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Arkivsaksnr.: 17/2099-1   Arkiv: C20  

 

Informasjon om idrettslinja  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/17 Ungdomsrådet 30.05.2017 

8/17 Ungdomsrådet 22.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Saken utgår. 

 

  

 

Saksutredning 

 
Ungdomsrådet arrangerte 24. februar «Ungdomshøringen 2017» der ble det vedtatt at 

Ungdomsrådet skulle ta opp med leder av idrettslinjen følgende: 

 Ungdomsrådet ønsker en presentasjon av idrettslinjen, de ulike idrettene og organiseringen. 

 Kan ungdomsrådet være med å påvirke at det blir flere plasser ved idrettslinjen? Det er 

mange søkere.  

 

 Saken følges opp i møtet 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Informasjon om Kulturskoletilbudet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/17 Ungdomsrådet 22.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ungdomshøringen 2017 ønsker at Ungdomsrådet skal jobbe for flere plasser ved Kulturskolen 

og at kulturskoletilbudet skal bli rimligere slik at flere kan benytte seg av det. Det er også 

ønskelig å få en oversikt over hva det faktiske tilbudet er i dag. Med bakgrunn i dette så 

inviterers Leder for Kulturskolen til møte i Ungdomsrådet. 

 

 

  

 

 Ringerike kommune, 22.06.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 17/2733-1   Arkiv: 033 &17  

 

Ungdomskonferansen 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/17 Ungdomsrådet 22.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tema for Ungdomskonferansen 2017 blir Ungdata 2017, Vold i nære relasjoner, Inkludering 

og Psykisk Helse. Sted:                       Dato: 

 

  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

På «Ungdomshøringen 2017» ble det vedtatt at det skal gjennomføres en ungdomskonferanse. 

Forslag på temaer til konferansen fra Ungdomshøringen er: Ungdata 2017, Vold i nære 

relasjoner, Inkludering, Psykisk Helse. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.06.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Ungdata 2017 - tiltak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/17 Ungdomsrådet 22.08.2017 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Foreslåtte tiltak i henhold til resultatene i Ungdata 2017 tas til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 
Ungdata kartlegger ungdoms livssituasjon. 813 ungdomsskoleelever deltok. Det er en svarprosent på 

85%. Rapporten for vår kommune vil foreligge inne oktober 2017.  

De fleste er svært fornøyd med foreldrene sine og de aller fleste har venner de kan stole på. Ikke alle er 

like fornøyd med lokalmiljøet sitt og dette er noe vi må se nærmere på og i sammenheng med øvrige 

utfordringer innenfor temaene: 

 Helse 

 Skole 

 Fritidsaktiviteter 

 

Innledning / bakgrunn 

 
Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. 

Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på 

spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk. 

Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og venner, 

skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold).  

 

Hvem er ansvarlig? 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har ansvar for 

gjennomføringen av ungdataundersøkelsene i samarbeid med landets sju regionale kompetansesentre 

innen rusfeltet (KoRus Vest Bergen, KoRus Vest Stavanger, KoRus Midt-Norge, KoRus Øst, KoRus 
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Sør, KoRus Nord, KoRus Oslo). Samarbeidet er knyttet til gjennomføringen av de lokale 

ungdataundersøkelsene og utviklingen av Ungdata som et verktøy for kommuner og fylkeskommuner. 

NOVA har det overordnede faglige og juridiske ansvaret for å undersøkelsene, og for å sikre at 

datainnsamlingen foregår i tråd med lover, regler og etiske retningslinjer. 

KoRus bistår kommunene i sin region med planlegging av undersøkelsen, utforming av spørreskjema, 

og veiledning om gjennomføringen. KoRus kan også, etter nærmere avtale med kommunen, delta i den 

lokale drøftingen av resultatene fra undersøkelsen. 

Helsedirektoratet finansierer Ungdata gjennom et årlig tilskudd via statsbudsjettet. Tilskuddet dekker 

gratistilbudet til kommuner og fylkeskommuner og sekretariatet ved Ungdatasenteret. 

 

Hvordan brukes Ungdata? 

Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, 

politikkutvikling og til forskning og undervisning. Ungdata gir mulighet til å analysere regionale 

variasjoner og trender over tid, og til å gå i dybden innenfor ulike temaer. 

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

forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet. 

På nasjonalt nivå har resultatene relevans for mange sektorer og politikkområder, og kan benyttes som 

kunnskapsgrunnlag for styring og politikkutvikling 

 

Den langsiktige planen skal gi retning for å: 

 Utvikle, vedlikeholde og spre kompetanse og kunnskap om Ungdata tallene og de utfordringer 

som vi ser ligger. 

 Redusere helsemessige og sosiale konsekvenser 

 Forebygge, skape gode lokalsamfunn, skoler. 

 Bidra til at tjenester skal ha god og riktig kompetanse og det forebyggende arbeidet skal ha 

spesielt fokus. 

 

Delmål: 

En plan/rapport som er forankret på alle nivå i sektoren(e) og 

 Beskriver hvordan tallene skal presenteres og brukes 

 Foreslår nødvendig tiltak for å nå målene 

 Foreslår metoder 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Rus, vold og kriminalitet 

Når det gjelder tallene rundt vold, rus og kriminalitet så er de stabile og i noen grad litt synkende. Vi må 

fortsette å jobbe forebyggende og se på hva vi kan gjøre med at det er en liten økning i bruk av hasj i 
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videregående skole og at vi fortsatt har mange foreldre som langer alkohol til ungdommen sin. Når det 

gjelder tallene i videregående skole så har de store utfordringer med psykisk helse og mange oppgir å ha 

vært utsatt for seksuell trakassering. Dette er noe vi må ta med oss inn i grunnskolen og finne gode 

forebyggingsstrategier for. 

1.Helse 

Egenvurdering av helse er en viktig indikator for sykelighet og bruk av helsetjenester, og anvendes til å 

overvåke befolkningens helsestatus over tid. Selv om Ungdata viser at det store flertallet er fornøyd med 

egen helse, er det også en del som ikke er spesielt fornøyd.  

Livstilsvaner etableres i ungdomsårene og kan ha betydning for helse både i ungdomstiden og senere i 

livet. Det er samtidig generelt større fokus på helse i dag enn tidligere, og i en del av ungdomsmiljøene 

har det å være sunn blitt «inn». Større kunnskap om risikofaktorer har gjort at vi i dag er mer opptatt av 

å forebygge dårlig helse. Samtidig har vi sannsynligvis blitt flinkere til å kjenne etter hvordan vi har det. 

Ungdata viser at de fleste unge er fornøyd med egen helse. Generelt er jenter litt mer misfornøyd enn 

guttet. Det er også en tendens til flere som er misfornøyd med egen helse blant de eldste tenåringene. 

Tidstrenden i Ringerike Kommune på prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsen sin 

er på 72% i både 2013 og 2017.  

Fysiske plager 

God fysisk helse innebærer å ha en frisk og sunn kropp, være i fysisk aktivitet, ha god ernæring og å få 

tilstrekkelig med hvile. 

Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange som sliter med ulike type plager i 

hverdagen. De mest utbredte plagene er hodepine, magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og 

muskeltur. 

Jentene er betydelig mer utslitt enn guttene. Det er samtidig langt flere jenter enn gutter som jevnlig 

bruker reseptfrie medikamenter som Paracet o.l. Forbruket av smertestillende medisiner blant norske 15 

-16 åringer er høyt, og har steget betydelig siden 2001. 

Prosentandelen som oppgir at de daglig sliter med en eller flere av de nevnte plagene er på 10 trinn som 

følger: 28% av jentene og 8% av guttene i grunnskolen. 15% av elevene i videregående skole oppgir at 

de har fysiske plager hver dag. 

Psykiske plager 

Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. De unge skal finne ut 

hvem de er og hva de står for, og møter nye krav og forventninger. Mange unge sliter psykisk i perioder. 

For de fleste er slike symptomer forbigående, men for noen blir de varige. 

Det har dessuten vært en klar økning i angst- og depresjonslidelser som begrunnelse for uføretrygd blant 

unge. Generelt er depresjon og angst de vanligste plagene blant ungdom. Jenter er mer plaget og 

oppsøker oftere hjelp enn gutter. 

Konfliktfylte forhold i hjemmet og liten grad av sosial støtte øker risikoen for slike lidelser. Flere 

undersøkelser viser også en klar sammenheng mellom mobbing og dårlig psykisk helse. 

Tidstrenden i Ringerike på prosentandel ungdomsskoleelever som er mye plaget av: 

 Depressive symptomer har økt fra 10% i 2013 til 14% i 2017  

 Ensomhet har økt fra 18% i 2013 til 21% 2017 

På spørsmål om «Hvor mange som har ulike plager siste uke svarer: 
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 32 % oppgir at de føler at alt er et slit 

 30 % bekymrer seg for mye 

 24 % oppgir at de har hatt søvnproblemer 

I videregåendeskole er tallene på ensomhet 23% og plaget av depressive symptomer på 22 %, noe over 

landsgjennomsnittet. 

Selvbilde 

Selvbildet er en viktig del av identiteten vår, og handler om hvordan vi ser på oss selv, både på godt og 

vondt. Ungdommer som har det bra, har ofte et positivt selvbilde. 

På spørsmål om hvor mange ungdommer som er fornøyd med eget utseende så svarer 62 % av våre 

ungdommer at de er det i 2017. Dette har økt fra 53% i 2013. 

64% av jentene på 8. trinn oppgir at de er fornøyd med utseende sitt, men kun 50 % på 10 trinn. Vi må 

fortsette å sette dette på dagsorden på foreldremøtene.  

2. Skole 

Skolen er ikke bare et sted for læring med også en arena for sosialt samvær. Den sosiale siden ved 

skolen blir kanskje ekstra viktig i en tid der digitale kommunikasjonsformer preger mye av fritiden til 

ungdom. Nasjonale studier de siste 20-30 årene viser at norske ungdomsskoleelever i økende grad trives 

på skolen og at det er færre som kjeder seg eller som gruer seg til å gå på skolen. 

Svarene i ungdata viser at de aller fleste trives på skolen. Det store flertallet mener at lærerne bryr seg 

om dem, 88% av våre elever mener det. 86% mener de passer inn blant skolen sine elever. 

Svarene tyder på at den norske skolen har lykkes med å skape et læringsmiljø som oppleves som positivt 

av det store flertallet av elevene. Selv om jenter i gjennomsnitt oppnår en god del bedre karakterer enn 

gutter, er det ikke noen vesentlige kjønnsforskjeller i skoletrivsel. Guttene er i større grad enn jente 

fornøyd med skolen de går på, og de er mest fornøyd tidlig i skoleløpet (Mest fornøyd i 8.klasse) 

Likevel er det ikke alle som er fornøyd med skolen sin. Prosentandelen ungdomsskoleelever som er 

fornøyd med skolen de går på viser en nedgang på 11%. I 2013 svarte 68% at de var fornøyd med 

skolen de går på i 2017 svarte 57% at de er fornøyd med skolen de går på.  

Forskning fra Ungdata viser at skoletrivsel varierer med elevenes sosiale bakgrunn. Det er flere som 

trives på skolen i familier der foreldrene har høy sosioøkonomisk status sammenlignet med de som 

vokser opp med færre ressurser i hjemmet. 

På spørsmål om hvor fornøyd er du med skolen du går på svarer 28% av våre elever at de er fornøyd 

mot 35% på landsbasis.  

Skolearbeid 

Lekser har lang tradisjon i norsk skole. Opprinnelig ble det gitt for at elevene skulle pugge seg frem til 

kunnskap, der presten, læreren gjennomhøringer kontrollerte hva eleven kunne. Selv om pugging i dag 

anses som en mindre relevant læringsstrategi, er lekser likevel noe de aller fleste skoler velger å pålegge 

elvene. Lekser kan bidra til økt selvdisiplin og gode arbeidsvaner, og det kan være en effektiv måte for 

skolen å få involvert foreldrene i skolearbeidet på. Den viktigste begrunnelsen ligger likevel i 

forventningen om at lekser bidrar til økt læring. 

Forskning tyder imidlertid ikke på at leksearbeid i seg selv har særlig store læringseffekter. Det vil blant 

annet avhenge av under hvilke betingelser leksene gis og skolearbeidet foregår på, men også av 

tilbakemeldinger fra læreren i etterkant. 
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Ungdata viser stor variasjon i hvor mye tid ungdomsskoleelevene bruker på leksearbeid. Noen bruker 

nesten ingen tid, mens andre bruker flere timer hver dag. I Norge har andelen som bruker mye tid på 

lekser økt de senere årene, en tidstrend som har vært tydeligst blant jentene.   

Våre elever (56%) bruker i gjennomsnittlig noe mindre tid per dag på lekser og annet skolearbeid enn 

Norge. (59%) Likevel så er vår tidstrend økende. Prosentandelen ungdomsskoleelever som bruker mer 

enn en time på lekser hver dag har økt fra 47% i 2013 til 49 % i 2017. Vi ser også på våre tall at 

elevene svarer: 

Jeg har mer skolearbeid enn jeg klarer å gjøre; 26% svarer ofte/ svært ofte. 

Jeg føler meg utslitt på grunn av skolearbeid; 44% svarer ofte/svært ofte 

Jeg blir stresset av skolearbeidet; 43% 

Skulk 

Når det gjelder skulk så har vi en tidstrend som peker oppover. Prosentandel ungdomsskoleelever som 

har skulket skolen minst en gang siste år var i 2013 på 19%. I 2017 oppgir 24% at de har skulket. 

Motivasjon for læring er en sentral drivkraft bak skoleresultatene til den enkelte elev. Dette kommer til 

syne på ulike måter, både gjennom utdanningsvalgene elevene gjør, den innsatsen de legger ned og 

elevenes oppslutning om skolen formål og regler. Skolemotivasjon på ungdomstrinnet har også 

betydning for i hvor stor grad den enkelte klarer å gjennomføre videregående utdanning. Å skulke skolen 

særlig når dette skjer gjentatt ganger – kan være et uttrykk for enkeltelevers manglende motivasjon for 

læring. 

På landsbasis har skulket skolen gått ned siden starten på 2010. Særlig gjelder dette for jentene. Når vi 

ser på våre tall så oppgir 76% at de aldri har skulket, motsetning til Norge som ligger på 80%. Skulking 

som fenomen øker derimot betydelig gjennom ungdomskoleårene. Generelt er det små kjønnsforskjeller i 

omfanget av skulking. 

Oppsummert; Skolen er et godt sted - men ikke for alle, vi har utfordringer som må løses. 

Mobbing 

Mobbing er et alvorlig problem som rammer mange unge. Mobbing er mest utbredt på barneskolen og 

avtar i løpet av tenårene. Det er likevel en del som opplever å bli fryst ut, utestengt eller plaget på 

ungdomstrinnet. På spørsmål om man blir plaget, fryst ut eller truet av andre ungdommer er det rundt 7-

8% av elevene på landsbasis som svaret at de blir utsatt hver 14. dag eller oftere. I Ringerike kommune 

oppgir 9% at de blir utsatte for dette minst hver14.dag. Dette er en økning på 1% fra 2013. 

Både de som mobber og de som utsettes for mobbing, er risikoutsatte grupper. Ofrene er særlig utsatt 

for psykiske og fysiske problemer seinere i livet. 

3. Fritidsaktiviteter 

Lokalmiljø: 

Å vokse opp betyr å vokse opp på et bestemt sted, og forskjellige lokalmiljøer kan gi ulike muligheter 

for utfoldelse og sosialt samvær. Tilbudet av organisasjoner, fritidstilbud og kulturtilbud påvirker 

hvordan den enkelte kan utfolde seg og bidrar samtidig til å skape identitet og tilhørighet i et lokalmiljø. 

Det samme gjelder tilgangen på åpne møteplasser, rekreasjonsområder og urørt natur. Opplevelsen av 

lokalmiljøet vil også være preget av utsiktene til utdanning, arbeid og familieetablering på sikt. 

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

også ha andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. 
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I Ringerike er ikke alle like godt fornøyd med lokalmiljøet sitt. 

Guttene er generelt sett mer fornøyd enn jentene, men tendensen er at ungdommer på ungdomsskolen 

blir mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt jo eldre de blir. For eksempel var 85% av guttene fornøyde 

med lokalmiljøet sitt i 8 klasse, mot 75% i 9 klasse og 64% i 10 klasse. 

I undersøkelsen blir det spurt hva ungdom mener om idrettsanlegg, lokaler å treffe andre på i fritiden 

sin, kulturtilbudet og kollektivtilbudet. Ungdommene er minst fornøyd med «lokaler for å treffe andre 

unge på i fritiden». Her svarer 47% at de er fornøyd og 53% at de ikke er fornøyde.  

I Ringerike er den en kommunalt drevet fritidsklubb, og den ligger på Hallingby. Det vil si langt unna 

sentrum. Vi som jobber ute i sentrum ser at det er mange ungdom som oppholder seg på offentlige 

steder, fordi de ikke har et sted å møtes som er tilpasset ungdom. 

Et tilbud om et møtested til ungdom vil være med og forebygge utenforskap og bidra til større trivsel for 

mange av våre ungdommer. Vi vet at et opplevd utenforskap og mangel på tilhørighet utgjør en stor 

risiko fra at ungdom utvikler sosiale og psykiske problemer. 

Organisert fritid: 

Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for sosialt samvær med andre unge. 

Sammenliknet med skolen og det uformelle samværet ungdom imellom gir deltakelse i organisasjonene 

ungdom andre typer erfaringer. På sitt beste gir organisasjonene ungdom mulighet til å utvikle sine 

evner, de lærer å fungere i et fellesskap, ytre egne meninger og å jobbe målrettet.  

Landsrepresentative undersøkelser fra de siste tiårene tyder på at andelen unge medlemmer i frivillige 

organisasjoner har vært synkende. Det er organisasjoner som speider, korps, kor og religiøse foreninger 

som har opplevd størst medlemssvikt. Idrettslagene har derimot beholdt sin store oppslutning. 

Ringerike ligger 4% under landsgjennomsnittet på prosentdelen av ungdommer som har vært med i eller 

er med i en organisert fritidsaktivitet. Tidstrenden i Ringerike viser at deltakelsen er stigende.  

Det er svært viktig at ungdommer har tilgjengelige fritidsaktiviteter for å kunne være i aktivitet, oppleve 

å være med på noe meningsfylt, møte andre med likesinnede interesser, få sosial trening, bygge nye 

vennskap og forebygge et sosialt utenforskap.  

Uorganisert fritid: 

Ungdoms fritid er i forandring, og hjemmet er blitt et stadig viktigere oppholdssted for de unge. En 

viktig årsak er den nye kommunikasjonsteknologien som gjør det mulig å være hjemme og samtidig ha 

kontakt med sine venner.  

Svarene fra ungdata tyder på en nokså hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Det gjelder både gutter og 

jenter og på tvers av alder. 

Samtidig er det en gruppe ungdommer som faller utenfor og ikke har noen å være sammen med hverken 

hjemme oss eller via sosiale medier og internett. Tallene viser at det er nærmere 10% av ungdommene 

som sier at de ikke har en fortrolig venn å snakke med og ca 15 % som sier at de ikke har noen å være 

sammen med eller det er nokså tilfeldig hvem de er sammen med.  

Vennskap bygges på småskole trinnet og dras med ut i ungdomstiden. Ungdommer som er sammen med 

venner på internett eller via smarttelefon hjemme, sier at det er de samme vennene som de henger med 

på skolen. De ungdommene som ikke har venner vil derfor heller ikke ha et miljø «på nett». Det er 

avgjørende at disse ungdommene har andre steder å møte jevnaldrende. Det være seg ved å bli med på 

organiserte fritidsaktiviteter, eller å ha en ungdomshus/fritidsklubb å oppsøke som er tilgjengelig. 
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Ringerike kommune må ha et tilbud til disse ungdommene som ikke har noen å være sammen med og 

som ikke passer inn i de organiserte fritidstilbudene. Det vil også gi kommunale tjenester med ungdom 

som målgruppe, en arena å jobbe godt forebyggende på. 

I Hønefoss sentrum er det til enhver tid en (eller flere) gruppe ungdommer som ikke har en tilhørighet 

hjemme eller i en organisert aktivitet. De henger i på offentlig steder og driver rundt. De finner 

hverandre der, og er svært sårbare for negativ påvirkning og står i fare for å komme i kontakt med 

uheldige individer og skadelige miljø. I sentrum er det kriminelle miljø, som er ute etter å rekruttere nye 

medlemmer. 

 

 

Rådmannens vurdering 
For kommunen er undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det forebyggende ungdomsarbeidet. 

Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere ungdommens situasjon, samtale 

med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende arbeid de neste årene. 
Rådmannen er fornøyd med de mange positive trendene som undersøkelsen viser, og så må en ta tak i de 

utfordringene som avdekkes. Det er og relevant å se resultatene i sammenheng med Ringerike kommune 

sin folkehelseprofil. 

 

Analysene av resultatene gir retning for det forebyggende arbeidet. Dette vil medføre noe endringer i 

fokusområder og innføring av nye tiltak. Dette arbeidet er i gang, noe den vedlagte skissen til planlagte 

og mulige tiltak viser. 

Rådmannen anbefaler at tiltaksplanen tas til orientering. 

 

Vedlegg 

Ungdata 2017: Foreløpig tiltaksplan  

Ungdata 2017: Nøkkeltallsrapport Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.06.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Forslag til vedtak: 

 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021, «Sammen skaper vi Ringerikesskolen», vedtas. 

 

  

Innledning /  

Skole-Norge står foran en nasjonal innholdsreform der nye læreplaner og læringsmål skal 

utvikles. Et hovedfokus er å gi elever en kompetanse og en danning slik at de er rustet for det 

samfunnet de møter. 

 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 er utarbeidet for å sikre en god utvikling av 

Ringeriksskolen. Planens tittel er «Sammen skaper vi Ringerikesskolen», 

 

Hovedmål: 

«Grunnskolen i Ringerike skal sikre elevene en helhetlig opplæring fra 1. til 10. trinn, 

som blir tilrettelagt i et raust og støttende læringsmiljø der de opplever  

mestring og utvikling både faglig og sosialt.» 

 

Handlingsplanen er todelt. Den består av et strategidokument med utviklingsmål for alle som er 

tilknyttet skolen; eleven, foresatte, ansatte, skoleeier og lokalsamfunnet. Dokumentet 

«Kvalitetsutvikling i Ringeriksskolen» viser hvordan man arbeider lokalt med å gi en kvalitativ 

god opplæring for elevene.  

