 

 

Tilbakemelding til Hallingby skole etter dialogmøtet 10.05.19 

 

Dialogmøtet var varslet i brev datert 23.04.19 

 

Tilstede: Elevrådsleder - Marcus Andersen 10. trinn 

Nestleder elevrådet – Oda Bjørnås 10. trinn 

Rektor ved Hallingby skole – Jan G. Ohren 

Verneombud og kontaktlærer – Carl Ivar Balstad 

Politisk representant i SU – Nancy Amundsen 

Kommunalsjef oppvekst og kultur – Magnar Ågotnes 

Spesialrådgiver – Geir Svingheim 

Avdelingsleder 1. – 4. trinn – Hege Hammer 

Avdelingsleder ungdomstrinnet - Anne Line Strømmen 

FAU leder – Didrik Lafton 

 

 

Skolemiljø  

Hallingby skole hadde på rapporteringstidspunktet 310 elever. 

Elevrådsrepresentantene Marcus og Oda mente de hadde et bra elevmiljø på Hallingby skole. 

Elevrådet er opptatt av at elevene ved skolen skal ha det trygt og trives. Dette er også tema på 

mange ev elevrådsmøtene. Rektor er elevrådskontakt ved skolen, og de samarbeider bra.  

FAU-leder opplyste at de har et årlig temamøte for å ivareta skolemiljøet. Siste møte dreide seg 

om psykisk helse. Mobbeombudet, Bodil Houg, har hatt møte med både elever, ansatte og 

foreldre. 

 

Ikke alle elevene ved Hallingby skole er opptatt av læring og er heller ikke veldig 

skolemotiverte. Motivasjonen varierer fra klasse til klasse. Elevene opplever at de får god støtte 

av lærerne. Hallingby skole er veldig fornøyd med tiltaket «korps i skolen». 

 

 

Læringsresultater 

Resultatene for 5. trinn på siste nasjonale prøver (NP) varierer en dele på skolen og var høsten 

2018 under gjennomsnittet. Halvparten av elevene lå på laveste mestringsnivå. Skoleledelsen 

opplyser at læringsmiljøet klassen er kunne vært bedre, og at det arbeides med dette. 
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Utfordring til skolen: 

Viktig at forståelsen av skolen som et sted for læring og utvikling blir bedre hos elevene. For å 

nå alle, må tilpasningene til den enkelte elev vektlegges.  

 

NP for 8. trinn viser resultater opp mot landsgjennomsnittet. Det blir feil å trekke bastante 

konklusjoner når det er få elever (ca. 30) på trinnet. Målet må likevel være at eleven oppnår 

resultater minst på landsgjennomsnittet. 

NP for 9. trinn i regning og lesing viser at elevene presterer på landsgjennomsnittet. 

Avgangselevene ved Hallingby skole våren 2018 presterte bra, og skolen oppnådde 40,8 

grunnskolepoeng. Dette avgangstrinnet presterte bra gjennom hele den 10-årige grunnskolen. 

 

Samarbeid hjem – skole 

Hallingby skole har et godt samarbeid med foreldrene – FAU. Politisk representant i 

samarbeidsutvalget (SU) er engasjert og flink til å bringe saker fra skole opp på politisk nivå. 

 

Skolenes utviklings- og vurderingsarbeid 

Små- og mellomtrinnet har deltatt på fellessamlinger angående Chromebook. Ungdomstrinnet 

har arbeidet mye med digital kompetanse, chromebook og IST-læring. 

Skolens ressurslærere har vært støttende i dette arbeidet. 

Skolen orienterte og om prosjekt Hallingby, der en har sett på og utviklet et tettere samarbeid 

mellom skole, barnehage og hjemmet. 

 

Oppsummert 

Hallingby skole må fortsette arbeidet med å øke lærelysten og motivasjonen hos elevene. 

Det må være et mål at elevene ved Hallingby skole ønsker å lære. 