 

Bakgrunn 

Overordnede planer 

Handlingsplanen bygger på de sentrale styringsdokumentene Opplæringsloven, 

Kunnskapsløftet (Læreplanen av 2006) og høringsutkast til ny, overordnet del av læreplanen. 



  Sak 12/17 

 

 Side 13 av 23   

 

Den nye, overordnet delen av læreplanen legger vekt på helhetlig kompetanse. Gjennom tre 

tverrfaglige temaer: - folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig 

utvikling - kreves det at elevene utvikler kunnskap og forståelse på tvers av fag, evner å se 

problemer fra mange sider og finner løsninger som bidrar til fellesskapet. 

 

Sammen med skolens viktige bidrag til elevenes sosiale læring og utvikling bidrar dette til  

helhetlig kompetanse og danning for den enkelte. 

Utviklingsmål for Ringeriksskolen 

Utviklingsmålene peker ut retning for skoleutviklingen og skal sikre et best mulig 

læringsutbytte og et godt læringsmiljø for elevene i Ringerike. Utviklingsmålene skal også 

bidra til et likeverdig tilbud og lik kvalitet på skolene. 

 

Målene er knyttet til følgende områder: 

 Elevens læring og læringsmiljø. 

 Samarbeid med foreldrene. 

 Medarbeidere i skolen. 

 Lokalsamfunnets forventninger. 

 Ringeriksskolens forventninger  

Den enkelte skole legger blant annet utviklingsmålene til grunn når de årlig foretar en 

vurdering av egen skole for å drøfte handlingsplan for videre utvikling. Vurderingen legges 

frem i skolens årlige tilstandsrapport. 

 

Utviklingsmålene er utformet gjennom en bred prosess hvor elever, foresatte, ansatte, 

tillitsvalgte, skoleledere og politikere har vært med. Alle har deltatt aktivt i arbeidet med 

utforming av målene, fra idemyldring på møte for alle involverte parter via arbeid i 

referansegruppe og høringsuttalelser fram til endelig ordlyd.  

 

Utviklingsmålene blir presentert i en egen brosjyre for å gjøre dem lett tilgjengelig for alle. Det 

vil i tillegg bli laget en egen utgave av elevenes utviklingsmål i en språkform tilpasset de yngste 

elevene. Referansegruppens elevrepresentanter deltar i dette arbeidet.  

Kvalitetsutvikling i Ringerikesskolen 

Ringerike kommune ønsker et økt fokus på elevenes læring og å bruke all den 

informasjonen vi har om læringsresultatene og læringsmiljøet for å utvikle skolene 

våre.  

Informasjonen og den kunnskapen vi har om elevers læring og utvikling vil dermed 

være grunnlag for organisasjonslæringen der lærerne i et profesjonsfaglig og 

verdimessig fellesskap vurderer og videreutvikler sin praksis. 

 

Skolebasert kompetanseutvikling 

Dette er en metodikk der hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger 

og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid, slik at alle ledere 

og ansatte bedre kan støtte arbeidet med elevenes læring.  Hovedområdene er: 

 Utvikling av elevenes læringsmiljø 

 Utvikling av elevenes læringsutbytte 

 Utvikling av skolen som lærende organisasjon 
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 Kompetansetiltak for ansatte 

Skoleeier følger opp, støtter og etterspør skolenes arbeid på utviklingsområdene i 

perioden gjennom dialogmøter og tilstandsrapportering. 
 

Økonomiske forhold 

Handlingsprogram og budsjett for Ringerike kommune vil være styrende for skolenes 

ressurstilgang.  

 

Høringer 

Handlingsplan 2017-2021 har vært ut på høring i skolenes samarbeidsutvalg og 

arbeidstakerorganisasjonene. Det kom inn i alt åtte høringsuttalelser. Disse er 

vurdert og utviklingsmålene og plan for kvalitetsutvikling er endret etter høringen.  
 

Eikli skole 

 Utviklingsmålene oppleves som forventinger, ikke mål.  

 Det mangler forventninger til skoleeier. 

 Hva er «bra nok» med hensyn til voksentetthet/lærerressurser 

 Ønsker om langsiktige satsingsområder, det gir større forutsigbarhet 

Haugsbygd ungdomsskole 

 Planen sier ikke noe om tilstrekkelige ressurser 

 Oppfattes som visjonær, ikke som et arbeidsverktøy 

 Komprimere utviklingsmålene 

Helgerud skole 

 Slå sammen punkter og omformuler 

 Lokalsamfunnets forventninger: lokale foreninger kan informere om sine tilbud 

 Ringerikskolens forventer at elevene har læringsfokus i timene 

Tyristrand skole 

 Hovedmålet høres mer ut som en visjon enn et mål 

Ullerål skole 

 Viktig med stabile målingsverktøy 

 Skolen må legge til rette for at foreldre kan bidra med god læringsstøtte 

 Aktive elevråd med reell påvirkning 

 Egenvurdering av eget arbeid, på alle trinn lærere som elever, fremheves. 

Utdanningsforbundet 

 Planen sier ikke noe om tilstrekkelige ressurser 

 Det er ingen forpliktelser fra skoleeiers side når det gjelder gode fasiliteter og 

skolebygg 

 Positivt med fortsatt satsing på skolebasert kompetanseutvikling 

Vang skole 

 Positivt med felles plan for hele Ringeriksskolen 

 Positivt med ambisiøse mål 

 For lite fokus på mål og tiltak for elever som trenger ekstra oppfølging for å lære.  

 Dokumentet har mange punkter, er det mulig å samle seg om færre punkter? 
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Veien skole 

 Dette er en visjon, ikke konkret nok til å være en plan 

 For omfattende, punkter kan slås sammen 

 Det må være nok ressurser til å oppfylle alle krav til medarbeiderne 

 Det må være tilstrekkelig og god tilgang på IKT – hva er tilstrekkelig 

 Hvordan kan medarbeiderne oppfylle alle kravene? 

Høringsuttalelsene er vedlagt.  
 

Rådmannens vurdering 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 er et grunnlag for å videreføre det faglige 

gode arbeidet i Ringeriksskolen. Det legges opp til et aktivt læringsarbeid for elever 

og tilsatte de neste årene. Planens målformuleringer og kjennetegn på kvalitet og 

god praksis på ulike områder vil være med å prege arbeidet i Ringeriksskolen. 

Læringsutbytte for elevene står sentralt og fokus på læringsmiljø og gode relasjoner 

bygger opp rundt dette.  

 

Rådmannen anbefaler at handlingsplan 2017-2021, «Sammen skaper vi 

Ringeriksskolen» vedtas. 

 

Vedlegg 

1. Sammen skaper vi Ringeriksskolen – Utviklingsmål 

2. Kvalitetsutvikling i Ringeriksskolen 

3. Høringsuttalelse fra Eikli skole 

4. Høringsuttalelse fra Haugsbygd ungdomsskole 

5. Høringsuttalelse fra Helgerud skole 

6. Høringsuttalelse fra Tyristrand skole 

7. Høringsuttalelse fra Ullerål skole 

8. Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Ringerike 

9. Høringsuttalelse fra Vang skole 

10. Høringsuttalelse fra Veien skole 

 

 

 Ringerike kommune, 04.07.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Magnar Ågotnes 

 

Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 2017-2021  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

13/17 Ungdomsrådet 22.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag i Ringerike – 2017-2021 vedtas som 

vedlagt med følgende hovedpunkter: 

 Barnehagebarn tilegner seg digital kompetanse i tråd med rammeplan for 

barnehagen. 

 Skoleelever tilegner seg digital kompetanse i tråd med læreplan for 

Kunnskapsløftet og rustes til deltakelse i fremtidens samfunn 

 Ansattes digitale kompetanse heves gjennom utviklingsarbeid og 

kompetansebygging lokalt. 

 Læringsresultatene følges opp i den årlige tilstandsrapport for grunnskolen. 
2. Som infrastruktur og antall digitale enheter vedtas:  

 Plan for utbygging av infrastruktur implementeres. 

 Implementering av utstyr i barnehagene følges opp i planperioden.  

 Implementering av 1:1 i skolene følges opp i et treårsløp 

 Økt investeringsbehov legges inn i Handlingsprogram 2018-2021, budsjett 2018 

3. Som teknologisk plattform for Ringerikskolen i perioden 2017-2021 vedtas:  

 Skylagringstjeneste og digital pedagogisk plattform G Suite for Education fra 

Google  

 Læringsplattform med kommunikasjon skole – hjem: IST læring 

 Digital enhet barn 1.-10. trinn: Google Chromebook med touchskjerm og penn 

 

  

 

Bakgrunn  

I Ringerike kommunes handlingsprogram 2017-2020 er et av målene å videreutvikle 

og fremme læring i barnehager og skoler ved bruk av digitale verktøy innen alle 

fagområder.  
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En av barnehagens og skolens oppgaver er å forberede barna på den virkelighet de vil møte 

som voksne. Den opplæringen barna får, må være tilpasset kunnskaps- og 

informasjonssamfunnet. Det er derfor av største viktighet at barn og unge i Ringerike får 

tilgang til og blir fortrolige med bruk av IKT som verktøy allerede fra barnehagen av. 

 
For å sikre at barn og ansatte i Ringerikskolen har tilstrekkelig digitale ferdigheter er 

«Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag» utarbeidet. Saken omfatter den strategiske 

planen for digital kompetanseheving i kommunale barnehager og skoler i Ringerike, 

oppgradering av infrastruktur og antall digitale enheter samt valg av teknologisk plattform. 

Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 

Temaplanen omfatter mål og tiltak overfor barn, ansatte, enhetsledere innen barnehage og 

skole, rådmann/skoleeier og samarbeidspartnere. Den viser hvilke resultater som skal oppnås 

og den forplikter skoleeier, enhetsledere og ansatte. Temaplanen følges opp gjennom 

kommunens rapporteringssystemer, lederdialoger og lederavtaler. 

 

«Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag» tar utgangspunkt i målene i Rammeplan 

for barnehagens innhold og oppgaver, Kunnskapsløftet og signalene som ligger i 

Stortingsmelding 28.  

 

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har føringer på hvordan 

barnehagenes digitale praksis skal være.  

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk 

av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns 

læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig 

læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive 

sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere 

som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna 

utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.»  

 

Gjeldende læreplan for grunnskolen, Kunnskapsløftet, har digitale ferdigheter som en av fem 

grunnleggende ferdigheter ved siden av lesing, skriving, regning og å kunne uttrykke seg 

muntlig. 

 

Stortingsmelding 28 Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet 

støtter tanken fra Ludvigsen-utvalget om større vekt på dybdelæring og flerfaglighet og 

kommenterer digital kompetanse:  

«I lys av samfunnsutviklingen og erfaringene med dagens læreplaner er det behov for 

å videreutvikle innholdet i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet og 

samtidig legge økt vekt på digital teknologi som en integrert del av innholdet i fagene. 

Teknologiene og mulighetene for å utnytte programvare og teknisk utstyr, i 

arbeidslivet og som metode i fag, har økt siden innføringen av digitale ferdigheter i 

Kunnskapsløftet». Meld. St. 28 (2015–2016) 

 

Temaplanen skal sikre digital læring og læring gjennom bruk av digitale verktøy i Ringerikes 

barnehager og skoler. Den bygger på IKTplan.no som er utarbeidet av Senter for IKT i 

utdanningen. Temaplanen følger saken som vedlegg.  
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For å nå målene er det også nødvendig med en heving av ansattes digitale kompetanse og en 

forpliktende plan med mål for læringen, tiltak og krav til oppfølging og ledelse. Alle ansatte i 

barnehagene har våren 2017 gjennomført et opplæringsprogram i IKT. For skolene er det er 

lagt opp til et treårsløp med kompetanseheving, utprøving og erfaringsdeling i 

profesjonsfelleskap for ansatte og skoleledere. Plan for kompetanseutvikling i skolen er vedlagt 

saken. 

 

Med god strategi og riktig oppfølging vil barnehager og skoler i Ringerike kommune bli blant 

de ledende innenfor digitalisering. 

Infrastruktur og antall digitale enheter 

For å sikre barnas og elevenes nytte og læringsresultater av den økte digitale standarden, må 

barnehagene og skolene ha tilfredsstillende infrastruktur og tilstrekkelig antall digitale enheter. 

I dag er det store variasjoner skolene og barnehagene imellom.  

 

På ungdomstrinnet er både infrastruktur og antall digitale enheter sikret gjennom oppfølging av 

kommunestyrets vedtak om 1:1 dekning fra 2007. På de store barneskolene er det lav dekning 

av trådløse nett og lav utstyrstetthet for elevene, mens barnetrinnet på de kombinerte skolene 

er noe bedre uttyrt. De fleste barnehagene har trådløst nettverk, mens utstyrsnivået varierer. 

Det er laget dekningskart for alle skoler og barnehager. 

 

Oppgradering av infrastruktur er høyt prioritert, og en oppgraderingsplan er utarbeidet. 

Arbeidet er allerede i gang, og i løpet av høsten 2017 vil alle skolene med ungdomstrinn ha full 

trådløs-dekning. Deretter står de store barneskolene for tur.  For barnehagene som ikke har 

tilfredsstillende infrastruktur jobbes det med finne tilfredsstillende tilknytningsløsninger. 

 

Egne og andre kommuners erfaringer viser at det er tilgangen på digitale enheter som er 

suksesskriteriet for å nå målene om digitale ferdigheter, forutsatt at ansattes kompetanse er 

god nok.  

 

For å legge til rette for at alle elever i Ringeriksskolen er digitalt aktive, har kompetanse til å 

tilegne seg nye digitale ferdigheter og opplever at IKT er en naturlig integrert del av 

undervisningen bør det være 1:1 dekning av digitale enheter på alle trinn. Utrulling av digitale 

enheter vil etter planen starte i januar 2017. 

 

I barnehagene anbefales følgende utstyrsnorm pr avdeling for å nå de pedagogiske målene:  

1 nettbrett pr 6 barn,1 digitalt kamera, 1mikroskop til nettbrett og 1 skriver til bilder (10x15) 

 

Oppgraderingsplan og dekningskart følger som vedlegg til saken. 

Valg av teknologisk plattform i skolen  

Microsoft Office 365 og G Suite For Education er de to skylagringstjenester og digitale 

pedagogiske plattformer som har vært vurdert som aktuelle for Ringerike kommune. Det har 

vært hentet inn erfaringer og evalueringer fra flere andre kommuner i valg av teknologisk 

plattform. 

Målene om digitale ferdigheter kan nås gjennom ulike plattformvalg.  Konklusjonen er at G 

Suite For Education og Chromebook velges som plattform for alle trinn i skolen. G Suite For 

Education og Chromebook gir støtte til god pedagogisk bruk, er enkel å ta i bruk, er 

driftssikker, krever lite support og er rimelig i anskaffelse.  
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I dag har alle grunnskoler i Ringerike tilgang til digitale læringsressurser gjennom den 

nasjonale innloggingsportalen FEIDE og alle elever har tilgang til Windows og Office-pakken 

fra Microsoft og læringsplattformen Fronter. Ansatte og de fleste foreldre er best kjent med 

programmer som er levert av Microsoft. Windows-PCer med Office har imidlertid 

suppportbehov på et relativt høyt nivå.  

 

Erfaringer viser at det er forskjell på opplevd brukervennlighet og stabilitet mellom løsningene. 

En bærbar PC krever vesentlig mer vedlikehold og har betydelig lenger oppstartstid enn 

Chromebook og nettbrett. Oppdateringer setter maskiner midlertidig ut av spill i kortere 

perioder og kan ikke styres på samme måte som med Chromebook. Videre er prisen på pc med 

touchskjerm og pennfunksjon høyere enn for Chromebook 

 

Læringsplattformen Fronter fungerer som verktøy for dialog om læringen og som 

informasjonskanal mellom elev og ansatt og mellom skole og hjem. G Suite For Education har 

funksjoner som kan erstatte deler av det Fronter brukes til i dag, men ivaretar ikke alle sider 

ved læringskommunikasjonen. Ringerike kommune bruker IST skole som 

oppvekstadministrativt system, og via modulen IST Læring ivaretas de deler av 

læringskommunikasjonen G Suite For Education mangler. Bruk av Fronter fases ut i løpet av 

planperioden.  

 

Ved valg av plattform har følgende kriterier vært med i vurderingen:  

 Plattformen skal være et godt pedagogisk verktøy med stor bredde i 

tilgjengelige funksjoner som gir elevene mulighet til å utvikle digitale 

ferdigheter innen søk og informasjonsinnhenting, bearbeiding og 

produksjon av ulike digitale produkter, kommunikasjon og digital 

dømmekraft 

 Plattformen skal legge til rette for skylagring 

 Plattformen skal legge til rette for deling av digitale ressurser mellom lærer 

og elev, mellom barn, mellom lærer og foreldre og mellom elev og foreldre 

 Plattformen skal være enkel å ta i bruk for barn/elever og ansatte 

 Plattformen skal være driftssikker med kort oppstartstid og begrenset 

supportbehov 

 Plattformen skal kunne administreres med tanke på å opprette brukere, 

styre tilganger og distribuere programmer  

 Plattformen skal ivareta personvern og databehandleravtaler 

 Pris og levetid på aktuelle digitale enheter 

 Aktuelle digitale enheter møter behovene til elevgrupper på ulike 

ferdighetsnivå og i ulike aldre. 

Kriterier det særlig har vært lagt vekt på er støtte for god pedagogisk bruk for alle 

aldersgrupper, driftssikkerhet, behov for opplæring og support og at tjenestene og enhetene 

skal være enkle å ta i bruk. Det er videre lagt vekt på prisen på enhetene. 

 

Skolers og barnehagers administrasjon vil fortsatt bruke PC-er med Windows og Office-pakke. 

For andre ansatte vil PC fases ut ved overgang til Chromebook.  
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Økonomi  

Oppgradering av infrastruktur 
Skole 

Ungdomsskolene er fullt utbygd for 1-1 enhetsbruk, mens barneskolene har svært ulik trådløs-

dekning. (Jf dekningskart pr skole). Sokna skole og Kirkeskolen har full dekning, På alle 

ungdoms- og 1-10-skoler skal eksisterende trådløst nett oppgraderes i løpet av høsten til full 

dekning. De store barneskolene oppgraderes i løpet av 2018. Eikli skole og Kirkeskolen 

oppgraderes ikke. Oppgraderingen er kostnadsberegnet til kr. 1 273 500,- og dekkes ved en 

budsjettjustering inneværende år.  

 

Kostnader til infrastruktur i Benterud skole og Paviljongen Hønefoss nord ligger i 

byggeprosjektene.  

 

Barnehage 

Det mangler trådløst nett på tre barnehager. Det krever nye linjer inn til bygget før trådløst nett 

kan settes opp. Hver barnehage har behov for 2 trådløse aksesspunkter, 2 kablede punkter, 1 

switch og 1 kabelskap. Samlede utgifter til dette er beregnet til kr. 277 000,- 

 

Innkjøp av enheter 
Ringeriksskolen har i alt om lag 3 250 elever (elevtallet varierer med +/- 50 pr årskull). Om 

det anskaffes enheter 1:1 vil det med en enhetspris på kr. 3 500 koste i alt kr 11 375 000. I 

tillegg kommer innkjøp av enhet til ansatte på ca. kr. 1 500 000,-. Det bør også skaffes noen 

ekstra enheter pr skole for å ha i reserve ved f.eks. skader. Ut fra vedlagt plan om utrulling av 

enheter foreslås det at det budsjetteres med investeringsmidler på 7,6 millioner kroner i 2018, 

4,8 millioner kroner i 2019 og 1,1 millioner kroner de påfølgende årene. 

Over en 5-årsperiode blir investeringsbehovet omtrent det samme som i dagens løsning, der 

elevene får PC på 8.trinn. Forskjellen er at den nye løsningen gir alle elevene i Ringeriksskolen 

tilgang på en digital enhet.  

 

Barnehagene har ikke samme grunnlagstall for beregning fordi det ikke er foretatt en 

fullstendig kartlegging pr barnehage og fordi barnetall pr. avdeling varierer. For å få basis 

utstyrsnivå i alle barnehagene for både barn og ansatte bør det budsjetteres med 1, 2 million 

kroner pr år i planperioden.  

 

I planperioden vil kostnader til vedlikehold og support reduseres. Chromebook-maskinene har 

nesten ikke supportbehov og er spesielt driftssikre og stabile. De har en beregnet levetid på 

opptil 5 år.  

Høringer 

Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag ble sendt ut på høring til 

samarbeidsutvalgene (SU) i skoler og barnehager samt aktuelle arbeidstakerorganisasjoner.  

Det kom inn i alt seks svar på høringen, de er oppsummert her. Fullstendige svar er vedlagt 

saken. 

Helgerud skole - SU 

Temaplanen er sendt ut til alle SU-representanter, men ingen har kommet med 

tilbakemelding. Dermed ingen innspill fra Samarbeidsutvalget v/Helgerud skole. 

Hønefoss skole – ved lærerrepresentantene i SU 
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 En god, omfattende og ambisiøs plan som peker inn i framtiden. 

 Det kreves god kompetanse og opplæring av lærerne. 

 Det er viktig at det foreligger en fagplan som operasjonaliserer mål og 

opplæring av elevene. 

 Vi er spesielt opptatt av planene for Hønefoss skole i forbindelse med 

kostnader. Elevene på Hønefoss skole har rett på likeverdig dataopplæring 

som andre elever i Ringerike kommune. 

Kirkeskolen - SU 

 Målene for læring og innholdet i planen er for så vidt vel og bra. Det 

viktige er at de implementeres, og hvordan det jobbes med målene og evt 

resultater. Bør avsettes nok ressurser/penger til dette. 

 Det skal rulles ut enheter over en 3 års periode! - Hva gjøres i mellomtiden 

for de som ikke har nok enheter eller der infrastrukturen ikke er på plass? 

 Viktig å tenke på sosiale utjevning - hvem er det sitt ansvar?  

 Eksponentielt fart - vil Ringeriksskolen henge med i utviklingen - hvordan 

sørge for kompetanse i en utvikling som raser frem? 

 Selv om dagens unge vokser opp omgitt av ny teknologi er det ikke en 

selvfølge at de utarbeider en forståelse for teknologien! Derfor må tidlig 

læring inn, akkurat som de lærer engelsk fra ung alder, bør små drypp av 

koding feks inn så tidlig som mulig.  

 Terskelen i Ringerikskolen/barnehager må være lav for å kunne ta i bruk 

verktøyene som ligger der.   

 Ringeriksskolen bør ha i bakhodet at det evt vil komme et klasseskille 

mellom de som kan kommunisere med maskinene og de som pent må 

adlyde dem!  

Utdanningsforbundet 

 Savner klargjøring av hvem som skal ta den økonomiske byrden med 

utskifting av digitalt utstyr på den enkelte enhet.  

 Det må også være en utskiftningsplan som ikke belastes den enkelte enhet 

økonomisk, da dette vil være et stort hinder for å oppfylle den digitale 

temaplanens intensjoner.  

 Burde det være føringer for stillingsstørrelsen for ressurslærere?   

 Det er viktig at grundig kursing blir iverksatt. 

Vang skole – SU 

Vi tilslutter oss utkastet til temaplan, uten øvrige kommentarer.  

Veien skole – SU 

Alle SU-medlemmene er informert om temaplanen. Ingen har kommet med innspill eller 

kommentarer. Ledelse og lærere har lest og samtalt om planen. Vi synes den er godt forankret 

og godt gjennomarbeidet. Slutter oss derfor til det som er planlagt. 

Fra medbestemmelsesmøte i Oppvekst - innspill fra Fagforbundet 

Husk assistenter/barne- og ungdomsarbeidere i kompetanseplanen. De trenger blant annet kurs 

i digital dømmekraft og nettvett. 
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Rådmannens vurderinger  

Rådmannen vurderer at Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag i Ringerike – 2017-

2021 vil være et godt verktøy for å sikre måloppnåelse i læreplanens kompetansemål og 

rammeplan for barnehagen samt at den tar opp i seg signalene som gis i stortingsmelding 28. 

Avgjørende for gevinstrealiseringen er at alle aktører i Ringerikskolen og de kommunale 

barnehagene følger opp på sitt nivå og at medarbeider- og ledersamtaler også omfatter dette 

området.  

 

God infrastruktur og tilstrekkelig antall fungerende digitale enheter er nødvendig for å sikre 

barnas og elevens nytte og læringsresultater. Oppgradering av infrastruktur er igangsatt, 

investeringsmidler for inneværende år er omdisponert. For å oppnå full 1:1 dekning i skolen og 

tilfredsstillende dekning av utstyr i barnehagene økes investeringer til IKT innen oppvekst i 

Handlingsprogram 2018-2021, budsjett 2018. 

 

Valg av G Suite For Education og Chromebook baseres på at løsningene er enkle å lære og å 

ta i bruk. Chromebook-maskinene har nesten ikke supportbehov og er spesielt driftssikre og 

stabile. De har en beregnet levetid på opptil 5 år. G Suite For Education har kontorstøtte-

programmer som til skolebruk er svært gode og gir tilgang til et godt utvalg programvare som 

åpner for god pedagogisk bruk. Prisen på de aktuelle maskinene er lav.  

 

Ringerike kommune vil i overskuelig fremtid fortsette å bruke Microsoft Windows og PC i 

administrasjonen, dette gjelder også i skole og barnehage. For ansatte i skole og barnehage vil 

det bli en utfasing av PC-er til fordel for Chromebook. 

 

Vedlegg: 

1. Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag i Ringerike – 2017-2021 

2. Plan for skolebasert kompetanseutvikling  

3. Plan for utrulling av digitale enheter og oppgradering av infrastruktur med detaljert 

kostnadsberegning.  

4. Høringssvar fra Helgerud skole 

5. Høringssvar fra Hønefoss skole 

6. Høringssvar fra Kirkeskolen 

7. Høringssvar fra Utdanningsforbundet Ringerike 

8. Høringssvar fra Vang skole 

9. Høringssvar fra Veien skole 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.07.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Magnar Ågotnes 

 

Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2099-2  Arkiv: C20  

 

Sak: 6/17 

 

Saksprotokoll - Informasjon om idrettslinja  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
Saken utgår. 
 

Behandling i Ungdomsrådet 30.05.2017: 

 

Saken utgår på grunn av at leder av Idrettslinja ved Ringerike VGS meldte forfall. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Ungdomsrådet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2099-1   Arkiv:   

 

 

Informasjon om idrettslinja  
 

Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

 

  

 

Saksutredning 

 
Ungdomsrådet arrangerte 24. februar «Ungdomshøringen 2017» der ble det vedtatt at 

Ungdomsrådet skulle ta opp med leder av idrettslinjen følgende: 

 Ungdomsrådet ønsker en presentasjon av idrettslinjen, de ulike idrettene og organiseringen. 

 Kan ungdomsrådet være med å påvirke at det blir flere plasser ved idrettslinjen? Det er 

mange søkere.  

 

 Saken følges opp i møtet 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Ungdomsrådet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2730-1   Arkiv:   

 

 

Informasjon om Kulturskoletilbudet  
 

Forslag til vedtak: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ungdomshøringen 2017 ønsker at Ungdomsrådet skal jobbe for flere plasser ved Kulturskolen 

og at kulturskoletilbudet skal bli rimligere slik at flere kan benytte seg av det. Det er også 

ønskelig å få en oversikt over hva det faktiske tilbudet er i dag. Med bakgrunn i dette så 

inviterers Leder for Kulturskolen til møte i Ungdomsrådet. 

 



- 

  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.06.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Ungdomsrådet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2733-1   Arkiv:   

 

 

Ungdomskonferansen 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Tema for Ungdomskonferansen 2017 blir Ungdata 2017, Vold i nære relasjoner, Inkludering 

og Psykisk Helse. Sted:                       Dato: 

 

  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

På «Ungdomshøringen 2017» ble det vedtatt at det skal gjennomføres en ungdomskonferanse. 

Forslag på temaer til konferansen fra Ungdomshøringen er: Ungdata 2017, Vold i nære 

relasjoner, Inkludering, Psykisk Helse. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.06.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Ungdomsrådet 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2851-1   Arkiv:   

 

 

UNGDATA 2017 – TILTAK FOR VIDERE ARBEID  
 

Forslag til vedtak: 

 Foreslåtte tiltak i henhold til resultatene i Ungdata 2017 tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 
Ungdata kartlegger ungdoms livssituasjon. 813 ungdomsskoleelever deltok. Det er en svarprosent på 

85%. Rapporten for vår kommune vil foreligge inne oktober 2017.  

De fleste er svært fornøyd med foreldrene sine og de aller fleste har venner de kan stole på. Ikke alle er 

like fornøyd med lokalmiljøet sitt og dette er noe vi må se nærmere på og i sammenheng med øvrige 

utfordringer innenfor temaene: 

 Helse 

 Skole 

 Fritidsaktiviteter 

 

Innledning / bakgrunn 

 
Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. 

Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på 

spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk. 

Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og venner, 

skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold).  

 

Hvem er ansvarlig? 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har ansvar for 

gjennomføringen av ungdataundersøkelsene i samarbeid med landets sju regionale kompetansesentre 

innen rusfeltet (KoRus Vest Bergen, KoRus Vest Stavanger, KoRus Midt-Norge, KoRus Øst, KoRus 



- 

Sør, KoRus Nord, KoRus Oslo). Samarbeidet er knyttet til gjennomføringen av de lokale 

ungdataundersøkelsene og utviklingen av Ungdata som et verktøy for kommuner og fylkeskommuner. 

NOVA har det overordnede faglige og juridiske ansvaret for å undersøkelsene, og for å sikre at 

datainnsamlingen foregår i tråd med lover, regler og etiske retningslinjer. 

KoRus bistår kommunene i sin region med planlegging av undersøkelsen, utforming av spørreskjema, 

og veiledning om gjennomføringen. KoRus kan også, etter nærmere avtale med kommunen, delta i den 

lokale drøftingen av resultatene fra undersøkelsen. 

Helsedirektoratet finansierer Ungdata gjennom et årlig tilskudd via statsbudsjettet. Tilskuddet dekker 

gratistilbudet til kommuner og fylkeskommuner og sekretariatet ved Ungdatasenteret. 

 

Hvordan brukes Ungdata? 

Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, 

politikkutvikling og til forskning og undervisning. Ungdata gir mulighet til å analysere regionale 

variasjoner og trender over tid, og til å gå i dybden innenfor ulike temaer. 

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

forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet. 

På nasjonalt nivå har resultatene relevans for mange sektorer og politikkområder, og kan benyttes som 

kunnskapsgrunnlag for styring og politikkutvikling 

 

Den langsiktige planen skal gi retning for å: 

 Utvikle, vedlikeholde og spre kompetanse og kunnskap om Ungdata tallene og de utfordringer 

som vi ser ligger. 

 Redusere helsemessige og sosiale konsekvenser 

 Forebygge, skape gode lokalsamfunn, skoler. 

 Bidra til at tjenester skal ha god og riktig kompetanse og det forebyggende arbeidet skal ha 

spesielt fokus. 

 

Delmål: 

En plan/rapport som er forankret på alle nivå i sektoren(e) og 

 Beskriver hvordan tallene skal presenteres og brukes 

 Foreslår nødvendig tiltak for å nå målene 

 Foreslår metoder 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Rus, vold og kriminalitet 

Når det gjelder tallene rundt vold, rus og kriminalitet så er de stabile og i noen grad litt synkende. Vi må 

fortsette å jobbe forebyggende og se på hva vi kan gjøre med at det er en liten økning i bruk av hasj i 



- 

videregående skole og at vi fortsatt har mange foreldre som langer alkohol til ungdommen sin. Når det 

gjelder tallene i videregående skole så har de store utfordringer med psykisk helse og mange oppgir å ha 

vært utsatt for seksuell trakassering. Dette er noe vi må ta med oss inn i grunnskolen og finne gode 

forebyggingsstrategier for. 

1.Helse 

Egenvurdering av helse er en viktig indikator for sykelighet og bruk av helsetjenester, og anvendes til å 

overvåke befolkningens helsestatus over tid. Selv om Ungdata viser at det store flertallet er fornøyd med 

egen helse, er det også en del som ikke er spesielt fornøyd.  

Livstilsvaner etableres i ungdomsårene og kan ha betydning for helse både i ungdomstiden og senere i 

livet. Det er samtidig generelt større fokus på helse i dag enn tidligere, og i en del av ungdomsmiljøene 

har det å være sunn blitt «inn». Større kunnskap om risikofaktorer har gjort at vi i dag er mer opptatt av 

å forebygge dårlig helse. Samtidig har vi sannsynligvis blitt flinkere til å kjenne etter hvordan vi har det. 

Ungdata viser at de fleste unge er fornøyd med egen helse. Generelt er jenter litt mer misfornøyd enn 

guttet. Det er også en tendens til flere som er misfornøyd med egen helse blant de eldste tenåringene. 

Tidstrenden i Ringerike Kommune på prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsen sin 

er på 72% i både 2013 og 2017.  

Fysiske plager 

God fysisk helse innebærer å ha en frisk og sunn kropp, være i fysisk aktivitet, ha god ernæring og å få 

tilstrekkelig med hvile. 

Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange som sliter med ulike type plager i 

hverdagen. De mest utbredte plagene er hodepine, magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og 

muskeltur. 

Jentene er betydelig mer utslitt enn guttene. Det er samtidig langt flere jenter enn gutter som jevnlig 

bruker reseptfrie medikamenter som Paracet o.l. Forbruket av smertestillende medisiner blant norske 15 

-16 åringer er høyt, og har steget betydelig siden 2001. 

Prosentandelen som oppgir at de daglig sliter med en eller flere av de nevnte plagene er på 10 trinn som 

følger: 28% av jentene og 8% av guttene i grunnskolen. 15% av elevene i videregående skole oppgir at 

de har fysiske plager hver dag. 

Psykiske plager 

Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. De unge skal finne ut 

hvem de er og hva de står for, og møter nye krav og forventninger. Mange unge sliter psykisk i perioder. 

For de fleste er slike symptomer forbigående, men for noen blir de varige. 

Det har dessuten vært en klar økning i angst- og depresjonslidelser som begrunnelse for uføretrygd blant 

unge. Generelt er depresjon og angst de vanligste plagene blant ungdom. Jenter er mer plaget og 

oppsøker oftere hjelp enn gutter. 

Konfliktfylte forhold i hjemmet og liten grad av sosial støtte øker risikoen for slike lidelser. Flere 

undersøkelser viser også en klar sammenheng mellom mobbing og dårlig psykisk helse. 

Tidstrenden i Ringerike på prosentandel ungdomsskoleelever som er mye plaget av: 

 Depressive symptomer har økt fra 10% i 2013 til 14% i 2017  

 Ensomhet har økt fra 18% i 2013 til 21% 2017 

På spørsmål om «Hvor mange som har ulike plager siste uke svarer: 
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 32 % oppgir at de føler at alt er et slit 

 30 % bekymrer seg for mye 

 24 % oppgir at de har hatt søvnproblemer 

I videregåendeskole er tallene på ensomhet 23% og plaget av depressive symptomer på 22 %, noe over 

landsgjennomsnittet. 

Selvbilde 

Selvbildet er en viktig del av identiteten vår, og handler om hvordan vi ser på oss selv, både på godt og 

vondt. Ungdommer som har det bra, har ofte et positivt selvbilde. 

På spørsmål om hvor mange ungdommer som er fornøyd med eget utseende så svarer 62 % av våre 

ungdommer at de er det i 2017. Dette har økt fra 53% i 2013. 

64% av jentene på 8. trinn oppgir at de er fornøyd med utseende sitt, men kun 50 % på 10 trinn. Vi må 

fortsette å sette dette på dagsorden på foreldremøtene.  

2. Skole 

Skolen er ikke bare et sted for læring med også en arena for sosialt samvær. Den sosiale siden ved 

skolen blir kanskje ekstra viktig i en tid der digitale kommunikasjonsformer preger mye av fritiden til 

ungdom. Nasjonale studier de siste 20-30 årene viser at norske ungdomsskoleelever i økende grad trives 

på skolen og at det er færre som kjeder seg eller som gruer seg til å gå på skolen. 

Svarene i ungdata viser at de aller fleste trives på skolen. Det store flertallet mener at lærerne bryr seg 

om dem, 88% av våre elever mener det. 86% mener de passer inn blant skolen sine elever. 

Svarene tyder på at den norske skolen har lykkes med å skape et læringsmiljø som oppleves som positivt 

av det store flertallet av elevene. Selv om jenter i gjennomsnitt oppnår en god del bedre karakterer enn 

gutter, er det ikke noen vesentlige kjønnsforskjeller i skoletrivsel. Guttene er i større grad enn jente 

fornøyd med skolen de går på, og de er mest fornøyd tidlig i skoleløpet (Mest fornøyd i 8.klasse) 

Likevel er det ikke alle som er fornøyd med skolen sin. Prosentandelen ungdomsskoleelever som er 

fornøyd med skolen de går på viser en nedgang på 11%. I 2013 svarte 68% at de var fornøyd med 

skolen de går på i 2017 svarte 57% at de er fornøyd med skolen de går på.  

Forskning fra Ungdata viser at skoletrivsel varierer med elevenes sosiale bakgrunn. Det er flere som 

trives på skolen i familier der foreldrene har høy sosioøkonomisk status sammenlignet med de som 

vokser opp med færre ressurser i hjemmet. 

På spørsmål om hvor fornøyd er du med skolen du går på svarer 28% av våre elever at de er fornøyd 

mot 35% på landsbasis.  

Skolearbeid 

Lekser har lang tradisjon i norsk skole. Opprinnelig ble det gitt for at elevene skulle pugge seg frem til 

kunnskap, der presten, læreren gjennomhøringer kontrollerte hva eleven kunne. Selv om pugging i dag 

anses som en mindre relevant læringsstrategi, er lekser likevel noe de aller fleste skoler velger å pålegge 

elvene. Lekser kan bidra til økt selvdisiplin og gode arbeidsvaner, og det kan være en effektiv måte for 

skolen å få involvert foreldrene i skolearbeidet på. Den viktigste begrunnelsen ligger likevel i 

forventningen om at lekser bidrar til økt læring. 

Forskning tyder imidlertid ikke på at leksearbeid i seg selv har særlig store læringseffekter. Det vil blant 

annet avhenge av under hvilke betingelser leksene gis og skolearbeidet foregår på, men også av 

tilbakemeldinger fra læreren i etterkant. 
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Ungdata viser stor variasjon i hvor mye tid ungdomsskoleelevene bruker på leksearbeid. Noen bruker 

nesten ingen tid, mens andre bruker flere timer hver dag. I Norge har andelen som bruker mye tid på 

lekser økt de senere årene, en tidstrend som har vært tydeligst blant jentene.   

Våre elever (56%) bruker i gjennomsnittlig noe mindre tid per dag på lekser og annet skolearbeid enn 

Norge. (59%) Likevel så er vår tidstrend økende. Prosentandelen ungdomsskoleelever som bruker mer 

enn en time på lekser hver dag har økt fra 47% i 2013 til 49 % i 2017. Vi ser også på våre tall at 

elevene svarer: 

Jeg har mer skolearbeid enn jeg klarer å gjøre; 26% svarer ofte/ svært ofte. 

Jeg føler meg utslitt på grunn av skolearbeid; 44% svarer ofte/svært ofte 

Jeg blir stresset av skolearbeidet; 43% 

Skulk 

Når det gjelder skulk så har vi en tidstrend som peker oppover. Prosentandel ungdomsskoleelever som 

har skulket skolen minst en gang siste år var i 2013 på 19%. I 2017 oppgir 24% at de har skulket. 

Motivasjon for læring er en sentral drivkraft bak skoleresultatene til den enkelte elev. Dette kommer til 

syne på ulike måter, både gjennom utdanningsvalgene elevene gjør, den innsatsen de legger ned og 

elevenes oppslutning om skolen formål og regler. Skolemotivasjon på ungdomstrinnet har også 

betydning for i hvor stor grad den enkelte klarer å gjennomføre videregående utdanning. Å skulke skolen 

særlig når dette skjer gjentatt ganger – kan være et uttrykk for enkeltelevers manglende motivasjon for 

læring. 

På landsbasis har skulket skolen gått ned siden starten på 2010. Særlig gjelder dette for jentene. Når vi 

ser på våre tall så oppgir 76% at de aldri har skulket, motsetning til Norge som ligger på 80%. Skulking 

som fenomen øker derimot betydelig gjennom ungdomskoleårene. Generelt er det små kjønnsforskjeller i 

omfanget av skulking. 

Oppsummert; Skolen er et godt sted - men ikke for alle, vi har utfordringer som må løses. 

Mobbing 

Mobbing er et alvorlig problem som rammer mange unge. Mobbing er mest utbredt på barneskolen og 

avtar i løpet av tenårene. Det er likevel en del som opplever å bli fryst ut, utestengt eller plaget på 

ungdomstrinnet. På spørsmål om man blir plaget, fryst ut eller truet av andre ungdommer er det rundt 7-

8% av elevene på landsbasis som svaret at de blir utsatt hver 14. dag eller oftere. I Ringerike kommune 

oppgir 9% at de blir utsatte for dette minst hver14.dag. Dette er en økning på 1% fra 2013. 

Både de som mobber og de som utsettes for mobbing, er risikoutsatte grupper. Ofrene er særlig utsatt 

for psykiske og fysiske problemer seinere i livet. 

3. Fritidsaktiviteter 

Lokalmiljø: 

Å vokse opp betyr å vokse opp på et bestemt sted, og forskjellige lokalmiljøer kan gi ulike muligheter 

for utfoldelse og sosialt samvær. Tilbudet av organisasjoner, fritidstilbud og kulturtilbud påvirker 

hvordan den enkelte kan utfolde seg og bidrar samtidig til å skape identitet og tilhørighet i et lokalmiljø. 

Det samme gjelder tilgangen på åpne møteplasser, rekreasjonsområder og urørt natur. Opplevelsen av 

lokalmiljøet vil også være preget av utsiktene til utdanning, arbeid og familieetablering på sikt. 

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

også ha andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. 
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I Ringerike er ikke alle like godt fornøyd med lokalmiljøet sitt. 

Guttene er generelt sett mer fornøyd enn jentene, men tendensen er at ungdommer på ungdomsskolen 

blir mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt jo eldre de blir. For eksempel var 85% av guttene fornøyde 

med lokalmiljøet sitt i 8 klasse, mot 75% i 9 klasse og 64% i 10 klasse. 

I undersøkelsen blir det spurt hva ungdom mener om idrettsanlegg, lokaler å treffe andre på i fritiden 

sin, kulturtilbudet og kollektivtilbudet. Ungdommene er minst fornøyd med «lokaler for å treffe andre 

unge på i fritiden». Her svarer 47% at de er fornøyd og 53% at de ikke er fornøyde.  

I Ringerike er den en kommunalt drevet fritidsklubb, og den ligger på Hallingby. Det vil si langt unna 

sentrum. Vi som jobber ute i sentrum ser at det er mange ungdom som oppholder seg på offentlige 

steder, fordi de ikke har et sted å møtes som er tilpasset ungdom. 

Et tilbud om et møtested til ungdom vil være med og forebygge utenforskap og bidra til større trivsel for 

mange av våre ungdommer. Vi vet at et opplevd utenforskap og mangel på tilhørighet utgjør en stor 

risiko fra at ungdom utvikler sosiale og psykiske problemer. 

Organisert fritid: 

Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for sosialt samvær med andre unge. 

Sammenliknet med skolen og det uformelle samværet ungdom imellom gir deltakelse i organisasjonene 

ungdom andre typer erfaringer. På sitt beste gir organisasjonene ungdom mulighet til å utvikle sine 

evner, de lærer å fungere i et fellesskap, ytre egne meninger og å jobbe målrettet.  

Landsrepresentative undersøkelser fra de siste tiårene tyder på at andelen unge medlemmer i frivillige 

organisasjoner har vært synkende. Det er organisasjoner som speider, korps, kor og religiøse foreninger 

som har opplevd størst medlemssvikt. Idrettslagene har derimot beholdt sin store oppslutning. 

Ringerike ligger 4% under landsgjennomsnittet på prosentdelen av ungdommer som har vært med i eller 

er med i en organisert fritidsaktivitet. Tidstrenden i Ringerike viser at deltakelsen er stigende.  

Det er svært viktig at ungdommer har tilgjengelige fritidsaktiviteter for å kunne være i aktivitet, oppleve 

å være med på noe meningsfylt, møte andre med likesinnede interesser, få sosial trening, bygge nye 

vennskap og forebygge et sosialt utenforskap.  

Uorganisert fritid: 

Ungdoms fritid er i forandring, og hjemmet er blitt et stadig viktigere oppholdssted for de unge. En 

viktig årsak er den nye kommunikasjonsteknologien som gjør det mulig å være hjemme og samtidig ha 

kontakt med sine venner.  