Gjennom dette og erfaringene fra prosjektet mellom småskoletrinnet og barnehagen, forventes 

det at læringsresultatene skal bli jevnere, og nærme seg landsgjennomsnittet. 

 

  

 

Med hilsen 

 

Geir Svingheim 

spesialrådgiver 

geir.svingheim@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Administrasjon 

 

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

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Rektor ved Benterud skole Roy Korslien 

Kommunalsjef Magnar Ågotnes 

Øvrige møtedeltakere      

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1809-12 25038/19 A20  31.05.19 

 

Tilbakemelding til Benterud skole fra dialogmøtet 02.05.19 

 

Dialogmøtet var varslet i brev datert 23.04.19. 

 

Tilstede: 

Markus Røine Edvinsen 7. trinn – elevrådsleder 

Iver Johan Andreassen-Holm 6. trinn – nestleder i elevrådet 

Rektor Benterud skole – Roy Korslien 

Avdelingsleder – Mona Gabrielsen Lund 

Tillitsvalgt skolenes landsforbund (SL) – Eirin Berghagen 

Verneombud – Rune Småbråten 

Kommunalsjef oppvekst og kultur – Magnar Ågotnes 

Spesialrådgiver – Geir Svingheim 

 

Siden Benterud skole kom i drøft i januar 2019, var ikke årsrapporten bakgrunn for samtalen, 

men de hovedtemaene, elevmiljøet og elevenes trivsel ved skolen samt elevenes læring ble 

grundig gjennomgått under samtalen. 

Benterud skole har våren 2019 hatt ca. 280 elever 

Elevens trivsel 

Markus og Iver Johan fra elevrådet mente elevene trivdes godt og hadde funnet seg bra til rette 

på Benterud skole. Alle klasser fra 5. – 7. var representert i elevrådet.  

Elevrådet var opptatt av at elevene skulle ha det bra på skolen. 

Elevrådsrepresentantene fortalte at de hadde fått penger fra barn- og unges kommunestyre 

(BUK) til anskaffelse av skoledrakter til ulike turneringer.  

Både verneombud og ansatte ved Benterud skole hadde samme inntrykk som elevrådet, elevene 

ved Benterud skole trivdes godt. 

Avdelingsleder Mona Lund påpekte at hovedfokus ved skolen siden oppstarten i januar hadde 

vært å trygge elevene. 

Det ble opplyst at også foreldrene hadde opplevd oppstarten ved Benterud skoler som bra. 
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Digital skole 

Chromebooks brukes mye i opplæringen, og elevene opplever bruken av chromebooks som 

motiverende.  

Benterud skole har trådløst nettverk, en forutsetning for bruken av chromebooks. De ansatte 

fra Eikli skole og Kirkeskolen har sammen utviklet hverandre til å får tilfredsstillende 

kompetanse digitalt. 

Skolen har bygningsmessig store muligheter som en variert læringsarena, - disse er tatt i bruk. 

Det foreligger ikke noen offisielle læringsresultater for elevene ved Benterud skole. De ansatte 

sier de i stor grad hadde god oversikt over elevenes styrker og utfordringer fra Eikli skole og 

Kirkeskolen. Flere av elevene hadde med seg enkeltvedtak om spesialundervisning. Dette der 

videreført ved Benterud skole.  

Oppsummert: 

Oppstarten ved Benterud skole har gått bra for elever og foresatte. Elevene blir godt ivaretatt. 

Trivsel og miljø står høyt på agendaen for både elevråd og ansatte. 

Skolen tatt i bruk de digitale mulighetene. Det forutsettes at ansatte og skoleledelse bruker de 

muligheter som byr seg til å utvikle digital kompetanse. 

Viktig at skolen fortsetter å ha fokus på elevmiljø og trivsel, men i tillegg utøve et tilpasset 

læringstrykk til elevene. 