Svarene fra ungdata tyder på en nokså hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Det gjelder både gutter og 

jenter og på tvers av alder. 

Samtidig er det en gruppe ungdommer som faller utenfor og ikke har noen å være sammen med hverken 

hjemme oss eller via sosiale medier og internett. Tallene viser at det er nærmere 10% av ungdommene 

som sier at de ikke har en fortrolig venn å snakke med og ca 15 % som sier at de ikke har noen å være 

sammen med eller det er nokså tilfeldig hvem de er sammen med.  

Vennskap bygges på småskole trinnet og dras med ut i ungdomstiden. Ungdommer som er sammen med 

venner på internett eller via smarttelefon hjemme, sier at det er de samme vennene som de henger med 

på skolen. De ungdommene som ikke har venner vil derfor heller ikke ha et miljø «på nett». Det er 

avgjørende at disse ungdommene har andre steder å møte jevnaldrende. Det være seg ved å bli med på 

organiserte fritidsaktiviteter, eller å ha en ungdomshus/fritidsklubb å oppsøke som er tilgjengelig. 
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Ringerike kommune må ha et tilbud til disse ungdommene som ikke har noen å være sammen med og 

som ikke passer inn i de organiserte fritidstilbudene. Det vil også gi kommunale tjenester med ungdom 

som målgruppe, en arena å jobbe godt forebyggende på. 

I Hønefoss sentrum er det til enhver tid en (eller flere) gruppe ungdommer som ikke har en tilhørighet 

hjemme eller i en organisert aktivitet. De henger i på offentlig steder og driver rundt. De finner 

hverandre der, og er svært sårbare for negativ påvirkning og står i fare for å komme i kontakt med 

uheldige individer og skadelige miljø. I sentrum er det kriminelle miljø, som er ute etter å rekruttere nye 

medlemmer. 

 

 

Rådmannens vurdering 
For kommunen er undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det forebyggende ungdomsarbeidet. 

Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere ungdommens situasjon, samtale 

med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende arbeid de neste årene. 
Rådmannen er fornøyd med de mange positive trendene som undersøkelsen viser, og så må en ta tak i de 

utfordringene som avdekkes. Det er og relevant å se resultatene i sammenheng med Ringerike kommune 

sin folkehelseprofil. 

 

Analysene av resultatene gir retning for det forebyggende arbeidet. Dette vil medføre noe endringer i 

fokusområder og innføring av nye tiltak. Dette arbeidet er i gang, noe den vedlagte skissen til planlagte 

og mulige tiltak viser. 

Rådmannen anbefaler at tiltaksplanen tas til orientering. 

 

Vedlegg 

Ungdata 2017: Foreløpig tiltaksplan  

Ungdata 2017: Nøkkeltallsrapport Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.06.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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TILTAK FOR OPPFØLGING AV UNDERSØKELSEN UNGDATA 2017* 
 

*Tiltaksplanen kan blir endret underveis i perioden 

Tiltak Innhold i tiltaket For hvem Kompetanse 
Ansvar /Oppstart  
Kostnad 

Helse    

Opplysning om 
prevensjon i lokal 
avisen. 
 

Artikkel om prevensjon og 
engstelse for graviditet 
 
 

For ungdom Kompetanse 
Ansvar: Preston 
Oppstart: Høsten 2017 
Kostnad: Gratis 

Sex og Samfunn  

 Prevensjons-
brosjyre 

 
 
 
 

 Hospitering 
 

Fakta opplysninger om 
ulike 
prevensjon typer inkludert 
statistikk og gode bilder. 
 
Helsesøstrene i 
ungdomsskole og 
videregående skole 
hospiterer  

For ungdom. Kompetanse: 
Ansvar: Swang  
Oppstart: Våren 2018  
Kostnad; 5000,- 
(trenger midler) 
 
 

DU kurs Samarbeid mellom 
helsesøster og Hønefoss 
videresende skole om å 
kjøre DU kurs. 
 
Utdanne to personer. 

For ungdom Kompetanse; Kurs 
Ansvar: Swang 
Oppstart; Våren 2018  
 
Kostnad: 40 000,- 
(ikke finansiert) 

Helsestasjon for 
ungdom 
Gutte-kveld 

Ønske om en mannlig 
psykiatrisk sykepleier/ 
helsebror som jobber på 
helsestasjonen og i 
skolehelsetjenesten i 
videregående skole. 

Utrede 
kostnaden ved 
et slikt tilbud 

Ansvar; Gjærløw 
Oppstart; 2017 
Kostnad: kr 800 000,- 
(ikke finansiert) 
 

Omstrukturering 
Helsestasjon for 
ungdom. 

  Ansvar: Swang 
Oppstart: 2018 

VIP  Eksisterende tiltak    

Månedsbrev  Legges ut på Its learning 
med ulike temaer pr mnd. 

For ungdommer Ansvar: Swang 
Oppstart; Høsten 2017 

Hybelgruppe Samarbeid 
skole/helsesøster 

For ungdom på 
hybel. 

Ansvar; Swang 
Oppstart; Om 
interesse  
 

Grupper i videregående 
skole 

Bruke metoden 
«Jentesnakk» 

Må ha 
utdannelse på 
metoden.  
Vil og kreve 
ressurser i vg 
skole. 

Ansvar; Gjærløv 
Kostnad; Utredes i 
løpet 2018. 
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Nye statlige 
retningslinjer for 
skolehelsetjenesten i 
videregående skole og 
helsestasjon for 
ungdom.  

  Ansvar; Swang 
September 2017. 
 
 
 
 

Rus/psykisk helse: 
 

Starte rusundervisning på 
videregående skole 2. trinn 
i fht. cannabis men også i 
forhold til andre rusmidler 
som alkohol, MDMA 
(tidligere ecstasy), GHB og 
andre ungdomsrusmidler 
 

 Kompetanse 
Ansvar: Nicolaisen/SLT 
Oppstart:  
Kostnad: ? 
 

Rus/psykisk helse: 
 

Starte opp en 
Ruskontakt/rusrådgiver på 
de videregående skolene. 
Det vil si at en person som 
fysisk sitter på 
videregående skole noen 
timer en dag per uke. Her 
kan ungdommen komme 
innom for å spørre og 
snakke om alt fra alkohol til 
cannabis og andre 
rusmidler.  

 Kompetanse: I rus 
Ansvar: Nicolaisen/SLT 
Oppstart:  
Kostnad: ? Utrede  

Vurdere PIS grupper i vg 
skole. 

 For ungdom Ansvarlig; Swang 
 

Rus/psykisk helse: 
 

Sette samarbeidspartnere 
som jobber med ungdom i 
bedre stand til å oppdage 
rusmisbruk på et tidlig 
tidspunkt. 
 

 Kompetanse 
Ansvar: Nicolaisen og 
SLT 
Oppstart:  
Kostnad: 

Psykisk helse: 

Foreldremøter i 5. klasse 
om psykisk helse og 
«godt nok». 

 

 Foreldre  
5. trinn. 

Kompetanse 
Ansvar: Hvem? 
Oppstart: Høsten 2018 
Kostnad: 

Psykologisk første hjelp Kognitiv terapi. 
Hjelpehånd. 
 
 
Undervisning/opplæring  

 

 

 

 

 

 

Forebyggende 
på 4 klasse  
 
Helsesøstrene 

Kompetanse: Kurs 
internt 
Ansvar: Swang 
Oppstart: Høsten 2017 
Kostnad: - 
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SKOLE    

Makkerskap/ 
Læringspartner 

Et tiltak som brukes i de 
Videregående skole i 
Buskerud fylkeskommune 
Sette seg inn i tiltaket, 
vurdere om det har 
dokumentert effekt,  
samt om dette er noe som 
kan/skal tas i bruk i 
Ringeriksskolen. 

Elevene Kompetanse: 
Buskerud 
Fylkeskommune gir 
informasjon på 
Ungdatakonferansen 
2017- 
Ansvar: Kommunalsjef 
Oppstart: Januar 2017 
Kostnad: Gratis 
 

Ungdomsmedvirkning Alle ungdomskolene 
elevene vil bli presentert 
Ungdata 2017 tallene, og få 
være med å si noe om 
nødvendige tiltak.  
 

Ungdommene i 
Ringeriks-
skolen 
Med 
utgangspunkt i 
elevrådene. 

Ansvar: Kommunalsjef 
Oppstart: Høsten 2017  
Kostnad: Kommer et 
ferdig opplegg fra 
Ungdomskoordinator i 
Buskerud 
fylkeskommune. 

Ungdomsrådets 
medvirkning 

Ungdomsrådet vil ha 
Ungdata 2017 som tema på 
året Ungdomskonferansen 

Ungdom i 
ungdomsskole 
og videre-
gående skole i 
Ringerike 
kommune 

Kompetanse: 
Ansvar: SLT 
koordinator  
Oppstart: H-2017 
Kostnad: 30 000,- er i 
budsjettet  

Skoleledelse Skoleledelse med formell 
kompetanse. Tettere på 
elevenes læring og 
utvikling.  

Rektorer og 
lærere 

Kompetanse: 
Ansvar: Kommunalsjef 
Oppstart:  
Kostnad: 

Ledervandring Skoleledelsen ut i 
klasserommene og 
observere etter gitte 
kriterier 

Ledere, 
lærere og 
elever 

Kompetanse: 
Ansvar: Kommunalsjef 
Oppstart: 
våren/høsten 2017 
Kostnad: 

Gjøre 
skolelederstillinger 
attraktive i Ringerike 
kommune 

Selge ut Ringeriksskolen Ledere  Kompetanse: 
Ansvar:  
Oppstart: 
Kostnad:  

Fokus på klasseledelse 
 

  Lærere 
Elevene 

Kompetanse: 
Ansvar: Kommunalsjef 
Oppstart: 
Kostnad: 

Språkløyper Arbeid med grunnleggende 
ferdigheter 

Elevene Kompetanse: 
Ansvar: 
Oppstart: Våren 2017 
Kostnad: 

Læreplanforståelse Økt læreplananalyse bl.a. 
ved innføring av nye 
læreplaner 

Elevene  Kompetanse: 
Ansvar: Kommunalsjef 
Oppstart:  
Kostnad 
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Mobbing    

Foredrag 
 

PPT ansvarlig for mobbing 
og informasjon til foresatte 
om temaet i samarbeid 
med skolene. 
Forslag om at det 
organiseres: Foreldremøte 
på 5. trinn 
Foreldremøte på 8. trinn 
 

Foreldre Kompetanse; 
Ansvar; Kommunalsjef 
Oppstart; H 2017  
Kostnad; 

Undervisning om tema 
og daglig arbeid §9a 

I det daglige arbeidet med 
elevene i skolen skal 
enhver ansatt jobbe for et 
trygt og godt skolemiljø. 
Følge de rutiner som 
foreligger. 
 

Elevene Kompetanse: 
Ansvar: Kommunalsjef  
Oppstart: H 2017 
Kostnad: 

Mobbeombudet Invitere mobbeombudet til 
å holde foredrag, 
infomøter, drøftingsmøter 
ved behov. 

Ansatte i 
barnehage, 
skole, ppt 

Kompetanse 
Ansvar: 
Kommunalsjef/ 
rektorer  
Oppstart:  
Kostnad: 

Kulturskole    

Se på tilbudet i 
kulturskolen 

Målet er å redusere 
utenforskapet: 
Tilbud som handler om 
kvalitet og ikke bare 
kvantitet 
Hvordan kan kulturskolen 
bidra til å redusere 
utenforskap? 
 

 Kompetanse: 
Ansvar: Kommunalsjef 
Oppstart: 2018  
Kostnad: 

Fritidsaktiviteter    

Innhente informasjon 
fra ungdommer:  
 

Hva ligger bak tallene? 
Ungdomssamlinger på 
kveldstid hvor vi legger 
frem utvalgte tall og spør 
hva som ligger bak, hva 
ungdom ønsker seg, hva 
ungdom tror er løsningen. 
 

 Ansvar: Whelan 
Oppstart: september 
2017  
Kostnad: 4000,- pizza 
og brus. (trenger 
midler) 

Kartlegge i dybden:  
Kartlegging med 
metoden HKH:  
 

Utrede om vi skal ta i bruk 
«Hurtig Kartlegging og 
Handling.» 
Borgestadklinikken i 
Drammen lærer opp og 
veileder underveis i 
prosessen kostnadsfritt. 
Involverer de kommunale 
tjenestene som jobber med 

 Kompetanse: Får vi fra 
KORUS 
Oppstart: 2018 
Ansvar: Whelan 
Kostnad: Gratis 
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ungdom, involvere ungdom 
og dra veksler til 
faglitteratur. Dataene 
sammenliknes og det 
skrives en rapport om 
funnene, som igjen fører til 
en handlingsplan. 

    

Psykisk 

helse/mobbing/bedre 

lokalmiljø/ trivsel på 

fritiden: 

 

Flere ressurser i 
ungdomskontakten. Hele 
stillinger til de ansatte og 
en stilling til, for å være to 
team ute på gaten. 
 

 Kompetanse: 
Ansvar: Whelan 
Oppstart:  
Kostnad: 1,2 mill. 
(ikke midler) 
 

Fritid/bedre 

lokalmiljø/psykisk 

helse/rus/venner: 

Ungdomshus og/eller 

fritidsklubb i sentrum, 

med tilbud etter 

skoletid og på kvelden 

Utrede tilbud, innhold og 
kostnad ved etablering av 
et slikt tilbud for å bedre 
inkludering og forebygge 
utenforskap. 

 Kompetanse 
Ansvar: Whelan 
Oppstart: 2018 
Kostnad: 

Psykisk helse/ 

vennskap/selvbilde/ 

bedre skoletrivsel: 

 

Jentesnakk/ Guttesnakk 
Grupper på 
ungdomsskolen, snakkes 
om vennskap, kjærlighet, 
kropp, parforhold, fremtid. 
Få på plass samarbeid Uk, 
skole, helsesøster med 
grupper.  

 Ansvar: UK  
Oppstart: Høsten 
2017. 
Kostnad: 5000.- til 
snack og kakao (ikke 
midler) 

    

Rus/psykisk helse: 
 

Fortsette med 
rusundervisning på 
ungdomsskolene 
 

 Kompetanse 
Ansvar:   
Oppstart:  
Kostnad: 

Informasjon av temaene 
mobbing, -nettvett 
-vold i nære relasjoner,  
- psykisk helse samt rus.  
-foreldremøter  
Valg av innhold, hvilke 
trinn de ulike temaene 
skal ligge 
-hvem skal ha 
kompetansen om de 
ulike temaene 
Tid og ressurser 
 

Det nedsettes en 
arbeidsgruppe bestående 
av forebyggende 
helsetjenester, skole, 
kompetansemedarbeiderne 

 Kommunalsjef/ SLT 
koordinator 
 



Ungdomsskoleelever i
Ringerike kommune

Hva driver ungdommene med?
Hvordan har de det?



Rapporten er utarbeidet av Ungdatasenteret i samarbeid med Korus - Sør

Ungdatasenteret
NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus
Stensberggata 26
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 OSLO
67 23 50 00
www.hioa.no
www.ungdata.no

KoRus - Sør
Borgestadklinikken
Kongens gate 33
3717 SKIEN
35 90 47 00
www.korus - sor.no
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Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir
et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de
driver med i fritida. I denne rapporten presenteres
hovedresultatene fra ungdataundersøkelsen som ble
gjennomført blant ungdomsskoleelever i Ringerike
kommune våren 2017.

Rapporten tar for seg 23 temaer og gir et bilde av
ungdomstiden i starten av tenårene. Innenfor hvert
tema vil man få svar på hvordan gutter og jenter har
besvart spørsmålene, og om det er forskjeller mellom
ungdom på ulike klassetrinn. Alle resultatene i
rapporten er oppgitt i prosent.

I rapporten sammenliknes resultatene i 2017 med
eventuelle tidligere ungdataundersøkelser som er
gjennomført i kommunen. Resultatene fra 2017 blir
også sammenliknet med landsrepresentative tall,
basert på ungdataundersøkelser fra mer enn 300
kommuner gjennomført over hele landet i perioden
2014 - 2016.

Om rapporten

Ungdata kartlegger
ungdommenes livssituasjon

Hva kan Ungdata si noe om?

Intensjonen med Ungdata er å kartlegge
hvordan ungdom har det og hva de driver
med i fritiden sin. Undersøkelsen omfatter
temaer knyttet til familie, vennskap, skole,
lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og
deltakelse i fritidsaktiviteter.

Gjennom å spørre ungdom direkte om disse
temaene kan Ungdata gi en oversikt over
hvor mange som for eksempel trives i
lokalmiljøet sitt eller som driver med idrett.
Resultatene må tolkes lokalt og de kan gi en
pekepinn på hvilke områder det kan være
verdt for kommunen å satse videre på.

Ungdata brukes nå av de fleste kommunene
i landet, som ett av flere kunnskapsgrunnlag
for å videreutvikle lokal oppvekstpolitikk og i
arbeidet med å bedre unges
folkehelsesituasjon. Resultatene fra Ungdata
kan også brukes til å bevisstgjøre ungdom
på hvordan andre ungdommer har det og
hva som er vanlige fritidsaktiviteter.

2

Bakerst finnes en oversikt over nøkkeltall på tvers av
ulike temaområder, der man kan se hvordan ungdom
i kommunen har det sammenliknet med ungdom i
fylket og i andre typer av kommuner.

På nettsiden ungdata.no finnes resultater fra
ungdataundersøkelser gjennomført i andre
kommuner. Her finnes mer informasjon om
undersøkelsen og om metodene som er brukt. Her
finner man også forskningsresultater basert på
Ungdata.

Denne rapporten er en del av gratistilbudet som gis
til alle kommuner som ønsker å delta i Ungdata. Alle
tall er hentet fra den lokale undersøkelsen, mens
tekstene er utformet slik at de skal passe i alle
kommuner. Det er derfor ikke foretatt egne
vurderinger av hva de konkrete resultatene betyr for
den enkelte kommune.



Ungdata gjennomføres ved at skoleelever
over hele landet svarer på et elektronisk
spørreskjema som omfatter ulike sider ved
deres livssituasjon. Undersøkelsen
gjennomføres i skoletiden med en voksen til
stede i klasserommet . De fleste bruker
mellom 30 og 45 minutter på å besvare alle
spørsmålene.

Undersøkelsen er anonym og det er frivillig
for ungdommene om de ønsker å være
med eller ikke. Alle foreldre blir informert
om undersøkelsen i forkant, og de kan si fra
til skolen dersom de ikke ønsker at barnet
deres skal delta.

Spørreskjemaet som brukes i Ungdata er
tilpasset elever på ungdomstrinnet og i
videregående opplæring. Denne rapporten
omfatter kun ungdomstrinnet. Kommuner
som gjennomfører undersøkelsen på
videregående får egne rapporter som viser
resultater fra den delen av undersøkelsen.

Ungdataundersøkelsen

8 1 3

Antall gutter og jenter
på ulike klassetrinn som besvarte
undersøkelsen i Ringerike

129 127
133

120
126

118

Gutter Jenter

8. trinn 9. trinn 10. trinn

Hvor mange deltok i
undersøkelsen?

8 5 %
Hva er svarprosenten?

Hvem står bak Ungdata?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved
Høgskolen i Oslo og Akershus og sju
regionale kompetansesentre innen
rusfeltet (KoRus) står bak Ungdata.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid
med kommunen, som står for den
praktiske gjennomføringen på skolene.

Data fra alle kommuner samles i den
nasjonale Ungdatabasen. Databasen
inneholder svar fra mer enn 300.000
ungdommer som har deltatt i Ungdata
siden de første undersøkelsene ble
gjennomført i 2010.

Helsedirektoratet finansierer Ungdata som
et gratistilbud til alle kommuner i Norge.

3

I tolkningen av resultater kan det være lurt å ta
hensyn til at det alltid er noe statistisk usikkerhet
knyttet til prosentene som oppgis. Usikkerheten
er størst i undersøkelser der det er relativt få
ungdommer som har svart på undersøkelsen.
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Norge

I følge barneloven har foreldrene plikt til å
sørge for økonomisk underhold og omsorg,
de skal sikre en forsvarlig oppdragelse og at
barnet får en utdanning. Foreldrenes
ressurser – økonomisk, kulturelt og sosialt –
danner grunnlaget for barn og unges
levekår og utvikling. Selv om mange
ungdom opplever at foreldrene går fra
hverandre, bor om lag to av tre tenåringer
sammen med begge foreldrene sine.

Etter hvert som barn blir eldre blir egne
meninger og interesser tydeligere. En del av
det å være ung handler også om løsrivelse
og det å bli en selvstendig person. Her kan
det ligge kimer til konflikter mellom unge og
foreldre. Likevel vedvarer som regel den
emosjonelle nærheten til foreldrene utover i
ungdomstiden og for mange unge er
foreldrene deres de viktigste støttespillerne
når det oppstår problemer av ulik art .

Ungdata viser at de færreste ungdommer
opplever stadige krangler med foreldrene,

og at det store flertallet er svært godt
fornøyd med foreldrene sine.

Svært mange ungdommer har i dag et
tillitsfullt og nært forhold til sine foreldre, og
mye tyder på at den generasjonskløften
som preget en del av de tidligere
ungdomsgenerasjonene ikke lenger er til
stede. At båndene mellom dagens ungdom
og foreldre er preget av tillitt understrekes
av at svært mange opplever at foreldrene
har god oversikt over hva de gjør i fritiden
og hvem de er sammen med.

Foreldre

De fleste er
svært godt fornøyd
med foreldrene sine

4

Hvor fornøyd er du med foreldrene dine ?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

73

12

7

5 4

Ringerike

Svært fornøyd Litt fornøyd
Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd
Svært misfornøyd
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Prosentandel som er fornøyd med foreldrene sine
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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51

35
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27

33
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48

16
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9

13

41

1
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4

37

Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og
hvem jeg er sammen med i fritida

Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene
jeg er sammen med i fritida

Jeg liker å være sammen med foreldrene mine

Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene
mine

Jeg krangler ofte med foreldrene mine

Passer svært godt Passer nokså godt Passer nokså dårlig Passer svært dårlig

Hvordan ungdom opplever foreldrene sine

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med foreldrene sine

84 84

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Norge

Ungdomstiden beskrives gjerne som en
fase i livet der de jevnaldrende er særlig
viktige. Venner er for de fleste en kilde til
lek, glede, støtte, samhørighet og
bekreftelse. På lengre sikt har samspillet
med de jevnaldrende betydning for utvikling
av selvbilde og sosial kompetanse. Mange
knytter også vennskap som varer livet ut i
denne perioden.

I overgangen fra barn til tenåring endrer
vennene betydning. Mens leken står i
sentrum blant de yngste, blir det etter hvert
like betydningsfullt hvem man er sammen
med som hva man gjør.

Hvilken rolle de jevnaldrende vennene
spiller i hver enkelt ungdoms liv vil variere .
Mens noen trives godt med én eller to
venner, er andre opptatt av å ha en stor
vennegjeng og flest mulig «likes» på
Facebook. For mange vil kvaliteten på
vennskapene likevel bety mer enn antallet.

Med økt bruk av sosiale medier har ungdom

fått en ny arena å være sammen på.
Ungdom deler informasjon og opplysninger
om sine liv, hva de gjør, og hvem de er
sammen med, på en annen måte enn
tidligere.

Å ha venner betyr at man er godtatt, det
markerer tilhørighet og det sier noe om
hvem man er. Det er derfor positivt når
Ungdata viser at de aller fleste ungdommer
har venner å være sammen med. Det er
samtidig bekymringsfullt at hver tiende
ungdom i Norge mangler venner de kan
stole på og som de kan snakke med om alt
mulig.

Venner

De aller fleste
har venner de kan stole

på

6

Har du minst en venn som du kan stole fullstendig på og
kan betro deg til om alt mulig?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Det tror jeg ikke Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden
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Prosentandel som har en fortrolig venn
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Når du er sammen med venner, hvem er du da
som oftest sammen med?

25
15

45
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29

13

45

10
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En eller to faste En eller to faste
som ofte er med i
en gruppe andre

ungdommer

En vennegjeng
som holder

sammen

Nokså tilfeldig
hvem jeg er

sammen med

Er ikke så ofte
sammen med
jevnaldrende

Gutter Jenter

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som minst har én fortrolig venn
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Dagens ungdom vokser opp i en globalisert
verden der mennesker, meninger og
inntrykk vandrer på tvers av landegrenser
og sosiokulturelle skiller. Samtidig har det
lokale og tilhørigheten til nærmiljøet
fremdeles stor betydning i menneskers liv.

Å vokse opp betyr å vokse opp på et
bestemt sted, og forskjellige lokalmiljøer kan
gi ulike muligheter for utfoldelse og sosialt
samvær. Tilbudet av organisa - sjoner ,
fritidstilbud og kulturtilbud påvirker hvordan
den enkelte kan utfolde seg og bidrar
samtidig til å skape identitet og tilhørighet i
et lokalmiljø. Det samme gjelder tilgangen
på åpne møteplasser, rekreasjonsområder
og urørt natur. Opp - levelsen av lokalmiljøet
vil også være preget av utsiktene til
utdanning, arbeid og familieetablering på
sikt.

Barn og unge bruker lokalmiljøet i større
grad og på en annen måte enn foreldrene.
Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor

særlig viktig for denne aldersgruppas
velferd. Barn og unge kan også ha andre
meninger enn voksne om hva som gir
livskvalitet på hjemstedet .

Ungdata viser at de fleste ungdommer er litt
eller svært godt fornøyd med lokalmiljøet
sitt. Men det er også en del som ikke er så
godt fornøyd. Hva ungdom er fornøyd med
og misfornøyd med varierer mye fra
kommune til kommune. Dette viser at
kommunene kan gjøre mye for å
tilrettelegge for ungdommers trivsel.

Lokalmiljøet

Ikke alle er like godt
fornøyd med

lokalmiljøet sitt

8

Hvor fornøyd er du med lokalmiljøet der du bor?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Svært fornøyd Litt fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Svært misfornøyd
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Prosentandel som er fornøyd med lokalmiljøet
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvordan ungdom opplever tilbudet der de bor
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28

17

40

Kollektivtilbudet

Kulturtilbudet

Lokaler for å treffe andre unge på
fritida

Idrettsanlegg

Svært dårlig Nokså dårlig Verken bra eller dårlig Nokså bra Svært bra

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet de bor i
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Skolen er ikke bare et sted for læring, men
også en arena for sosialt samvær. Den
sosiale siden ved skolen blir kanskje ekstra
viktig i en tid der digitale
kommunikasjonsformer preger mye av
fritiden til ungdom.

Nasjonale studier fra de siste 20 - 30 årene
viser at norske ungdomsskoleelever i
økende grad trives på skolen og at det er
færre som kjeder seg eller som gruer seg til
å gå på skolen. Sammenliknet med elever i
mange andre land, er trivselen i norsk skole
høy.

Også svarene fra Ungdata viser at de aller
fleste trives på skolen . Det store flertallet
mener at lærerne bryr seg om dem og like
mange føler at de passer inn blant skolens
elever. Svarene tyder på at den norske
skolen har lykkes med å skape et
læringsmiljø som oppleves som positivt av
det store flertallet av elevene.

Selv om jenter i gjennomsnitt oppnår en god
del bedre karakterer enn gutter, er det ikke
noen vesentlige kjønnsforskjeller i
skoletrivsel.

Likevel er det ikke alle som er fornøyd med
skolen sin. På landsbasis gjelder dette
nærmere to av ti elever. Forskning fra
Ungdata viser at skoletrivselen varierer med
elevenes sosiale bakgrunn. Det er flere som
trives på skolen i familier der foreldrene har
høy sosioøkonomisk status sammenliknet
med de som vokser opp med færre
ressurser hjemme.

Skoletrivsel

Skolen et godt
sted å være

– men ikke for alle

1 0

Hvor fornøyd er du med skolen du går på?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Svært fornøyd Litt fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Svært misfornøyd
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Prosentandel som er fornøyd med skolen de går på
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvordan ungdom opplever skolen
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Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen

Jeg kjeder meg på skolen

Jeg føler at jeg passer inn blant
elevene på skolen

Lærerne mine bryr seg om meg

Jeg trives på skolen

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med skolen de går på

68
57

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Lekser har lang tradisjon i norsk skole.
Opprinnelig ble det gitt for at elevene skulle
pugge seg fram til kunnskap, der presten
eller læreren gjennom høringer kontrollerte
hva elevene kunne. Selv om pugging i dag
anses som en mindre relevant
læringsstrategi, er lekser likevel noe de aller
fleste skoler velger å pålegge elevene.

Lekser kan bidra til økt selvdisiplin og gode
arbeidsvaner, og det kan være en effektiv
måte for skolen å få involvert foreldrene i
skolearbeidet på. Den viktigste
begrunnelsen ligger likevel i forventningen
om at lekser bidrar til økt læring.

Forskning tyder imidlertid ikke på at
leksearbeid i seg selv har særlig store
læringseffekter. Det vil blant annet avhenge
av under hvilke betingelser leksene gis og
skolearbeidet foregår på, men også av
tilbakemeldingene fra lærerne i etterkant.

Ungdata viser at det er stor variasjon i hvor
mye tid ungdomsskoleelevene bruker på

leksearbeid. Noen bruker nesten ingen tid,
mens andre bruker flere timer hver dag. I
Norge har andelen som bruker mye tid på
lekser økt de senere årene, en tidstrend
som har vært tydeligst blant jentene.

Mange ungdommer gir gjennom Ungdata
uttrykk for at de har mer skolearbeid enn de
klarer å gjøre. For noen bidrar lekser og
karakterpress til å gjøre skolehverdagen
stressende.

Skolearbeid

Det er stor variasjon i
hvor mye tid ungdom

bruker på lekser

1 2

Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og
annet skolearbeid (utenom skoletiden)?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Mindre enn en halv time En halv til en time En til to timer To timer eller mer
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Prosentandel som bruker mer enn én time daglig på lekser
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

47
36 30

8. trinn 9. trinn 10. trinn

G
ut
te
r 66

54 57

8. trinn 9. trinn 10. trinn

Je
nt
er

Hvor ofte har du hatt det slik de siste månedene?
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Jeg blir stresset av skolearbeidet

Jeg føler meg utslitt på grunn av
skolearbeidet

Jeg har mer skolearbeid enn jeg
klarer å gjøre

Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som bruker mer enn én time daglig på lekser

47 49
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Motivasjon for læring er en sentral drivkraft
bak skoleresultatene til den enkelte elev.
Dette kommer til syne på ulike måter, både
gjennom de utdanningsvalgene elevene
gjør, den innsatsen de legger ned og
elevenes oppslutning om skolens formål og
regler. Skolemotivasjon på ungdomstrinnet
har også betydning for i hvor stor grad den
enkelte klarer å gjennomføre videregående
utdanning.

Å skulke skolen – særlig når dette skjer
gjentatte ganger – kan være et uttrykk for
enkeltelevers manglende motivasjon for
læring.

Lite tyder imidlertid på at norske
ungdomsskoleelever slutter mindre opp om
skolens hovedformål i dag enn tidligere.
Flere undersøkelser viser tvert imot at
elevene på mange måter er mer
pliktoppfyllende og disiplinerte enn for noen
tiår tilbake.

Ungdataresultatene bekrefter denne

trenden. Andelen på landsbasis som har
skulket skolen har gått noe ned siden
starten av 2010 - tallet. Særlig gjelder dette
for jentene.

Skulking som fenomen øker derimot
betydelig gjennom ungdomsårene. På
landsbasis har i overkant av hver tiende
elev på starten av ungdomsskolen skulket
skolen det siste året. Det samme gjelder
nær tre av ti på 10. trinn.

Generelt er det små kjønnsforskjeller i
omfanget av skulking .

Skulk

1 4

Hvor mange ganger har du skulket skolen siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ingen ganger 1 gang 2 til 5 ganger 6 ganger eller mer

Færre
ungdomsskoleelever
skulker skolen enn

tidligere
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Prosentandel som har skulket minst én gang siste år
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har skulket skolen minst én gang siste år
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Prosentandel som har skulket minst seks ganger siste år
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Ungdata viser at norsk ungdom er svært
optimistiske med tanke på framtida. De aller
fleste tror de vil få et godt og lykkelig liv og
bare et mindretall tror de noen gang
kommer til å bli arbeidsledige. Svært mange
– og stadig flere – mener at de kommer til å
ta høyere utdanning.

Svarene reflekterer at vi i dag har med en
utdanningsorientert ungdomsgenerasjon å
gjøre. Det har heller aldri tidligere vært så
mange unge som tar så lang utdanning som
i dag. Mot slutten av 20 - årene har over
halvparten av jentene, og rundt en tredel av
guttene, høyere utdanning.

Selv om nesten alle norske ungdommer
begynner direkte i videregående opplæring,
er det likevel ikke alle som fullfører.
Målinger viser at fem år etter påbegynt
videregående utdanning, er det rundt en av
fire som har ikke fullført og bestått. Selv om
mange av disse fullfører senere, er det
likevel rundt 15 prosent av årskullene som

trolig aldri kommer til å fullføre
videregående opplæring.

En av de sentrale målsettingene i norsk
utdanningspolitikk har vært sosial utjevning,
slik at alle har de samme muligheter til
utdanning. Til tross for et åpent
utdanningssystem med gode
finansieringsordninger er det fortsatt store
forskjeller i utdanningsvalg mellom ungdom
som vokser opp i ulike samfunnslag.
Samtidig er det mange av de unge med
innvandrerbakgrunn som sikter høyt i
utdanningssystemet og gjerne mot de mest
prestisjefylte studiene.

Framtidstro

1 6

Tror du at du vil komme til å leve et godt og lykkelig liv?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

En optimistisk og
utdanningsorientert
ungdomsgenerasjon
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Ja Nei Vet ikke
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Prosentandel som tror de vil leve et godt og lykkelig liv
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hva tror du om framtida di? Tror du at du…
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Noen gang vil bli arbeidsledig

Vil komme til å ta utdanning
på universitet eller høgskole

Vil komme til å fullføre
videregående skole

Ja Nei Vet ikke

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som tror de …
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Norge

Ungdoms fritid er i forandring, og hjemmet
er blitt et stadig viktigere oppholdssted for
de unge. En viktig årsak er den nye
kommunikasjonsteknologien som gjør det
mulig å være hjemme og samtidig ha
kontakt med sine venner. For ungdom har
internett gjort behovet for å møtes på
senteret eller «på løkka» mindre.

Også andre endringer i ungdoms liv kan
bidra til at ungdom bruker mer tid hjemme.
Flere har argumentert for at
generasjonskløften er mindre enn tidligere.
Dette gjør det enklere for mange unge å
være i samme hus som sine foreldre. Krav
til prestasjoner i skole - og
utdanningssammenheng fører til at ungdom
bruker mer tid i hjemmet til lekser. At også
boligene har blitt større, gjør at de fleste
tenåringer har eget rom, og mange
disponerer en kjellerstue eller loftstue som
de kan bruke til samvær med venner .

Svarene fra Ungdata tyder på en nokså

hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Dette
gjelder både gutter og jenter og på tvers av
alder .

Samtidig viser Ungdata at når ungdom er
hjemme, skjer det i stadig mindre grad
sammen med andre ungdommer, i hvert fall
fysisk. Mange bruker mye tid på å være
sosial via nett, enten dette skjer gjennom
sosiale medier eller online dataspill.
Hjemmet som arena for fysisk samvær med
jevnaldrende har dermed blitt svekket de
senere årene, til fordel for nye måter å
kommunisere med hverandre på.

Hjemme

En hjemmekjær
ungdomsgenerasjon

1 8

Hvor mange ganger har du vært hjemme hele kvelden i
løpet av den siste uka?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer
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Hvor mange ganger har du gjort dette i løpet av den siste
uka?
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32

29

12
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23

20

19
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3

12

Vært sosial på nett eller mobil
størstedelen av kvelden

Vært sammen med venner hos dem

Vært sammen med venner hjemme hos
meg

Spilt onlinespill med andre størstedelen
av kvelden

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer

Prosentandel som har vært sammen med venner hjemme
minst to ganger siste uke
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har vært sammen med venner hjemme hos
hverandre minst to ganger siste uke

69

50
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I ungdomsforskningen har det vært vanlig å
skille mellom ungdommenes uteorienterte
og hjemmeorienterte fritid. Mens den
hjemmeorienterte fritiden gir foreldre større
muligheter til å kontrollere ungdom, har
ungdom større spillerom til å prøve ut
grenser når de oppholder seg utenfor
hjemmet .

Generelt er det nokså få som bruker
størsteparten av kveldene til å henge ute
med venner. Svært mange ungdommer er
ikke ute med venner en eneste kveld i løpet
av en vanlig uke.

Ungdata viser at det i løpet av de siste
årene har blitt stadig færre ungdoms -
skoleelever som bruker fritiden sin ute med
venner om kveldene. Med et endret
fritidsmønster endres gjerne bekym - ringene
rundt ungdoms bruk av fritiden. I dag vekker
digitale aktiviteter foran skjermer av ulikt
slag større uro enn det ustrukturerte

samværet med jevnaldrende på gatehjørnet.

I dag er bekymringene gjerne knyttet til
manglende fysisk aktivitet og kvaliteten på
det sosiale samværet. Statistisk
sentralbyrås tidsbruksundersøkelser viser at
dagens unge sammenlignet med de som
var unge på 1980 - og 1990 - tallet, bruker
mindre tid på idrett og friluftsliv og er mindre
sammen med jevnaldrende .

Generelt er det små kjønnsforskjeller i det
uteorienterte fritidsmønsteret, mens det er
flere av de eldste ungdomsskoleelevene
som henger ute om kvelden.

Ute med venner

Det er mindre vanlig at
ungdom henger ute med

venner

20

Hvor mange ganger har du vært ute med venner
størsteparten av kvelden i løpet av den siste uka?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer
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10

Kjørt eller sittet på med bil,
motorsykkel eller moped for moro

skyld (kjørt for å kjøre en tur)

Spilt fotball, stått på snowboard eller
drevet med annen fysisk aktivitet

sammen med venner (ikke i
idrettslag)

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer

Prosentandel som minst to ganger siste uke har vært ute
med venner størsteparten av kvelden
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har vært ute med venner størsteparten av
kvelden minst to ganger siste uke

31
24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hvor mange ganger har du gjort dette i løpet av siste uka?
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I løpet av kort tid har det skjedd noe i
retning av en digital revolusjon. Smart -
telefoner og digitale medier er på mange
måter blitt en så integrert del av hverdagen
til dagens ungdom, at det for mange er
vanskelig å tenke seg et liv uten.

Den viktigste teknologiske endringen
handler nok om mulighetene i måter å
kommunisere på og komme i kontakt med
andre på . De nye mediene er dessuten en
sentral formidlingskanal for hva som skjer i
ungdomskulturene. Det kan handle om alt
fra å holde kontakt med venner til å
arrangere fester, konserter eller politiske
markeringer. Mange lever ut mye av sin
sosiale tid på nettet, og for den enkelte unge
kan det ha store sosiale omkostninger å
ikke være til stede.

Selv om mange bruker mye av fritiden sin
på digitale aktiviteter, er det stor variasjon
ungdommene i mellom. Noen få bruker

mindre enn én time daglig, mens rundt
halvparten bruker mer enn tre timer .

Skjermtiden øker derimot gjennom
ungdomstrinnet og på landsbasis bruker
gutter samlet noe mer tid foran en skjerm
enn jenter.

Det er betydelig kjønnsforskjeller i hva
gutter og jenter bruker mediene til. Mens
gutter er langt mer opptatt av spill, er jenter
oftere på sosiale medier. Jenter bruker
samlet sett noe mer tid enn gutter på filmer,
serier og TV - programmer.

Mediebruk

Stor variasjon i
ungdoms bruk av
digitale medier
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Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis foran en
skjerm i løpet av en dag?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Mindre enn én time En til to timer To til tre timer Tre til fire timer Mer enn fire timer
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Tidsbruk i løpet av en vanlig dag
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Lese bøker

Se på TV

Se på filmer, serier, Youtube

Spille spill på telefon, nettbrett

Spille dataspill/TV-spill

Sosiale medier

Mindre enn 30 minutter 30-60 minutter En til to timer Mer enn to timer

Prosentandel som daglig bruker minst to timer på
elektroniske spill
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Prosentandel som daglig bruker minst to timer på sosiale
medier
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Organisasjoner, klubber, lag og foreninger
er viktige arenaer for samvær med andre
unge. Sammenliknet med skolen og det
uformelle samværet ungdom imellom gir
deltakelse i organisasjonene ungdom andre
typer erfaringer. På sitt beste gir
organisasjonene ungdom mulighet til å
utvikle sine evner, de lærer å fungere i et
fellesskap, ytre egne meninger og å jobbe
målrettet.

Barne - og ungdomsorganisasjonene
tillegges ofte en forebyggende rolle.
Forskning tyder imidlertid på at
sammenhengen mellom for eksempel
rusmiddelbruk og organisasjonsdeltakelse
varierer en del med organisasjonstype. Det
er også slik at mange av organisasjonene
særlig rekrutterer ungdom som i
utgangspunktet er «veltilpassede».

Ungdata viser at de fleste barn og unge har
deltatt i eller vært innom ulike typer
organiserte fritidsaktiviteter gjennom
oppveksten. Selv om det er en viss nedgang

i løpet av ungdomsårene, er det på
landsbasis to av tre ungdomsskoleelever
som deltar i en eller annen form for
organisert fritidsaktivitet. Idretten
organiserer klart flest.

Landsrepresentative undersøkelser fra de
siste tiårene tyder på at andelen unge
medlemmer i frivillige organisasjoner har
vært synkende. Det er organisasjoner som
speider, korps, kor og religiøse foreninger
som har opplevd størst medlemssvikt.
Idrettslagene har derimot i stor grad beholdt
sin store oppslutning.

Organisert fritid

De aller fleste har
gjennom oppveksten
deltatt i organiserte

fritidsaktiviteter

24

Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisa -
sjoner , klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 1 0 år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ja, jeg er med nå Nei, men jeg har vært med tidligere Nei, jeg har aldri vært med
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Prosentandel som er med i en fritidsorganisasjon
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Deltakelse i ulike organiserte fritidsaktiviteter
Antall ganger i løpet siste måned
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Annen organisasjon

Korps, kor, orkester

Kulturskole, musikkskole

Religiøs forening

Fritidsklubb, ungdomshus

Idrettslag

Ingen ganger 1-2 ganger 3-4 ganger 5 ganger eller oftere

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er med i en fritidsorganisasjon

59 61

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Trening er noe svært mange unge driver
med i fritiden sin. Noen spiller håndball,
basket eller fotball gjennom et idrettslag,
andre trener på et treningssenter. Det er
også mange som sykler eller løper seg en
tur, enten alene eller sammen med venner.

Mediene gir av og til inntrykk av at norsk
ungdom er i ferd med å forfalle fysisk. Selv
om omfanget av stillesittende atferd har økt,
viser forskning at det er like mange unge
som trener i dag som på begynnelsen av
1990 - tallet. Samtidig er mange lite fysisk
aktive ellers i hverdagen, og det tilbringes
mye tid foran ulike typer skjermer.

I løpet av ungdomstiden er det mange som
slutter i idrettslagene. En god del av disse
begynner å trene på treningssenter eller de
trener på egen hånd. Samlet sett er det
derfor ikke så store forskjeller i trenings -
aktivitet mellom ungdom på ulike
klassetrinn.

Det har tradisjonelt vært klare
kjønnsforskjeller i trening, og særlig har det
vært flere gutter enn jenter i idrettslagene.
De siste årene har vi sett en tendens til at
flere jenter trener på andre arenaer (utenfor
idrettslagene), slik at det i dag er små
kjønnsforskjeller i trening samlet sett.

I mange idretter stilles det store krav til
utstyr og deltakelse, og det kan koste en
god del å være med. Dette kan være en
utfordring for å nå det overordnede målet for
norsk idrett: «idrett for alle ».

Trening

Dagens ungdom er
opptatt av trening

26

Hvor ofte trener du?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Aldri eller sjelden 1-3 ganger i mnd 1-2 ganger i uka 3-4 ganger i uka Minst 5 ganger i uka
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Prosentandel som trener minst én gang i uka
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I et idrettslag Trener på egenhånd På treningsstudio Annen organisert trening
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Prosentandel som trener minst én gang i uka
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som trener minst én gang i uka på ulike måter
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I et idrettslag Trener på egenhånd På treningsstudio
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Egenvurdert helse er en viktig indikator for
sykelighet og bruk av helsetjenester, og
anvendes til å overvåke befolkningens
helsestatus over tid. Selv om Ungdata viser
at det store flertallet er fornøyd med egen
helse, er det også en del som ikke er
spesielt fornøyd.