Det blir spennende å følge med på utviklingen ved Benterud skole, og se på resultatene på 

elevundersøkelsen og de nasjonale prøvene.  

 

 

Med hilsen 

 

Geir Svingheim 

spesialrådgiver 

geir.svingheim@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Administrasjon 

 

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

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

      

Til rektor ved Læringssenteret, Geir Dahl 

Kommunalsjef Magnar Ågotnes 

Øvrige møtedeltakere 

 

  
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1809-11 25036/19 A20  31.05.2019 

 

Tilbakemelding til Læringssenteret fra dialogmøtet 22.05.19 

 

Dialogmøtet var varslet i brev datert 23.04.19. 

 

Tilstede: 

Rektor ved Læringssenteret – Geir Dahl 

Avdelingsleder skole – Kaja Andrine Hultgren 

Avdelingsleder flyktning – Kirsti Lien Svarstad 

Tillitsvalgt og lærer– Linda Høistad Birkely 

Deltaker ved Læringssenteret – Linda Haji Ahmad 

Kommunalsjef oppvekst og kultur – Magnar Ågotnes 

Spesialrådgiver – Geir Svingheim 

 

Kommunalsjefen ønsket velkommen til dialogmøtet og sa at selv om ikke Læringssenteret har 

ikke noen årsrapport som dialogen i møtet kunne ta utgangspunkt i, men temaene; deltakernes 

trivsel og læringsutbytte var også sentrale i møtet med Læringssenteret. 

Møtedeltakerne presenterte seg. 

 

Rektor Geir Dahl gikk gjennom en presentasjon der antall deltakere og deres oppnådde 

læringsresultater de siste tre årene ble gjennomgått. 

 

Dert vesentlige av virksomheten til Læringssenteret for voksne er å forestå opplæring av 

minoritetsspråklige voksne. Videre skal Læringssenteret drive opplæring av voksne på 

grunnskolens område. 

Skoleavdelingen ved Læringssenteret hadde ved siste årsskifte ca. 25 årsverk som reduseres til 

18,6 årsverk 01.08.19. 

Flyktning-avdelingen hadde 13,7 årsverk ved siste årsskifte som reduseres til 11 årsverk 

01.08.19. 

 

Deltakernes trivsel 

Linda Haji Ahmad, som representerte deltakerne, meldte at trivselen var stor. Hun opplevde at 

de fungerte som en stor familie på tross av ulik bakgrunn og store kulturelle forskjeller. 

Deltakerne har stor respekt for hverandre. 

Tillitsvalgt og lærer Linda H. Birkely fortalte at lærerne bruker mye tid på at deltakerne skal bli 

godt kjent med hverandre. De bruker mye tid på å lage «et norsk klasserom». 
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Videre tar de for seg norske regler, og hvordan det er i Norge. De fleste deltarne vil klare seg 

selv, - arbeide og tjene penger, og ikke måtte få hjelp av NAV. Derfor er de fleste opptatt av å 

bli raskt ferdige med å lære norsk. 

 

Læringssenteret hadde tidligere et deltakerforum, et organ tilsvarende grunnskolens elevråd. I 

møtet ble det uttrykt at de vil få på plass deltakerforum igjen kommende skoleår. 

 

Kulturgnisninger 

På spørsmål om det ble mye gnisninger mellom deltakere med stor kulturell bakgrunn, uttrykte 

både deltakerrepresentanten og de ansatte at de sjelden opplevde slike gnisninger. 

Lærerkreftene ved Læringssenteret har god kompetanse, og har eller deltar nå på relevant etter- 

og videreutdanning.  Flere ansatte har utdanning i migrasjonspedagogikk. 

 

Avdelingsleder for flyktninger, Kirsti Lien Svarstad, sa at Læringssenteret virket som «en trygg 

havn» for både nåværende og tidligere deltakere.  

Læringssenteret gjennomfører to planlagte deltakersamtaler i skoleåret. Dette er satt i system. 

 

Læringsresultater 

Deltakerne har en individuell plan for opplæringen i norsk. Denne planen er deltakerne med på 

å utforme. De får jevnlig tilbakemelding og vurdering på hvordan de utvikler seg i forhold til 

målene i planen. 

 

Deltakerne er delt i klasser/grupper ut fra bakgrunn skolemessig. 

De siste årene har fokus for Læringssenteret i stor grad vært «å holde hjulene i gang» med den 

store tilstrømningen av flyktninger. Tilstrømningen har nå avtatt, noe som har ført til at 

Læringssenteret har måttet nedbemanne. Nedbemanningen har blitt gjennomført på en god og 

ryddig måte. 

Deltakerrepresentanten sier at deltakeren ikke har merket noe til eventuell uro hos de ansatte. 

 

Oppsummert 

Læringssenteret for voksne gir deltakerne en god opplæring i et trygt miljø. 

Læringssenteret har et mål for kommende år å utarbeide en årsplan med klare målsettinger for 

virksomheten. 

De avgir så årsrapport relatert til egen årsplan.  

Det blir viktig for Læringssenteret også i framtida å framstå som «en trygg havn» for 

innvandrere med ulik kulturell bakgrunn.  

 

 

Med hilsen 

 

Geir Svingheim 

spesialrådgiver 

geir.svingheim@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Administrasjon 

 

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

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Rektor Tyristrand skole Vibeke Eriksen 

Kommunalsjef Magnar Ågotnes 

Øvrige møtedeltakere      

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1809-10 25034/19 A20  31.05.19 

 

Tilbakemelding til Tyristrand skole etter dialogmøtet 23.05.19 

 

Dialogmøtet var varslet i brev datert 23.04.19. 

 

Tilstede: 

Bendik Standal 6. trinn – nestleder i elevrådet ved barneskolen 

Liv Kristine Ødegård 7. trinn – leder i elevrådet ved barneskolen 

Heidi Rotefoss 10. trinn – leder i elevrådet ved ungdomsskolen 

Andrine Moljord 10. trinn – nestleder elevrådet ved ungdomsskolen 

Rektor Tyristrand skole – Vibeke Eriksen 

Avdelingsleder barneskolen – Oddny Marie Mittet Dahle 

Avdelingsleder ungdomsskolen – Unni Myhre Søgnen 

Verneombud og lærer – Unni Bjerkerud 

FAU leder – Håkon Asmundvaag 

Kommunalsjef oppvekst og kultur – Magnar Ågotnes 

Spesialrådgiver – Geir Svingheim 

 

Tyristrand skole hadde på telletidspunktet 01.10.18  338 elever 

 

 

Elevmiljø 

Elevene rapporterte at de mente det var god trivsel blant elevene.  

Ved Tyristrand skole fungerer barneskolen og ungdomsskolen adskilt og oppfattes nesten som 

to skoler. Det er også to elevråd ved skolen. 

Elevrådsrepresentanten på både barne- og ungdomstrinnet uttrykte at elevene ved Tyristrand 

skole var opptatt av at alle skal ha det bra. 

Dersom noen blir utestengt, eller synes å være ensomme, bidrar eleven til at det opprettes 

kontakt med andre elever. 

Elevrådene har flere arrangementer som også har som formål å skape trivsel. Skolen er så vidt i 

gang med å bruke aktivitetsledere for å hindre gnisninger blant elevene i friminuttene. 

Aktivitetslederne kommer fra mellomtrinnet. 

Juleball arrangeres årlig for hele ungdomstrinnet. Elevene opplever ikke at det er noe 

antrekkspress til dette arrangementet. 

 

FAU enig med elevrådsrepresentantene i at elevmiljøet ved skolen er bra, men det betyr ikke at 

uønskede situasjoner aldri oppstår. Dersom noe blir oppfattet som ugreit, tas det rast tak. 
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Tyristrand skole har reagert ved å bruke aktivitetsplikten som er hjemlet i opplæringsloven § 

9A flere ganger siste år. 