Livsstilsvaner etableres ofte i
ungdomsårene og kan ha betydning for
helse både i ungdomstiden og senere i livet.
Andelen som røyker blant unge i Norge har
gått ned, og flere av røykerne, særlig blant
gutter, har gått over til snus. Nedgang ser
man også i alkoholforbruk og bruk av andre
rusmidler.

Barn og unge opp til 16 - års alder er jevnt
over fysisk aktive. Imidlertid synker
aktivitetsnivået med alderen. Jenter er
mindre fysisk aktive enn gutter. Tilbudet av
skjermbaserte aktiviteter har økt med årene,
og fremstår som et bekymringsfullt alternativ
til fysisk aktivitet.

Det er samtidig generelt større fokus på
helse i dag enn tidligere, og i en del
ungdomsmiljøer har det å være sunn blitt
«in». Større kunnskap om risikofaktorer har
gjort at vi i dag er mer opptatt av å
forebygge dårlig helse. Samtidig har vi
sannsynligvis blitt flinkere til å kjenne etter
hvordan vi har det .

Ungdata viser at de fleste unge er fornøyd
med egen helse. Generelt er jenter litt mer
misfornøyd enn gutter. Det er også en
tendens til flere som er misfornøyd med
egen helse blant de eldste tenåringene.

Helse

De fleste er fornøyd med
egen helse

28

Hvor fornøyd er du med helsa di?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Svært fornøyd Litt fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Svært misfornøyd
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Bruk av helsetjenester – antall ganger siste året
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Helsesøster på skolen

Helsestasjon for
ungdom

Fastlege

Psykolog

Legevakt

Sykehus

Ingen ganger 1 – 2 ganger 3 – 5 ganger 6 ganger eller mer

Prosentandel som er fornøyd med helsa si
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsa si
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Ungdomstiden er preget av at kroppen
utvikler seg raskt og behovet for
næringsstoffer øker. Det vi spiser og
drikker påvirker helsa vår. Et sunt
kosthold og god ernæring kan redusere
risiko for en rekke sykdommer, og er
avgjørende for vekst og utvikling i
ungdomstiden . Gode kostholdsvaner
etableres også tidlig og tas med videre i
livet.

Folkehelseinstituttet anbefaler at et sunt
kosthold blant annet bør inneholde grove
kornprodukter, grønnsaker, frukt, fisk, fugl
og kjøtt. Samtidig bør inntaket av sukker
reduseres .

Større autonomi fra foreldre og bedre
tilgang til penger, gjør at ungdom har mer
kontroll over eget kosthold enn da de var
barn. Fristelsene er store og for mange er
det lett å velge usunne drikke - og
matvarer.

Resultater fra HEVAS - undersøkelsen
viser likevel at mange ungdommer har
sunne spisevaner ved at de regelmessig
spiser frukt og grønt, og spiser frokost,
lunsj og middag de fleste dagene i uka.
Samtidig blir ofte spisevanene mindre
sunne med økende alder, og jenter har i
gjennomsnitt noe sunnere matvaner enn
gutter .

Spørsmål om kosthold kom for første
gang inn i Ungdatas grunnmodul fra 2017.
Det mangler derfor foreløpig nasjonale
sammenliknbare data på
kostholdsområdet.

Kosthold

Hva spiser norske
ungdommer
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Andel som spiser frukt og bær minst fire ganger i uka
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Andel som spiser godteri minst fire ganger i uka
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvor ofte ungdom spiser…
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Grovbrød eller grove rundstykker

Frukt og bær

Grønnsaker og salater

Fisk til middag eller som pålegg

Pølser, hamburger, kebab,
kjøttboller, lasagne

Potetgull og salt snacks

Sjokolade og annet godteri

Mindre enn én gang i uka 1 gang i uka 2-3 ganger i uka 4-6 ganger i uka Hver dag

Hvor ofte ungdom drikker…

8

20

20

58

76

4

7

23

15

12

6

14

36

16

8

11

16

12

7

3

71

43

9

3

1

Vanlig vann uten kullsyre

Melk

Brus, saft, iste eller iskaffe med
sukker

Lettbrus, lettsaft eller andre
lettdrikker

Energidrikk (Red Bull, Battery e.l.)

Mindre enn én gang i uka 1 gang i uka 2-3 ganger i uka 4-6 ganger i uka Hver dag
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Verdens Helseorganisasjon definerer helse
som en «tilstand av fullkommen fysisk,
psykisk og sosial velvære - ikke bare fravær
av sykdom eller svakhet». God fysisk helse
innebærer å ha en frisk og sunn kropp,
være i fysisk aktivitet, ha god ernæring og å
få tilstrekkelig med hvile.

Selv om ungdom generelt har god fysisk
helse, er det likevel mange som sliter med
ulike typer plager i hverdagen. Ungdata
kartlegger en del psykosomatiske plager, og
resultatene viser at de aller fleste er plaget
av dette fra tid til annen. De mest utbredte
plagene er hodepine, magevondt og smerter
i nakke, skulder, ledd og muskulatur. For de
fleste skjer dette bare noen få ganger.

Likevel er det på landsbasis i underkant av
10 prosent av guttene og rundt 20 prosent
av jentene som daglig er plaget av
hodepine, magesmerter, ryggsmerter eller
andre typer psykosomatiske problemer.

Jentene er altså betydelig mer utsatt enn

guttene . For guttene endrer omfanget av
helseplager seg lite gjennom
ungdomsårene , mens det blant jenter er en
betydelig økning i begynnelsen av tenårene
for deretter å flate ut .

Det er samtidig langt flere jenter enn gutter
som jevnlig bruker reseptfrie medikamenter
som P aracet ol. Forbruket av
smertestillende medisiner blant norske 15 -
16 - åringer er høyt, og har steget betydelig
siden 2001.

Fysiske plager

En god del ungdom
sliter daglig med fysiske

helseplager

32

Hvor ofte bruker du reseptfrie medikamenter?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ingen ganger Sjeldnere enn én gang i uka Minst ukentlig Flere ganger i uka Daglig
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Hvor mange som har hatt ulike plager siste måned
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Hjertebank

Ledd- og muskelsmerter

Kvalme

Nakke- og skuldersmerter

Magesmerter

Hodepine

Ingen ganger Noen ganger Mange ganger Daglig

Prosentandel som bruker reseptfrie medikamenter
ukentlig eller daglig
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Prosentandel som daglig sliter med en eller flere av de
plagene som vist i figuren over
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Ungdomstiden er en sårbar periode som byr
på store omveltninger – også mentalt . De
unge skal finne ut hvem de er og hva de
står for, og møter nye krav og forventninger.
Mange unge sliter psykisk i perioder. For de
fleste er slike symptomer forbigående , men
for noen blir de varige.

Om psykiske problemer øker blant unge, gir
forskningen ingen entydige svar på. Det er
likevel flere studier som tyder på at stadige
flere jenter enn før rapporterer om ulike
typer psykiske helseplager. Det har
dessuten vært en klar økning i angst - og
depresjonslidelser som begrunnelse for
uføretrygd blant unge.

Generelt er depresjon og angst de vanligste
plagene blant ungdom. Jenter er mer plaget
og oppsøker oftere hjelp enn gutter.
Konfliktfylte forhold i hjemmet og liten grad
av sosial støtte øker risikoen for slike
lidelser. Flere undersøkelser viser også en
klar sammenheng mellom mobbing og
dårlig psykisk helse .

I Ungdata måles psykiske helseplager
gjennom spørsmål som skal fange opp ulike
former for depressive symptomer.
Ungdommene som rapporter om at de er
mye plaget av flere slike symptomer, regnes
som å ha et «høyt nivå». På landsbasis er
det rundt 15 prosent av
ungdomsskoleelevene som tilfredsstiller
dette kriteriet. Det er langt flere jenter enn
gutter som er mye plaget og omfanget av
plager øker en god del gjennom årene på
ungdomsskolen, særlig blant jentene.

Det er også en god del ungdommer som
føler seg ensomme i hverdagen.

Psykisk helse

Mange ungdommer
sliter med en del
psykiske plager i

hverdagen
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Har du vært plaget av ensomhet i løpet av siste uke?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

56

23

11

10

Ringerike

Ikke plaget i det hele tatt Lite plaget Ganske mye plaget Veldig mye plaget
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Hvor mange som har hatt ulike plager siste uke
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Følt deg stiv eller anspent

Følt håpløshet med tanke
på framtida

Følt deg ulykkelig, trist
eller deprimert

Hatt søvnproblemer

Bekymret deg for mye om
ting

Følt at alt er et slit

Ikke plaget i det hele tatt Lite plaget Ganske mye plaget Veldig mye plaget

Prosentandel som er mye plaget av depressive symptomer
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er mye plaget av …
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Depressive symptomer Ensomhet
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Selvbildet er en viktig del av identiteten vår,
og handler om hvordan vi ser på oss selv,
både på godt og vondt. Ungdommer som
har det bra, har ofte et positivt selvbilde.

Selvbildet blir utviklet gjennom hele livet, og
påvirkes av et bekreftende samspill med
andre. Positive tilbakemeldinger kan bidra til
et positivt selvbilde, mens stadig kritikk kan
medvirke til å gi et negativt selvbilde.

Det er ikke uvanlig å føle seg usikker fra tid
til annen. Ungdomstiden handler om å bli
kjent med seg selv og finne ut av hva de
står for. Man er gjerne ekstra vár for andres
kommentarer og syn på en selv.

Forskning har vist at det er en sammenheng
mellom negativt selvbilde og problemer som
spiseforstyrrelser, angst og depresjon .
Selvbildet er også påvirket av hvor fornøyd
ungdom er med kroppen sin og sitt eget
utseende.

Generelt viser Ungdata at det store flertallet
av norske ungdommer er ganske godt

fornøyd med hvordan de selv er.

Samtidig er det en god del variasjon i
ungdommenes vurderinger, og på spørsmål
om hvor fornøyd ungdom er med eget
utseende er det nokså mange som er
direkte misfornøyd.

Kjønnsforskjellene er betydelige, jentene er
langt mindre fornøyd med seg selv, sitt eget
utseende og måten de lever livet sitt på enn
guttene.

Selvbilde

De fleste er fornøyd med
seg selv

36

Hvor fornøyd er du med utseendet ditt?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Svært fornøyd Litt fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Svært misfornøyd
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Jeg er svært fornøyd med
hvordan jeg er

Jeg liker meg selv slik jeg er

Jeg er fornøyd med hvordan jeg
har det

Jeg opplever at det jeg driver
med i livet er meningsfullt

Jeg er ofte skuffet over meg selv

Stemmer svært godt Stemmer ganske godt Stemmer ganske dårlig Stemmer svært dårlig

Prosentandel som er fornøyd med utseende sitt
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med utseende sitt
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Samfunnet har de senere årene intensivert
kampen mot røyking. I 1996 ble alders -
grensen for kjøp av tobakk hevet fra 16 til
18 år, og i 2004 ble det innført totalforbud
mot røyking på alle steder hvor allmenn -
heten har adgang.

Andelen røykere både blant ungdom og
voksne har gått markant ned fra årtusen -
skiftet til i dag. Samtidig har andelen i
befolkningen som snuser, gått opp.

Parallelt har det skjedd nokså dypt - gripende
endringer i synet på røyking – også blant de
unge. Røyking var tidligere en viktig markør
for voksenhet og var forbundet med en viss
status. I dag gir røyking derimot liten status
og respekt i de fleste ungdomsmiljøer.

Den internasjonale WHO - undersøkelsen
«Helsevaner blant skoleelever», viser at
tobakksrøyking er langt mindre utbredt blant
norske elever enn blant ungdom i de fleste
av de 40 landene som deltar i
undersøkelsen .

Ungdata viser at røyking er mer eller mindre
helt ut, i hvert fall på ungdomstrinnet. Svært
få røyker daglig og det er heller ikke så
mange som røyker ukentlig. Det store
flertallet har aldri prøvd å røyke.

Det er heller ikke så mange på
ungdomstrinnet som bruker snus, men det
er flere som snuser enn som røyker.

Ungdata viser at det siden 2010 har vært en
klar nedgang i andelen elever på
ungdomstrinnet som røyker. Det samme
gjelder for snusing.

Tobakk

Røyking er helt ut på
ungdomsskolen. Det er
heller ikke mange som

snuser.

38

Røyker du?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Har aldri røykt Har røykt før, men har sluttet helt nå
Røyker sjeldnere enn én gang i uka Røyker ukentlig, men ikke hver dag
Røyker daglig
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Sjeldnere

Røyker ukentlig
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Røyker du?

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som bruker tobakk jevnlig
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Røyker daglig/ukentlig Snuser daglig/ukentlig
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Har aldri snust

Har snust før

Sjeldnere

Snuser ukentlig

Snuser daglig

Snuser du?

Prosentandel som røyker eller snuser daglig eller ukentlig
Blant gutter og jenter
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Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon
i Norge. Til tross for at voksne i dag drikker
mer alkohol enn tidligere, har de unges bruk
av alkohol flatet ut, og fra årtusenskiftet vist
en tydelig nedgang. Likevel er det fremdeles
mange unge som drikker alkohol, og da
særlig i den siste delen av tenårene.

For mange innebærer eksperimentering
med og bruk av alkohol en symbolsk
markering av overgangen fra barn til
ungdom. Å drikke i ungdomsalderen er
dessuten sammenvevd med vennskap,
flørting og en sosial livsstil. Unge som
drikker alkohol midt i tenårene, har som
regel mange venner og et aktivt sosialt liv.

Samtidig vet vi at det å drikke alkohol gir
risiko for akutte skader, og ungdom som
begynner å drikke tidlig, har i mange tilfeller
et atferdsmønster der andre typer antisosial
atferd og bruk av tyngre rusmidler inngår.
Ungdom i en slik situasjon har gjerne et mer
trøblete forhold til skolen og til foreldrene
enn andre. De begår mer kriminalitet, har

dårligere psykisk helse og får oftere
problemer senere i livet .

Ungdata viser at det er stor variasjon i hvor
gamle ungdom er når de begynner å drikke
alkohol. Det store flertallet har ikke vært
beruset i løpet av ungdomsskolen. På
slutten av ungdomsskolen har omtrent en av
fire opplevd å ha vært beruset.

Det er generelt små forskjeller i
alkoholvaner mellom gutter og jenter.

Alkohol

Få av
ungdomsskoleelevene

har vært fulle
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Har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset i
løpet av siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer
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Hender det at du drikker noen form for alkohol ?

Prosentandel som har vært tydelig beruset siste år
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Aldri Har bare smakt
noen få ganger

Av og til, men ikke
så ofte som
månedlig

Nokså jevnt 1-3
ganger i måneden

Hver uke

Gutter Jenter

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har vært tydelig beruset siste år
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Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til
dels sterkt fordømt. Fram mot årtusen - skiftet
var det en tydelig økning i bruken av hasj og
marihuana blant ungdom. Ungdata viser at
denne utviklingen har flatet ut eller gått noe
ned de senere årene, i hvert fall blant elever
på ungdomstrinnet. Stoffer som kokain,
ecstasy og heroin har bare marginal
utbredelse.

Om det å prøve hasj eller marihuana –
isolert sett – er farligere enn å debutere
tidlig med alkohol er i dag omdiskutert. Det
at alkohol er et legalt og sosialt akseptert
rusmiddel, mens hasj og andre narkotiske
stoffer er forbudt, utgjør uansett en viktig
forskjell. Både rusmiddelbrukerens egen
forståelse og omverdenens fortolkning og
reaksjon, påvirkes av om stoffet er lovlig
eller ikke. Unge som bruker illegale
rusmidler, har krysset en ekstra grense.

Ungdata viser at relativt få elever på
ungdomstrinnet har erfaringer med hasj og

marihuana. Bruken av slike stoffer øker
derimot betydelig gjennom tenårene.

Det er generelt flere gutter enn jenter som
har prøvd hasj. Gutter blir også tilbudt hasj
oftere enn jenter.

Det er heller ikke så vanlig at ungdom på
ungdomstrinnet har blitt tilbud hasj.
Samtidig er det en god del flere som blir
tilbudt stoffet enn som selv har prøvd.

Hasj

Noen få har prøvd
cannabis på

ungdomstrinnet
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Har du brukt hasj eller marihuana i løpet av siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Har du i løpet av siste år blitt tilbudt hasj eller marihuana?
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Nei, aldri Ja, en gang Ja, flere ganger

Gutter Jenter

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har brukt hasj eller marihuana siste år
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Mobbing er et alvorlig problem som rammer
mange unge. Det kan defineres som
gjentatte negative handlinger der én eller
flere personer bevisst og med hensikt
skader eller forsøker å skade eller tilføre
noen ubehag. Som regel er mobbeofrene
ute av stand til å ta igjen. Mobbingen kan
være fysisk, ved bruk av vold, eller psykisk,
som vedvarende utfrysing fra venneflokken.

Mobbing er mest utbredt på barneskolen og
avtar i løpet av tenårene. Det er likevel en
del som opplever jevnlig å bli fryst ut,
utstengt eller plaget også på ungdoms -
trinnet. I Ungdata måles mobbing på en
indirekte måte. På spørsmål om man blir
plaget, fryst ut eller truet av andre
ungdommer er det rundt 7 - 8 prosent av
elevene på landsbasis som svarer at de blir
utsatt hver 14. dag eller oftere.

Både de som mobber, og de som utsettes
for mobbing, er risikoutsatte grupper. Ofrene
er særlig utsatt for psykiske og fysiske

problemer senere i livet.

En ny type mobbing har blitt mer aktuell de
siste årene – digital mobbing . I Ungdata er
det relativt få som rapporterer om at de er
utsatt for dette.

Siden 2002 har sentrale aktører i skolen
deltatt i et forpliktende samarbeid mot
mobbing gjennom Manifest mot mobbing.
Likevel har forekomsten av mobbing vært
relativt stabil over tid. Trenden i Ungdata
siden 2010 tilsier at noen flere jenter enn før
opplever å bli mobbet, mens tallene for
guttene ikke har endret seg.

Mobbing
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Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre
unge på skolen eller i fritida?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Aldri Nesten aldri
Ja, omtrent en gang i måneden Ja, omtrent hver 14. dag
Ja, omtrent en gang i uka Ja, flere ganger i uka

Mange ungdommer blir
utsatt for mobbing
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Prosentandel som har opplevd negative ting via nett eller mobil

Prosentandel som blir mobbet minst hver 1 4. dag
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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At noen via nettet eller mobil har
truet deg

At noen har lagt ut sårende bilder
eller videoer av deg på nettet eller

mobil

At noen har stengt deg ute fra sosial
ting på nettet

At noen via nettet eller mobil har
skrevet sårende ting til deg eller om

deg

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som blir mobbet minst hver 14. dag
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Ungdom er oftere involvert i voldsepisoder
enn andre aldersgrupper. Volden kan ta ulik
form og kan grovt sett deles inn i fysisk,
psykisk og seksuell vold.
Gjerningspersonene kan være både voksne
og jevnaldrende.

Vold vurderes gjerne ut fra konsekvenser og
styrkeforholdet mellom partene. Selv om
hoveddelen av den volden som foregår
blant ungdom, ikke gir varige mén, kan grov
vold i ungdomstiden resultere i alvorlige
fysiske og/eller psykiske problemer for de
det gjelder.

Noen ganger er det tydelig hvem som er
den aktive parten, mens det andre ganger
er vanskelig å skille klart mellom offer og
utøver. Guttene er overrepresentert i begge
grupper. De utøver i langt større grad ulike
former for vold sammenliknet med jentene,
og de er klart oftere ofre for vold.

I Ungdata svarer en mindre gruppe av

ungdom at de blir utsatt for vold eller trusler
om vold. Flest er utsatt for trusler, men det
er også en del som blir skadet på grunn av
vold. På landsbasis er det så mange som
hver tiende gutt på ungdoms - trinnet og fem –
seks prosent av jentene som har blitt skadet
eller såret på grunn av vold.

Kriminalstatistikken viser en økning i vold og
trusler i alle aldersgrupper fram til midten av
2000 - tallet. Trenden i Ungdata siden 2010
er at stadig færre ungdommer er utsatt for
vold.

Vold
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Har du blitt utsatt for trusler om vold i løpet av siste året?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

Gutter er langt mer
utsatt for vold enn

jenter
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Ringerike

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer
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Prosentandel som har blitt utsatt for ulike former for vold
siste år

Prosentandel som har blitt utsatt for trusler om vold minst én
gang siste året
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Jeg har blitt slått uten å få synlige merker

Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten
at jeg trengte legebehandling

Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at
det krevde legebehandling

1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har blitt utsatt for trusler om vold minst én gang
i løpet av det siste året
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Ungdomstida er en periode der de unge
prøver seg ut på nye arenaer. I denne fasen
deltar mange i handlinger som er på kant
med loven – eller på kant med det som er
alminnelig sosialt akseptert. Innen
kriminologisk forskning er det et etablert
funn at lovbrudd forekommer hyppigst blant
ungdom og unge voksne.

Å debutere tidlig med kriminalitet og å begå
lovbrudd av alvorlig karakter øker risikoen
for en kriminell løpebane senere i livet. Det
er ikke helt tilfeldig hvem som havner i
denne gruppa. Ofte har de andre
tilleggsproblemer som ustabile hjemmeliv,
svak psykisk helse, dårlig skoletilpasning,
svakt sosialt nettverk og rusproblemer.

Etter en nokså kraftig økning i
ungdomskriminaliteten gjennom store deler
av etterkrigstida, har ungdoms - kriminaliteten
gått tilbake det siste tiåret. Og i et historisk
perspektiv blir de unge kriminelle eldre og
eldre. På slutten av 1950 - tallet var

kriminaliteten i Norge mest utbredt blant 14 -
åringene. I dag topper 19 - åringene
kriminalstatistikken.

Dagens ungdom er generelt veltilpasset og
ikke spesielt opptatt av å bryte regler.
Ungdata viser at det samtidig er en del
ungdommer som for eksempel har vært i
slåsskamp, nasket i butikker eller som driver
med tagging og annet hærverk. Gruppen
som driver mye med denne formen for
regelbrudd er imidlertid forholdsvis liten, og
vil ofte være nokså synlige i mange
ungdomsmiljøer.

Regelbrudd

Dagens ungdom er
generelt lite opptatt av å

bryte regler
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Hvor mange ganger har du vært i slåsskamp siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Har du gjort dette i løpet av det siste året?

Prosentandel med seks eller flere regelbrudd siste året
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Lurt deg fra å betale på kino, idrettsstevner,
buss, tog e.l.