FAU består av representanter fra alle klasser. FAU bidrar økonomisk både for skolen og 

elevrådet. De har møter annenhver måned. 

FAU bidrar til skolemiljøet gjennom arrangementer ved skolen der trinn har definerte ansvar, 

og med økonomi til trivselsfremmende tiltak ved skolen. 

Ansatte mener også det er god trivsel ved skolen. 

 

Læringsresultater 

Læringsresultatene varierer, men var bra på ungdomstrinnet i 2018, mens resultatene for 5. 

trinn på ligger under landsgjennomsnittet. Ca. 25 % av elevene presterer på laveste 

mestringsnivå. Med ca. 30 elever på trinnet, vil resultatene variere mye fra år til år og man må 

se tiltak og trender over en lengre periode.  Det er iverksatt ekstratiltak på trinnet, i alle de 

grunnleggende ferdighetene, for å hjelpe elevenes mestring. 

Motivasjonen kunne vært bedre, særlig på ungdomstrinnet. Skolen utfordrer elevene på 

ungdomstrinnet til å være med og diskutere hva som kan bedre motivasjonen hos mange av 

elevene. 

 Elevene synes de får god støtte av lærerne 

Avgangselevene i 2018 oppnådde 40,03 grunnskolepoeng. Dette er litt under både 

gjennomsnittet i Ringerike kommune, Buskerud fylke og landsgjennomsnittet, men bedre enn 

tidligere for Tyristrand skole.  

I tillegg til de formelle utviklingssamtalene er det dialog mellom elever og lærere kontinuerlig. 

 

Utviklingsarbeide 

Verneombudet ser kompetanseutviklingen som positiv, men mente det er uheldig at alle lederne 

ved skolen er borte samtidig.  verneombudet mente også språkløyper var noe abstrakt og 

diffust, mens arbeidet med leseplan var nyttig 

 

Elevene gav følgende råd til Tyristrand skole: 

 Fortsett det gode arbeidet 

 Samarbeid mer når det gjelder lekser og prøver 

 Enda bedre veiledning om valgfag for elevene på 7. trinn 

 

Oppsummert 

Tyristrand skole driftes bra. Elevmiljøet er godt og samarbeidet med FAU fungerer bra. 

Læringsresultatene kan bli bedre. Tyristrand skole bør spesielt vektlegge arbeidet med å bedre 

elevenes motivasjon. Her bør FAU også få en rolle.  

Både elever, foreldre og skoleansatte opplever at Tyristrand skole har et godt omdømme. 

 

Med hilsen 

 

Geir Svingheim 

spesialrådgiver 

geir.svingheim@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



 

 

Valhallveien 27                          

3518 HØNEFOSS                           

Tlf: 32 18 15 50               

 

helgerud.skole@ringerike.kommune.no  

http://www.ringerike.kommune.no/helgerud-skole  

 

 

 

 

 

Til Geir Svingheim 

 

 

Vedr. Tilbakemelding dialogmøte 02.05.19 

 

Takk for et godt møte, det er spennende å drøfte skolens drift og utvikling med elever, 

foreldre, politikerrepresentant og kommuneledelse. 

Vi fikk også en positiv tilbakemelding, det er alltid hyggelig. 

 

Vi hadde SU-møte onsdag 5. juni, og vi savner noen punkter, som ble tatt opp i møtet. Det 

handler om: 

 arbeid med adferdselever  

 skolens uteområde  

 økonomi 

 

Dette er viktige punkter, som bør referatføres i en slik tilbakemelding. 

 

 

Helgerud skole, 07.06.19 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Benedicte M. Sollien 

rektor 
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SAKSFRAMLEGG 

 

Arkivsaksnr.: 19/3371-1   Arkiv:   

 

 

Revidering Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i Ringerike kommune 2019-2023 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det varsles oppstart av planarbeid for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i henhold til 

plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg sendes på høring og 

legges til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang 

av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen.  

I samsvar med krav i plan- og bygningsloven skal det ved oppstart av planarbeidet utarbeides et 

planprogram. Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en 

god prosess i det videre arbeidet med planforslag. 

Saksutredning 

Hvorfor utarbeides det en kommunedelplan? 

En kommunedelplan er en betegnelse for en plan for bestemte områder, temaer eller 

virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides en kommunedelplan for et hvert tema eller 

virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. 

 

Det er et krav fra Kulturdepartementet at alle kommuner skal ha utarbeidet et plandokument etter plan- 

og bygningsloven som omfatter anleggsplaner både i kommunal regi og i regi av lag og foreninger, 

dersom det skal kunne søkes om spillemiddeltilskudd. 

 

I henhold til kommunal planstrategi 2016-2020 skal kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 

revideres i planperioden. I denne prosessen skal det utarbeides et planprogram som   skal gjøre rede for 

formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.  

 

Formålet med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang 

av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen. 

Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre arbeidet på feltet, samt se 

på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige. 
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Kommunedelplanen for idretts- og friluftsanlegg skal bidra til å: 

 Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen 

 Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige 

aktivitetsmuligheter i planperioden 

 Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 

 Danne grunnlag for strategier for tilrettelegging av møteplasser for fysisk aktivitet i nærmiljøet, 

slik at flere skal ha mulighet til å være aktiv 

 Legge til rette for et bedre samarbeid med det frivillige, uorganisert som organisert 

 Gi en oversikt over kostnader ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg, og bedre mulighetene 

for finansiering av utbyggingskostnader 

 Synliggjøre betydningen av fysisk aktivitet 

 Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand til å 

opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter 

 Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv 

 Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging 

 Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering 

 

Planprosessen 

Framdriftsplan 2019 - 2020 

Au

g 

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr 

Oppstart          

Varsel om oppstart, 

høring og offentlig 

ettersyn av planprogram 

(6 ukers høringsfrist) 

 

 

        

Fastsette planprogram            

Utredningsfase, 

utarbeide planforslag og 

innarbeide eventuelle 

innspill 

         

1.gangsbehandling          

Høring og offentlig 

ettersyn (6 ukers 

høringsfrist) 

         

Eventuelle endringer av 

planforslag og 

tilleggsutredninger 

         

Sluttbehandling m. 

vedtak  

         

 

Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en medvirkningsprosess i tråd med 

plan- og bygningsloven.  
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Naturlige høringsparter er overordna myndigheter. I tillegg vil kommunens innbyggere kunne holde seg 

løpende orientert om prosessen gjennom oppdatert informasjon på kommunens nettsider og annonsering 

i Ringerikes Blad ved de ulike milepælene i prosessen.  

Endelig planprogram vil, etter eventuelle endringer, fastsettes av strategi og plan.  

 

Råsmannens vurdering 

Det er viktig med medvirkning fra lag og foreninger og ulike interesseorganisasjoner for å sikre en best 

mulig plan. Kommunen har spesielt ansvar for sikre aktiv medvirkning fra grupper som har behov for 

særskilt tilrettelegging for å delta, herunder barn og unge. Det må legges opp til at hovedtyngden i 

medvirkningsopplegget skjer tidlig i planprosessen, og planprogrammet legger vekt på å sikre dette. 

 

Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en god prosess i 

det videre arbeidet med planforslag. Rådmannen anbefaler derfor at det varsles oppstart av planarbeid 

for Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg og at planprogrammet legges ut til høring og offentlig 

ettersyn. 

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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1 I nnledni ng

Bakgrunn

I samsvar med krav i plan - og bygningsloven skal det ved oppstart av planarbeidet utarbeides et
planprogram. Planprogrammet skal gi rammer for arbeidet, og det skal avklares hvordan
kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og frilu ftsliv skal innrettes, samt omfang og
innhold i planen. Det er også et krav fra kulturdepartementet at kommunen har en helhetlig
plan for å kunne søke om spillemidler.