Vært borte en hel natt uten at foreldrene
dine visste hvor du var

Med vilje ødelagt eller knust vindusruter,
busseter, postkasser e.l. (gjort hærverk)

Tatt med deg varer fra butikk uten å betale

Sprayet eller tagget ulovlig på vegger,
bygninger, tog, buss e.l.

1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever med seks eller flere regelbrudd siste året
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Nøkkeltall – fylket
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Fornøyd med foreldrene sine
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Fornøyd med helsa si

Tror man får et lykkelig liv

Har minst én fortrolig venn

Deltar i organiserte fritidsaktiviteter

Bruker mer enn to timer foran en
skjerm hver dag

Trener minst én gang i uka

Mye plaget av ensomhet

Mye plaget av depressive symptomer

Har vært beruset på alkohol siste år

Blitt utsatt for trusler om vold

Blir mobbet

Ringerike

Buskerud

Norge
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Nøkkeltall - kommunestørrelse
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Ringerike
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(under 10.000 innbyggere)

Mellomstore kommuner (10-
50.000 innbyggere)

Store kommuner
(over 50.000 innbyggere)
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Nøkkeltall – definisjoner

Fornøyd med foreldrene:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med
foreldrene dine?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer
«svært fornøyd» eller «litt fornøyd ».

Foreldrene kjenner til ungdommenes fritid:
Indikatoren er målt gjennom følgende utsagn: «Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og
hvem jeg er sammen med i fritiden», «Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er
sammen med i fritiden» og «Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine».
Indikatoren viser andelen som i «gjennomsnitt» minst mener at disse utsagnene «passer
ganske godt».

Fornøyd med vennene:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med vennene
dine?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd»
eller «litt fornøyd ».

Har minst én fortrolig venn:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du minst én venn som du kan stole
fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?». Indikatoren viser hvor mange prosent som
svarer «Ja, helt sikkert» eller «Ja, det tror jeg ».

Fornøyd med lokalmiljøet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med
lokalmiljøet ditt?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer
«svært fornøyd» eller «litt fornøyd ».

Føler seg trygg i nærområdet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Når du er ute om kvelden, opplever du det som
trygt å ferdes i nærområdet der du bor?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer
«ja, svært trygt» eller «ja, ganske trygt ».

Fornøyd med skolen sin:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med skolen
din?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd»
eller «litt fornøyd ».

Gjør minst 30 minutter lekser hver dag:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på
lekser og annet skolearbeid (utenom skoletiden)?». Indikatoren viser hvor mange prosent
som svarer at de daglig bruker minst en halv time på lekser .

Tror man får et lykkelig liv:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig
liv?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja ».
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Deltar i organiserte fritidsaktiviteter:
Indikatoren er målt gjennom seks spørsmål om deltakelse i ulike organisasjoner, klubber
eller lag: «idrettslag», «fritidsklubb/ungdomshus», «religiøs forening», «korps, kor,
orkester», «kulturskole/musikkskole» og «annen organisasjon, lag eller forening».
Indikatoren viser hvor mange prosent som har deltatt i minst fem aktiviteter den siste
måneden .

Bruker mer enn to timer foran en skjerm hver dag:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis
på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag?». Indikatoren
viser hvor mange prosent som svarer to timer eller mer .

Er fornøyd med helsa si:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa
di?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd»
eller «litt fornøyd ».

Trener minst én gang i uka:
Indikatoren er målt gjennom fire spørsmål om hvor ofte ungdom trener eller driver med
følgende aktiviteter: «Trener eller konkurrerer i et idrettslag», «Trener på treningsstudio eller
helsestudio», «Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur)» og
«Driver med annen organisert trening (dans, kampsport eller lignende)». Indikatoren viser
hvor mange prosent som svarer at de trener minst én gang i uka.

Mye plaget av ensomhet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du i løpet av den siste uka vært plaget av å
føle deg ensom?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer
«veldig mye plaget» eller «ganske mye plaget ».

Mye plaget av depressive symptomer:
Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man siste uka har vært plaget av noe av det
følgende: «Følt at alt er et slit», «Hatt søvnproblemer», «Følt deg ulykkelig, trist eller
deprimert», «Følt håpløshet med tanke på framtida», «Følt deg stiv eller anspent» og
«Bekymret deg for mye om ting». Indikatoren viser hvor mange prosent som i gjennomsnitt
svarer at de minst er ganske mye plaget av disse symptomene .

Har fysiske plager hver dag:
Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man har hatt noen av disse plagene i løpet av
siste måned: «Nakke - og skuldersmerter», «Ledd - og muskelsmerter», «Kvalme»,
«Hjertebank», «Hodepine» og «Magesmerter». Indikatoren viser hvor mange prosent som
svarer at de daglig har hatt noen av disse plagene .

Snuser minst ukentlig:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Bruker du snus?». Indikatoren viser hvor mange
prosent som svarer «snuser daglig» eller «snuser ukentlig, men ikke hver dag».

Nøkkeltall – definisjoner
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Røyker minst ukentlig:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Røyker du?». Indikatoren viser hvor mange
prosent som svarer «røyker daglig» eller «røyker ukentlig, men ikke hver dag».

Har vært beruset på alkohol siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du drukket så mye at du
har følt deg tydelig beruset det siste året (de siste 1 2 måneder)?». Indikatoren viser hvor
mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Har brukt cannabis siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du brukt
hasj/marihuana/cannabis det siste året (de siste 1 2 måneder)?». Indikatoren viser hvor
mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang .

Har skulket skolen siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du skulket skolen det siste året?».
Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang .

Har tatt varer fra butikk uten å betale siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du tatt med deg varer fra
butikk uten å betale det siste året (de siste 1 2 måneder)?». Indikatoren viser hvor mange
prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang .

Blitt utsatt for trusler om vold:
Indikatoren er målt gjennom spørsmål om man i løpet de siste 1 2 månedene har: «blitt
utsatt for trusler om vold». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har
skjedd minst én gang .

Blitt skadet på grunn av vold:
Indikatoren er målt gjennom spørsmål om man i løpet de siste 1 2 månedene har: «fått sår
eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling» og «blitt skadet så sterkt
på grunn av vold at det krevde legebehandling». Indikatoren viser hvor mange prosent som
svarer at dette har skjedd minst én gang .

Blir mobbet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing
av andre unge på skolen eller i fritida?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer
«ja, flere ganger i uka», «ja, omtrent én gang i uka» eller «ja, omtrent hver 1 4. dag ».

Mobber andre:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Hender det at du er med på plaging, trusler eller
utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?». Indikatoren viser hvor mange prosent som
svarer «ja, flere ganger i uka», «ja, omtrent én gang i uka» eller «ja, omtrent hver 1 4. dag».
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Forslag til vedtak: 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021, «Sammen skaper vi Ringerikesskolen», vedtas. 

 

 

  

Innledning /  

Skole-Norge står foran en nasjonal innholdsreform der nye læreplaner og læringsmål skal 

utvikles. Et hovedfokus er å gi elever en kompetanse og en danning slik at de er rustet for det 

samfunnet de møter. 

 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 er utarbeidet for å sikre en god utvikling av 

Ringeriksskolen. Planens tittel er «Sammen skaper vi Ringerikesskolen», 

 

Hovedmål: 

«Grunnskolen i Ringerike skal sikre elevene en helhetlig opplæring fra 1. til 10. trinn, 

som blir tilrettelagt i et raust og støttende læringsmiljø der de opplever  

mestring og utvikling både faglig og sosialt.» 

 

Handlingsplanen er todelt. Den består av et strategidokument med utviklingsmål for alle som er 

tilknyttet skolen; eleven, foresatte, ansatte, skoleeier og lokalsamfunnet. Dokumentet 

«Kvalitetsutvikling i Ringeriksskolen» viser hvordan man arbeider lokalt med å gi en kvalitativ 

god opplæring for elevene.  

 

Bakgrunn 

Overordnede planer 

Handlingsplanen bygger på de sentrale styringsdokumentene Opplæringsloven, 

Kunnskapsløftet (Læreplanen av 2006) og høringsutkast til ny, overordnet del av læreplanen. 

Den nye, overordnet delen av læreplanen legger vekt på helhetlig kompetanse. Gjennom tre 

tverrfaglige temaer: - folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig 

utvikling - kreves det at elevene utvikler kunnskap og forståelse på tvers av fag, evner å se 

problemer fra mange sider og finner løsninger som bidrar til fellesskapet. 

 



- 

Sammen med skolens viktige bidrag til elevenes sosiale læring og utvikling bidrar dette til  

helhetlig kompetanse og danning for den enkelte. 

Utviklingsmål for Ringeriksskolen 

Utviklingsmålene peker ut retning for skoleutviklingen og skal sikre et best mulig 

læringsutbytte og et godt læringsmiljø for elevene i Ringerike. Utviklingsmålene skal også 

bidra til et likeverdig tilbud og lik kvalitet på skolene. 

 

Målene er knyttet til følgende områder: 

 Elevens læring og læringsmiljø. 

 Samarbeid med foreldrene. 

 Medarbeidere i skolen. 

 Lokalsamfunnets forventninger. 

 Ringeriksskolens forventninger  

Den enkelte skole legger blant annet utviklingsmålene til grunn når de årlig foretar en 

vurdering av egen skole for å drøfte handlingsplan for videre utvikling. Vurderingen legges 

frem i skolens årlige tilstandsrapport. 

 

Utviklingsmålene er utformet gjennom en bred prosess hvor elever, foresatte, ansatte, 

tillitsvalgte, skoleledere og politikere har vært med. Alle har deltatt aktivt i arbeidet med 

utforming av målene, fra idemyldring på møte for alle involverte parter via arbeid i 

referansegruppe og høringsuttalelser fram til endelig ordlyd.  

 

Utviklingsmålene blir presentert i en egen brosjyre for å gjøre dem lett tilgjengelig for alle. Det 

vil i tillegg bli laget en egen utgave av elevenes utviklingsmål i en språkform tilpasset de yngste 

elevene. Referansegruppens elevrepresentanter deltar i dette arbeidet.  

Kvalitetsutvikling i Ringerikesskolen 

Ringerike kommune ønsker et økt fokus på elevenes læring og å bruke all den informasjonen vi 

har om læringsresultatene og læringsmiljøet for å utvikle skolene våre.  

Informasjonen og den kunnskapen vi har om elevers læring og utvikling vil dermed være 

grunnlag for organisasjonslæringen der lærerne i et profesjonsfaglig og verdimessig fellesskap 

vurderer og videreutvikler sin praksis. 

 

Skolebasert kompetanseutvikling 

Dette er en metodikk der hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og 

ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid, slik at alle ledere og ansatte 

bedre kan støtte arbeidet med elevenes læring.  Hovedområdene er: 

 Utvikling av elevenes læringsmiljø 

 Utvikling av elevenes læringsutbytte 

 Utvikling av skolen som lærende organisasjon 

 Kompetansetiltak for ansatte 

Skoleeier følger opp, støtter og etterspør skolenes arbeid på utviklingsområdene i perioden 

gjennom dialogmøter og tilstandsrapportering. 

 

Økonomiske forhold 



- 

Handlingsprogram og budsjett for Ringerike kommune vil være styrende for skolenes 

ressurstilgang.  

 

Høringer 

Handlingsplan 2017-2021 har vært ut på høring i skolenes samarbeidsutvalg og 

arbeidstakerorganisasjonene. Det kom inn i alt åtte høringsuttalelser. Disse er vurdert og 

utviklingsmålene og plan for kvalitetsutvikling er endret etter høringen.  

 

Eikli skole 

 Utviklingsmålene oppleves som forventinger, ikke mål.  

 Det mangler forventninger til skoleeier. 

 Hva er «bra nok» med hensyn til voksentetthet/lærerressurser 

 Ønsker om langsiktige satsingsområder, det gir større forutsigbarhet 

Haugsbygd ungdomsskole 

 Planen sier ikke noe om tilstrekkelige ressurser 

 Oppfattes som visjonær, ikke som et arbeidsverktøy 

 Komprimere utviklingsmålene 

Helgerud skole 

 Slå sammen punkter og omformuler 

 Lokalsamfunnets forventninger: lokale foreninger kan informere om sine tilbud 

 Ringerikskolens forventer at elevene har læringsfokus i timene 

Tyristrand skole 

 Hovedmålet høres mer ut som en visjon enn et mål 

Ullerål skole 

 Viktig med stabile målingsverktøy 

 Skolen må legge til rette for at foreldre kan bidra med god læringsstøtte 

 Aktive elevråd med reell påvirkning 

 Egenvurdering av eget arbeid, på alle trinn lærere som elever, fremheves. 

Utdanningsforbundet 

 Planen sier ikke noe om tilstrekkelige ressurser 

 Det er ingen forpliktelser fra skoleeiers side når det gjelder gode fasiliteter og 

skolebygg 

 Positivt med fortsatt satsing på skolebasert kompetanseutvikling 

Vang skole 

 Positivt med felles plan for hele Ringeriksskolen 

 Positivt med ambisiøse mål 

 For lite fokus på mål og tiltak for elever som trenger ekstra oppfølging for å lære.  

 Dokumentet har mange punkter, er det mulig å samle seg om færre punkter? 

Veien skole 

 Dette er en visjon, ikke konkret nok til å være en plan 

 For omfattende, punkter kan slås sammen 

 Det må være nok ressurser til å oppfylle alle krav til medarbeiderne 

 Det må være tilstrekkelig og god tilgang på IKT – hva er tilstrekkelig 



- 

 Hvordan kan medarbeiderne oppfylle alle kravene? 

Høringsuttalelsene er vedlagt.  

 

Rådmannens vurdering 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 er et grunnlag for å videreføre det faglige gode 

arbeidet i Ringeriksskolen. Det legges opp til et aktivt læringsarbeid for elever og tilsatte de 

neste årene. Planens målformuleringer og kjennetegn på kvalitet og god praksis på ulike 

områder vil være med å prege arbeidet i Ringeriksskolen. Læringsutbytte for elevene står 

sentralt og fokus på læringsmiljø og gode relasjoner bygger opp rundt dette.  

 

Rådmannen anbefaler at handlingsplan 2017-2021, «Sammen skaper vi Ringeriksskolen» 

vedtas. 

 

Vedlegg 

1. Sammen skaper vi Ringeriksskolen – Utviklingsmål 

2. Kvalitetsutvikling i Ringeriksskolen 

3. Høringsuttalelse fra Eikli skole 

4. Høringsuttalelse fra Haugsbygd ungdomsskole 

5. Høringsuttalelse fra Helgerud skole 

6. Høringsuttalelse fra Tyristrand skole 

7. Høringsuttalelse fra Ullerål skole 

8. Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Ringerike 

9. Høringsuttalelse fra Vang skole 

10. Høringsuttalelse fra Veien skole 
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« S AM M E N S K AP E R VI
RI N G E RI K S S K O L E N»
Utviklingsmål for grunnskolen i Ringerike 2017 - 2021

I nnledning

Skole - Norge står foran en nasjonal innholdsreform, der nye læreplaner og læringsmål skal utvikles. Et
hovedfokus er å gi elever en kompetanse og en danning slik at de er rustet for det samfunnet de møter.

Ringerike kommune er inne i en større satsing på skolene. Rent fysisk er Sokna skole er ferdig renovert,
og det skal bygges tre nye skoler sentralt i kommunen. I nventar blir fornyet, og det planlegges en større
satsing på IKT .

Dette er noe av bakteppet for skolenes utviklingsmål og kje nnetegn i neste fire årsperiode

Ringerike kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette utviklingsmål for
skolene . Sentrale styringsdokumenter som ligger til grunn for målene er Opplæringsloven ,
Kunnskapsløftet (Læreplanen av 2006) og h øringsutkast til ny, overordnet del av læreplanen .

Den nye , overordnet delen av læreplanen legger vekt på helhetlig kompetanse . G jennom tre
tverrfaglige temaer – f olkehelse og livsmestring , d emokrati og medborgerskap , og b ærekraftig utvikling
- kreves det at elevene utvikler kunnskap og forståelse på tvers av fag, evner å se problemer fra
mange sider og finner løsninger som bidrar til fellesskapet. Sammen med skolens viktige bidrag til
elevenes sosiale læring og utvikling bidrar dette til helhetlig kompeta nse og danning for den enkelte.

De lokale utviklingsmål ene er utarbeidet for å sikre et best mulig læringsutbytte og et godt
læringsmiljø for elevene i Ringerike . Utviklingsmålene skal også bidra til et likeverdig tilbud og lik
kvalitet på skolene.

Utvikli ngsmålene i Ringerike peke r ut retningen for skoleutviklingen i kommunen. De skal samtidig
være et grunnlag for å etterspørre utvikling og forbedring i skolen i perioden. Utviklingsmålene vil
også bli r apportert i kommunens tilstandsrapport og ligge til grunn for budsjett og årsmelding.

Den enkelte skole legger blant annet utviklingsmålene til grunn når de årlig foretar en vurdering av
egen skole for å drøfte handlingsplan for videre utvikling. Vurdering en legges frem i skolens årlige
tilstandsrapport .

Hovedmål

Grunnskolen i Ringerike skal sikre elevene en helhetlig opplæring
fra 1. til 10. trinn, som blir tilrettelagt i et raust og støttende

læringsmiljø der de opplever
mestring og utvikling både faglig og sosialt.

Hovedmålet er ivaretatt gjennom utviklingsmålene i dette dokumentet.



Læring og læringsmiljø
Alle elever opplever et raust og støttende læringsmiljø .

• Elevene opplever tilhørighet og inkludering.
• Elevene opplever et læringsm iljø uten krenkelser og mobbing
• Elevene oppleve r samarbeid og samhandling.

Alle elever skal daglig oppleve mestring og læring .

• Elevene opplever voksne som inspirerer til læring og støtter dem i deres egne
læringsprosesser - lære å lære.

• Elevene opplever tilpasset opplæring og en forutsigbar skolehverdag .
• Elevene møter praktiske og varierte læringsmetoder med rom for kreativitet og nysgjerrighet.
• Elevene opplever vurdering og egenvurdering som gir støtte for videre utvikling og læring.
• Elevene lærer å se sammenheng i og på tvers av fagene – dybdelæring.

Elevene møter faglig dyktige, engasjerte og tydelige voksne .

• Eleven e opplever et tydelig strukturert undervisningsforløp, med markert start og avslutning.
• Eleven e opplever klare læringsmål.
• Elevene opplever støtte i sin faglige og sosiale utvikling.

Elevene har oppdaterte læremidler og utstyr .

• Elevene møter et varie rt og godt utstyrt læringsmiljø med god tilgang på digitale hjelpemidler .
• Eleven e opplever gode fysiske rammer med tilfredsstillende inneklima i de ulike

læringsarenaene .

Elevene oppl ever at de har medvirkning og deltar i demokratiske prosesser.

• Aktive e lev råd som har en reell påvirkning på læringsmiljøet og det sosiale miljøet .

Samarbeid med foreldrene
Foreldrene opplever trygghet og tillit til skolen .

• Foreldrene opplever en skole som er åpen, ærlig, inkluderende og har f okus på læring .
• Foreldrene møter gode klasseledere og faglig kompet ente ansatte som legger til rette for god t

samarbeid.

Foreldrene opplever et godt samarbeid med høy grad av involvering .

• Foreldrene opplever å bli sett på som en viktig ressurs i forhold til å ha kunnskap om egne
barn.

• Foreldrene opplever at skolen s utviklingssamtaler veileder dem til å bli gode støttespillere i
elevenes læringsarbeid .

• Foreldrene opplever at de får informasjon om forhold som be rører barn as skolehverdag , faglig
og sosialt.

• Foreldrenes kompetanse kan trekkes inn i skolens virksomhet .

Foreldrene opplever god informasjon fra skolen og SFO .

• Foreldrene er kjent med skolens og fagenes mål.
• Foreldrene opplever en god og aktiv dialog .
• Foreldrene har tilgang til og kan bruke digitale medi er aktivt i dialogen .
• Viktig informasjon er lett tilgjengelig .



Medarbeiderne i Ringeriksskolen
Medarbeiderne opplever sin skole som en god arbeidsplass med godt fysisk og psykososialt
miljø .

• Medarbeiderne opplever trivsel og arbeidsglede .
• Medarbeiderne opplever trygg og tydelig ledelse .
• Medarbeidern e opplever at jobben de gjør blir satt pris på.

Medarbeiderne opplever at Ringeriksskolen har fokus på kunnskap og kompetanse .

• Medarbeiderne oppleve r at de er aktivt med i det profesjonelle fellesskapet for å videreutvikle
skolen .

• Medarbeiderne delta r i nettverk og opplever delingskultur inna d på skolen og skolene imellom.
• Medarbeiderne opplever muligheter for faglig utvikling .

Medarbeiderne opplever at Ringeriksskolen har gode systemer og godt samarbeid med
aktuelle instanser .

• Medarbeiderne opplever g ode støttefunksjoner og god samhandling , bygget på planer og
rutiner, med aktuelle intern e og ekstern e instanser .

• Medarbeiderne opplever g ode støtteverktøy og god opplæring i bruk av verktøyene

Medarbeiderne opplever at de har medbestemmelse etter lov - og avtaleverk.

Lokalsamfunnet s forventinger
Ringeriksskolen bidrar til å gi kommunen et godt omdømme

• Nye innbyggere oppgir skolen som en viktig grunn for innflyttingen.
• Bedrifter oppgir at de ønsker å tilsette ungdom fra lokalsamfunnet .
• Ringerik sskolen pr ofileres positivt i loka l e media.
• Drift og læringsresultater har høy kvalitet

Gode elevprestasjoner

• Ringeriksskolen gir alle elevene kunns kaper og læringslyst slik at gjennomføringsgraden i
videregående skoler er høy.

• Grunnskolepoeng , som viser karaktergrunnlaget som elevene går ut med fra grunnskolen i
Ringerike , skal over tid gjenspeile at man er på nasjonalt nivå eller bedre.

• Resultater p å nasjonale prøver i Ringeriksskolen skal over tid gjenspeile at man er på
nasjonalt nivå eller bedre.

• Ringeriksskolen benytter et mangfold av opplæringsarenaer
• Ringeriksskolen legger grunnlaget for utdann ing og kompetanse som er relevant for

lokalsamfunne t

Ringeriksskolen har et godt samarbeid med lag, foreninger og lokalt næringsliv.

• S kolen skal være samlingssted for ulike aktiviteter - en åpen og dynamisk skole
• Skolen skal være åpen for samarbeid med eksterne aktører
• Entreprenørskapsarbeidet i skolen synliggjøres

R ingeriksskolens forventninger

Ringeriksskolen forventer at elevene

• har læringsfokus
• viser medelever og medarbeidere respekt .
• støtter og hjelper hverandre og gjør hverandre gode.
• møter presis, godt forberedt og opplagt
• kjenner til, og følger skolen ordensregler.