Formål med planen

Målet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig
gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i
kommunen. Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre
arbeidet på feltet, samt se på potensialet for det vid ere samarbeidet med det frivillige.

Kommunedelplanen for idretts - og friluftsanlegg skal bidra til å:
Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen
Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige
aktiv itetsmuligheter i planperioden
Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett
Danne grunnlag for strategier for tilrettelegging av møte plasser for fysisk aktivitet i
nærmiljøet, slik at flere skal ha mulighet til å være aktiv
Legge til rette for et bedre samarbeid med det frivillige, uorganisert som organisert
Gi en oversikt over kostnader ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg, og bedre
mulighetene for finansiering av utbyggingskostnader
Synliggjøre betydninge n av fysisk aktivitet
Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand
til å opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter
Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv
Bidra til et god t aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging
Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering
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2 Rammer og premisser for planarbeidet

Nasjonale føringer og regelverk

Innenfor områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vil det blant annet bli tatt hensyn til
følgende nasjonale føringer:

St.meld.nr. 16 (2010 - 2011) «Nasjonal helse - og omsorgsplan»
St.meld.nr. 18 (2015 - 2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet»
St.meld.nr. 26 (2011 - 2012) «D en norske idrettsmodellen»
St.meld.nr. 39 (2006 - 2007) «Frivillighet for alle»
St.meld.nr. 19 (2014 - 2015) «Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter»
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018
Veileder – kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet

Regionale føringer

Strategiplan for idrett og friluftsliv i Buskerud. Strategiens visjon er at alle skal ha mulighet til å
oppleve aktivitetsglede og denne skal oppnås gjennom følgende hove dmål:

Et allsidig, synlig og inklude rende aktivitetstilbud
Attraktive areal og anlegg for hele befolkningen
Økt kunnskap gjennom dialog og erfaringsutveksling
Styrke frivillige organisasjoner
Knytte Buskerud opp mot prosjekter som bidrar til økt aktivitet

Kommunale føringer

Kommunens planomr åder omhandler flere elementer som påvirker innsatsområdene i denne
planen.

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015 - 2030
Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende
vekstområdet på Østlandet. Målet er hel se i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid
vurdere mulighetene for universell utforming av leke - og møteplasser, gang - og sykkelveier,
turstier, bynære friluftsområder, bade - og fiskeplasser.

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019 - 2030
Formålet omfatter større anlegg og det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene som
vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som
stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videreu tvikling av idrettsanleggene vil være et
positivt folkehelsetiltak.

Videre sikring av barnetråkk, lekearealer, parker, bynære friluftsområder, sammenhengende
blågrønn struktur i by og lokalsamfunn, med møteplasser og forbindelser til omkringliggende
friluftsområder. Dersom slike areal skal brukes til en annen funksjon eller reguleres til annet
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formål, skal de i utgangspunktet erstattes med tilsvarende areal og funksjon. Dette gjelder
særlig områder som blir brukt av barn.

Målet er at det skal være et sammenhengende gang - og sykkelnett.

Byplan for Hønefoss

Følgende temaer er viktige:
Leke - og grøntarealer og barnetråkk
Vurdering og innarbeiding av Grønn Plakat
Sammenhengende gang - og sykkelnett
Møteplasser og byrom
Å ta elva i bruk, ferdsel og opphold langs elva
Kartlegging av bynære friluftsområder (2015)
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3 Prosess og medvirkning

Planprosessen

Planprosessen i korte trekk er gjort rede for i figuren under. Oppstart av planarbeidet varsles
samtidig som f orslag til planprogram l egges ut på høring. Det vil bli mulig for berørte og
interesserte å vurdere planprogrammet, gi innspill til arbeidet med planen og komme med
forslag til utredningstemaer og hvordan utredningene bør gjennomføres . Etter at
planprogrammet har vær t på høring i minimum seks uker , og innkommende uttalelser har blitt
gjennomgått , vil formannskapet fastsette endelig planprogram. Fastsatt planprogram vil ligge
til grunn for selve utredningsprosessen og videre planarbeid .

Fr a mdriftsplan 2019 - 2020
Aug Sep Okt Nov Des J an Feb Mars Apr

Oppstart

Varsel om oppstart, h øring
og offentlig ettersyn av
planprogram (6 ukers
høringsfrist)
Fastsette planprogram

Utredningsfase, utarbeide
planforslag og innarbeide
eventuelle innspill
1.gangsbehandling

Høring og offentlig ettersyn
(6 ukers høringsfrist)
Eventuelle endringer av
planforslag og
tilleggsutredninger
Sluttbehandling m. vedtak

Medvirkning

Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en medvirkningsprosess i tråd med
plan - og bygningsloven .

Naturlige høringsparter er overordna myndigheter. I tillegg vil kommunens innbyggere kunne
holde seg løpende orientert om prosessen gjennom oppdatert informasjon på kommunens
nettsider og annonsering i Ringerikes Blad ved de ulike milepælene i prosessen.

Tabellen under gir en oversikt over hvordan rådmannen ser for seg omfang av medvirkning for
denne endringsprosessen.

Hva skal kommuniseres Til hvem Medium
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Varsel om oppstart og
høring og offentlig
ettersyn av forslag til
planprogram

Regionale myndigheter
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Varsling av fastsatt
planprogram

De som uttalte seg til
oppstart og planprogram
Regionale myndigheter
Berørte grunneiere
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Høring og offentlig
ettersyn av planforslaget

Regionale myndigheter
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Organisering av planarbeidet

Forslagsstiller og eier av planarbeidet er Ringerike kommune, som også er planmyndighet.
Regionale myndigheter og nabokommuner har innsigelsesrett. Kommunestyret selv har
ledelsen av den kommunale planleggingen. Formannskapet er delegert ansvaret som
kommu neplanutvalg, og vil holdes løpende orientert om status og milepæler. Politikere
oppfordres også til å følge med på kommunens nettside.

Rådmannen organiserer sin administrasjon for å ivareta d e roller og arbeidsoppgaver som
fastsatt planprogram beskriver.



RINGERIKE KOMMUNE – FORSLAG TIL PLANPROG RAM
KOMMUNEDELPLAN FOR I DRETTS - OG FRILUFTSANLEGG

REV. 27.07.2019

6

4 Utredningsbehov

Ved varsel om oppstart for planarbeid som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal
det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal beskrive
opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt.
Planprogram for overordna planer skal avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med
planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpassa omfanget av, og nivået på, planarbeidet og de
problemstillinger planarbei det skal omfatte.

Definisjoner – planens målområder

Begrepene som favner temaområdet for planen er definert i veilederen «Kommunal
planlegging for idrett og fysisk aktivitet» (2014) og gjeldende «Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk ak tivitet», utarbeidet av Kulturdepartementet.

Idrett
Aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte idretten.

Fysisk aktivitet
Egenorganiserte trenings - og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av
lek.

Ordinære anlegg
Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Tilskuddsberettigede anlegg som kommer fram av «Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet»
I hovedsak er anleggstypene nært knyttet til konkurranse - og treningsvirksomhet for
idrettsorga n isasjoner

Nærmiljøanlegg
Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig
beliggende i tilknytning til bo - og/eller oppholdsområder
Anleggene eller områdene skal være fritt allment tilgjengelige
Kan lokaliseres som eget anlegg eller i tilknytning til et skoleanlegg eller idrettsanlegg

Friluftsområde
Store, ofte uregulerte områder som omfattes av allemannsretten
Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening

Friområde
Avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeidelse for allmenn
rekreasjon og opphold
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