Ringeriksskolen forventer at foreldrene

• er engasje rte og deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler
• følger opp sitt barn og e r en ressurs for barnet s sk olegang
• sørger for at barnet møter presis, godt forberedt og opplagt
• gir barnet støtte og bidrar til positive holdninger til skolen
• viser respekt for andre og er gode forbilder
• er l ojale mot skolens mål og regler
• deltar på brukerundersøkelser

Ringeriksskolen forventer at medarbeiderne .

• e r tydelige klasseledere med høye forventninger til elevene
• skaper gode relasjoner, et inkluderende miljø og læringsfellesskap
• arbeider systematisk for elevenes læring med fokus på tilpassa opplæring og varierte

arbeidsmåter .
• tar aktivt del i det profesjonelle fellesskapet for å videreutvikle skolen
• jobber kunnskapsbasert og bruker innsamlede data til vurdering og forbedring av

læringsresultater
• møter alle i skolemiljøet med respekt.

Ringeriksskolen forventer at

• i nnbyggerne i Ringerike snakker positivt om skolen.
• n æringsliv og bedrifter er åpne for samarbeid med skolen.

«Det er kult å være elev i Ringerikssko len!»

- utsagn fra elev i Ringeriksskolen.



HANDLINGSPLAN 2017 - 2021

« S AM M E N S K AP E R VI
RI N G E RI K S S K O L E N»

Kvalitetsut vikling i Ringerike sskolen



Forord

Skole sektoren står de neste årene foran en innholdsreform. Nye målsettinger og læreplaner skal
utarbeides, og fokuset i all tenkningen er hvordan man skal utforme framtidens skole slik at de barn og
unge som vokse opp i dag er best mulig rustet til samfunnet sl ik det er om 20 år.

Arbeidet med ny handlingsplan har til hensikt å sikre en god utvikling av Ringeriksskolen slik at:

1. Elevene opplever mestring og får et godt læringsutbytte.
2. Elevene opplever å være inkludert i et godt læringsmiljø.

« Kvalitetsutvikling i Ringerike sskolen » er utarbeidet for å vise hvordan man arbeider lokalt med å gi en
kvalitativ god opplæring for elevene .

Etter Opplæringsloven § 13 - 10 er det fastslått at:

• Kommunen etter § 2 - 12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene t il lova blir
oppfylte, under dette å stille til dispo sisjon dei ressursane som er nødve ndige for at krava skal
kunne oppfyllast.

• Kommunen skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og
forskriftene til lova blir oppfylte.

• Kommu nen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og
nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14 - 1 fjerde
ledd.

• Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i
grunnskoleopplæringa knytt til lærings - resultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten
skal drøftast av skoleeigar, dvs. kommunestyret.

Ringerike kommune ønsker et økt fokus på elevenes læring og å bruke all den informasjonen vi h ar
om læringsresultatene og læringsmiljøet for å utvikle skolene våre.

Informasjonen og den kunnskapen vi har om elevers læring og utvikling vil dermed være grunnlag for
organisasjonslæringen der lærerne i et profesjonsfaglig og verdimessig fellesskap vurd erer og
videreutvikler sin praksis.

Hønefoss, 07 . 04. 2017

Magnar Ågotnes

Kommunalsjef



1 . Utviklingsmål
"Sammen skaper vi Ringeriksskolen"

Ringerike kommune som skoleeier, fastsette r utviklingsmål for Ringeriksskolen. Målene er knyttet til
følgende områder:

• Elevens læring og læringsmiljø.
• Samarbeid med foreldrene.
• Medarbeidere i skolen.
• Lokalsamfunnets forventninger.
• Ringeriksskolens forventninger

Målene er utformet etter en bred prosess hvor skoleledere, lærere, tillitsvalgte, foreldre og elever i
Ringerikskolen har delta tt . Konkretisering av målene står i strategidokumentet.

De bygger på lov verk, læreplaner og på de nasjonale signalene om framtidens skole som kommer
fram i utredn inger og stortingsmeldinger de siste årene .

Det vil årlig bli valgt ut hovedsatsingsområder. For skoleåret 2017 - 2018 har alle skolene meldt seg på
«Språkløyper». Det er en nasjonal satsing på lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.
Gjennom felles utviklingsarbeid ønsker vi å få til e t mest mulig enhetlig arbeid med lesing og skriving
på skolene i Ringerike kommune.

«Sammen skaper vi Ringeriksskolen» evalueres senest 2020 . Evalueringen legges frem for politisk
behandling og danner grunnlag for ny strategisk plan.

2 . S kolebasert kompetanseutvikling
Med bakgrunn i sentrale føringer og lokale utviklingsmål vurderer skolen sin egen praksis. Skolene
leverer hvert år en tilstandsrapport for å vurdere og utvikle elevenes læringsmiljø, læringsutbytte samt
skolen som organisasjon.

Skolene har i siste planperiode brukt en metodikk der de har gjennomgått teoristoff, drøftet i grupper
og prøvd ut i praksis. I tillegg har det vært noen kurs og samlinger. Det er gode erfaringer med
arbeidsmåten. Denne metoden f or å vurdere og utvikle praksis, kalt skolebasert kompetanseutvikling ,
eller læring i profesjonsfelleskap , videreutvikles og er en sentral metode.

«Skolebasert kompetanseutvikling» innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en
utviklingsp rosess på egen arbeidsplass. Utdanningsdirektoratet beskriver metoden og sier at
hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder lærin g,
undervisning og samarbeid, slik at alle ledere og ansatte bedre kan støtte a rbeidet med elevenes
læring.

Dette forutsetter en systematisk utvikling på organisasjons - og individnivå over tid. Både skoleeiere,
skoleledelsen og personalet ved den enkelte skole må være involvert i et forpliktende samarbeid der
kompetanseutviklingen e r forankret i skoleeierens planer og målsettinger for skoleutviklingen i egen
kommune, og et samarbeid mellom elever, lærere, ledere og eksterne kompetansemiljøer.
Nettverksarbeid på tvers av skolene vil støtte utviklingsprosessene på den enkelte skole.

Na sjonal og internasjonal forskning viser at lærere opplever at egen læring i skolen har størst
betydning for deres egen utvikling og for elevenes utbytte av undervisningen. Forbedring av
undervisningen bør dessuten bygge på forskningsbasert kunnskap, direk te observasjon, analyse,
tilbakemeldinger og ny erkjennelse. Den forskningsbaserte kunnskapen må sees i sammenheng med
lærernes egne erfaringer og kjennskap til elevene. Dette skjer gjennom læring i en sosial kontekst, og
det blir skolelederens oppgave å l egge forholdene til rette for læring i et kollegium, og å sørge for at
kunnskapen blir en del av organisasjonen.

Lærere som i fellesskap reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring av undervisningen,
utvikler en rikere forståelse av god peda gogisk praksis.

Det viser seg at lærerprofesjonene styrkes ved at lærernes kunnskapsgrunnlag styrkes , og at det
legges vekt på de profesjonelle felleskapene.



2 .1 Utvikling av elevenes læringsmiljø
Skolene gjennomfører den obligatoriske Elevundersøkelsen hvert år for 7. og 10. trinn, og
F oreldreundersøkelsen for 3. , 7. og 10. trinn. I tillegg har skolene egne undersøkelser.

Kunnskap om elevenes og foreldrenes tilbakemeldinger i disse undersøkelsene danner grunnlag for å
drøfte elevenes læringsmiljø i ulike fora.

• Rektor sørger for at resultatene blir samlet og drøftet internt på skolen.
• Resultatene fra Elev - og F oreldreundersøkelsen vises i Conexus Insight for skolene.

Hensik ten med drøftingene er å få fra m tiltak som både viderefører god praksis og bedrer e levenes
læringsmiljø. Aktuelle tiltak settes inn i skolenes utviklingsplaner og evalueres årlig.

Elever og foreldre bør ha en aktiv rolle i dette arbeidet.

« Trivsel i Ringeriksskolen » vil i planperioden revideres ut fra ny §9.a i opplæringsloven. Her presiseres
handlingsplikten ved mobbing og krenkelser.

Det vil i planperioden komme en ny generell overordnet del av læreplanen. Den er ute til høring våren
2017. Arbeidet med implementering av denne vil bli viktig for skolene. Den nye planen trekker fram tre
gjennomgående temaer som skal gjenspeiles i de nye fagplane ne som kommer i planperioden . De tre
temaene er: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Det jobbes kontinuerlig med skolenes læringsmiljø gjennom skoleåret for å forebygge og å skape et
trygt og godt læringsmiljø. Ved å bygge god e relasjoner og å ha god klasseledelse, styrkes dette
arbeidet.

Barnetrinnet arbeider også med «Det er mitt valg» som er trening i og utvikling av sosial kompetanse
hos elev ene.

2 .2 Utvikling av elevenes læringsutbytte
Skolene skal ha et system for jevnlig å innhente informasjon om:

• Elevenes læringsutbytte i fagene sett opp mot kompetansemålene i læreplanen, vurdering for
læring.

• Elevenes grunnleggende ferdigheter slik disse er beskrevet i læreplanen; å kunne uttrykke
seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne digitale ferdigheter og å
kunne regne.

Det gjennomføres i tillegg kartleggingsprøver i begynneropplæringen, nasjonale prøver på 5., 8. og 9.
tr inn, en sentralt gitt eksamen og en regional muntlig eksamen ved avslutning av grunnskolen.

Elevene på 8. – 10. trinn får også terminkarakterer i alle fag hvert semester.

Registrering av ulike kartleggingsprøver legges inn i programmet Conexus engage.

Ku nnskap om elevenes læringsresultater skal danne grunnlag for å drøfte elevenes læringsutbytte i
ulike fora.

• Lærere drøfter resultater fra nasjonale prøver og kartleggingsprøver med den enkelte elev og
foresatte.

• Rektor sørger for at læringsresultatene fra egen skole blir drøftet internt på skolen.
• Rektor legger frem resultater i skolens tilstandsrapport som drøftes i skolens organer.

Hensikten med drøftingene er å få frem kunnskap for å iverksette tiltak som kan bedre elevenes
læringsutbytte. A ktuelle tilt ak settes inn i sko lens utviklingsplan. Tiltak kan for eksempel være knyttet til
organisering av undervisning, metodisk og faglig kompetanseutvikling for lærere og team.

Utviklingsplanen evalueres årlig.

Gjennom målrettet arbeid ønsker vi å se at læringsutbyttet øker, og at elevene på Ringerike skårer på
landsgjennomsnittet eller over på de nasjonale prøvene.



2 .3 Utvikling av skolen som lærende organisasjon
Skolen skal ha et system for jevnlig å innhente informasjon om:

• Medarbeidernes tilfredshet med skoleorganisasjonen herunder trivsel, samhandling,
utviklingsmuligheter og ledelse.

• Medarbeidernes tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljøet.

D et skal gjennomføres medarbeiderundersøkelse (10 - faktor) annet hvert år . R esultatene drøftes
internt på sko len e . Hensikten er å få frem tiltak som kan bedre skoleorganisasjonen. Tiltak settes inn i
skolenes utviklingsplaner.

Ståstedsanalysen fra Utdanningsdirektoratet gjennomføres annet hvert år, motsatt år av 10 - faktor
undersøkelsen. Ståstedsanalysen er et re fleksjons - og prosessverktøy og et hjelpemiddel for
skolebasert vurdering.

Resultatene gir oss et grunnlag til å utvikle s kolen som organisasjon, ut fra både et pedagogisk - og
medarbeiderperspektiv.

Ståstedsanalysen brukes for å finne og spisse satsingsomr ådene for skolene .

2 .4 Kompetansetiltak
Målet er at Ringerike har gode og kompetente lærere til å undervise elevene.

I perioden bli det satses mye på kompetanseutvikling. Det vil bli utarbeidet årlige kompetanseplaner
som viser satsingen både på formell videreutdanning og på andre tiltak som settes i gang i kommunen
eller i regionen.

Kompetansekravene om minst 30 studiepoeng i fagene norsk, engelsk og matematikk på barnetrinnet
og 60 studiepoeng på ungdomstrinnet, fører til at det vil bli arbeidet med å f å til regionale
videreutdannings tilbud i disse fagene. Den statlige satsingen med vikar - og stipendordning vil b li
videreført.

G od skoleledelse er viktig for å oppnå de målene vi har for skolen. Lederne får derfor egen
kompetanseheving. Skoleåret 2017 - 201 8 legges det vekt på pedagogisk ledelse gjennom
programmet skolevandring. Alle lederne deltar også i kommunens lederopplæring.

Høsten 2017 settes det i gang et opplæringsløp for assistenter i skole og SFO med mål om å få flere
med fagbrev innen barne - og u ngdomsarbeiderfaget.

3 . Skoleeiers oppfølging av Ringeriksskolen
Skoleeier følger opp, støtter og etterspør skolenes arbeid på utviklingsområdene i perioden.

Skoleeier har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven oppfylles , og å stille til
disposisjon de ressursene som er nødve ndige for å oppfylle kravene . Skoleeier skal ha et forsvarlig
system for å vurdere kvaliteten av opplæringen.

Skoleeier har også ansvar for at inneklima, skolebygg og uteområder tilfredsstiller lovkravene.

Handlingsprogram og budsjett for Ringerike kommune vil være styrende for skolenes ressurstilgang.

3 .1 Dialogmøter – tilstandsrapportering
Rektor leverer årsrapport inne 1. mars hvert år. Den skal drøftes og legges fram i skolens
rådsorganer. Kommunalsj ef har dialogmøte med skolene annet hvert år . På møtene deltar elever,
foreldre, tillitsvalgte, politisk oppnevnt SU - medlem og skolens ledelse.

På bakgrunn av skolenes tilstandsrapporter utformes kommunens tilstandsrapport. Kommunalsjef
drøfter kommunens tilstandsrapport med organisasjonene før tilstandsrapporten legges frem for
kommunestyre t .



Tilstandsrapporten ved skolene og kommunen skal:

• Beskrive læringsresultat, læringsmiljø og skoleorganisasjonen sett i lys av målene fra
«Sammen skaper vi Ringeriksskolen».

• Vise utviklingsmål – hvordan skolen har tenkt å utvikle seg på bakgrunn av resultater og
målsetting.

• Tilbakemelde håndtering av lov og forskrift med vekt på å etablere systemer for å håndtere
lovkravene.

Tilstandsrapporten med årshjul, viser hvordan rapporteringen går fra den enkelte enhet via
kommuneledelsen til politisk behandling, og hvilke nasjonale målinger skolene har i løpet av året.



Vedlegg 1

Ansvar, myndighet, organisasjon og oppgaver for
skolesektoren
Oversikt over aktuelle s tyringsdokumenter og ansvarsfordeling

Styringsdokumenter
Ansvarlig for etablering /
implementering

Ansvarlig for
oppfølging

FNs Barnekonvensjon Rådmann

Kommunalsjef

Opplæringsloven med forskrifter

Nasjonal Læreplan

Kunnskapsdepartementet Kommunalsjef

Rektor

Lærere

Kommuneloven Kommunaldepartementet Rådmann
Kommunalsjef

Forvaltningsloven Justisdepartementet Kommunalsjef

Rektor

Kommuneplan Politisk ledelse

Rådmann

Kommunalsjef

Handlingsprogram og budsjett Politisk ledelse

Rådmann

Kommunalsjef

Rektor

Lokale planer

Trivsel i Ringeriksskolen

Digital barnehage - og skolehverdag

Politisk ledelse

Kommunalsjef

Rektor

Lærere

Lov om miljørettet helsevern for barn og
unge

Helsedepartementet

Kommunelege

Rektor

Lærere

Rutiner for rapportering i skolen

Tilstandsrapport

Årshjul

Kommunalsjef Rektor

Lærere



Vedlegg 2

TI LSTAN DSRAP PORT
Den årlige rapporten om tilstanden i grunnskoleopplæringen

• samordnes med kommunens øvrige planer og vedtak

• inngår som en del av kvalitetsarbeidet i skolesektoren,

• inngår i «kommunens forsvarlig system» etter opplæringsloven.

Bakgrunn
Tilstandsrapportering fra skolene er hjemlet i lovverket; Opplæringslova § 13 -

10 der det heter at som en del av kommunens oppf ølgingsansvar

«skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa, knytt til

læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs.

kommunestyre.»

Tilstandsrapportene har tidligere vært utarbeidet etter en nasjonal mal. Det har vært ønskelig med en
bredere involvering i arbeidet og å samordne tilstandsrapporteringen med øvrige planverk og
rapportering bl ant a nnet på vedtatte mål.

Tilstandsrapporten inngår i «kommunens forsvarlige system» jf § 13 - 10.

Hensikt
Kommunens tilstandsrapport bygger på skolenes rapporter og andre aktuelle opplysninger og
hendelser . Rapporten skal gi innblikk i skolenes og sektorens

• resultater

• arbeid med handlingsprogram og måloppnåelse

• vurderinger og tiltak for å videreutvikle læringsmiljø og læringsresultater

Årshjulet (på neste side) viser sammenhengen mellom skolene og sektorens planer og rapporter
og de politiske prosesser og vedtak som gir mål og rammer for virksomheten.

Hovedelementer

Januar - juni:

• Skolenivå : Vurdere og rapportere på resultater, planer og tiltak

• Kommunenivå : Årsmelding kommune, tilstandsrapport skole

Juni – desember:

• Skolenivå : Fortsette tiltak, resultater, brukerundersøkelser, revidere mål

• Kommunenivå : Revider e mål og rammer gjennom utarbeidel se og vedtak av
nytt handlingsprogram



Tilstandsrapport 20 … - Årshjul
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1. Mal for tilstands rapport er ferdigstilt i
Conexus Insight (Puls)

15. jan K - sjef

2. Internt arbeid på skolen med resultater
og rapport
Drøfting i personale og rådsorgan

01.mars Rektor

3. Innsending av rapport med evaluering
og mål og tiltak for kommende år

01.mars Rektor

4. Lederavtaler 01.mars K - sjef

5. Årsmelding kommune 20.mars K - sjef

6. Dialogmøte på basis av rapport
(kommune – skole) min. 2.hvert år

30 . mai K - sjef/
rektor

7. Politisk sak – Kommunens
tilstandsrapport basert på skolenes
rapporter og dialogmøter.

30. mai K - sjef

8. Politisk behandling (HOK, F - skap, K -
styre) (Skolenes rapporter som
vedlegg)

30.juni K - sjef
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9. Arbeidet med nytt handlingsprogram
starter med F - skapsseminar

Juni F - skap

10. Avgangskarakterer 10.trinn
(Standpunkt, eksamen,
grunnskolepoeng)

Juni Rektor

11. Mål og indikatorer, og økonomiske
rammer i handlingsprogram
2017 - 20

Sept K - sjef /
rådmann

12. Nasjonale prøver 8. og 9 . trinn Sept Rektor

13. Nasjonale prøver 5. trinn Okt Rektor

14. Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn Nov. -
des.

Rektor

15. Foreldreundersøkelsen. 3., 7. og
10.trinn

Nov. -
des.

Rektor

16. Medarbeiderundersøkelsen
(10 - faktor)

Nov. -
des .

Rektor

17. Handlingsprogram med budsjett, mål
og måleindikatorer

Nov . K - styret

Ståstedsanalysen fra Utdanningsdirektoratet gjennomføres annethvert år, første gang i

desember 2018.



 

 

 
Hønefoss 28.05.17 

Ringerike kommune 
 
 

Høringsuttalelse fra SU/SMU ved Eikli skole sak 17/1577 
Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 

 
 

 
Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget ved Eikli skole gjennomgikk på sitt møte 08.05.17 Handlingsplan for 

grunnskolen 2017 – 2018.  

 

SU/SMU synes at planen er ryddig og oversiktlig, men vi synes den er noe ambisiøs og at vi er langt fra en del av 

målene i dag bl.a i forhold til god tilgang på digitale hjelpemidler, et variert og godt utstyrt læringsmiljø.  

 

Vi mener at planen har en del forbedringspunkter slik at den blir mer konkret med tydelige mål: 

 

 Utviklingsmålene oppleves som forventninger og ikke mål.  

 Under Ringeriksskolens forventninger er det kun forventninger til elever, foreldre,  

medarbeidere og lokalsamfunnet. Vi mener det også bør være forventninger til skoleeier. 

 En vurdering om hva som er «bra nok» med hensyn til voksentetthet/lærertetthet på den enkelte 

skole.  

 Mer konkrete planer og rutiner på hva legges det i «god samhandling» og «gode rutiner» i forhold 

til andre samarbeidsinstanser, samt at det savnes noe om andre arbeidsgrupper inn i skolen 

(psykologer, fysioterapeuter, vernepleiere, helsesøstre, andre fagarbeidere). 

 Foreldre: hvilke digitale arenaer skal brukes i kommunikasjon? Hvem bidrar i å få informasjon ut på 

ulike språk? Tolketjenesten?  

 Sosial kompetanse: Er Mitt valg det riktige middelet i dette arbeidet, og skal det være et krav til at 

alle skolene skal arbeide med Mitt valg! 

 Trivselsledere bør inn som kommunal satsning i forhold til sosialt arbeid. 

 Flere og tydeligere konkretisering til hvilke satsningsområder Ringeriksskolen skal ha og hvilke  

områder vi skal være gode på. Da vil vi ha større mulighet for å holde flere felles kursdager og  

sette i sammen nettverksgrupper. 

 Langsiktige satsningsområder som alle i Ringeriksskolen skal gå inn i, eks. 2017/2018 – Språkløyper,  

2018/2019 – Dybdelæring, 2019/2020…… og 2020/2021………. Forutsigbart for skolene med hva de 

skal arbeide med og hva som skal gjenspeiles på alle skolene.  

 Årshjulet: Her savnes ståstedsanalysen. 

 

Mvh SU/SMU v/Eikli skole 

Inger Marie Skjolden, sekretær SMU/SU og rektor. 

 



Høringsuttalelse  

 

Oppstarten av arbeidet med handlingsplanen var svært positiv, og det var en veldig bra kveld 

på Hønefoss vgs. Det er bra med bred involvering og forankring når slike planer skal lages og 

det var derfor veldig bra at flere grupper i Ringeriksskolen var invitert inn til å bidra med sine 

tanker. 

Dokumentet som er laget, er til en viss grad gjenkjennbart for de FAU medlemmene som var 

tilstede, men noe savnes/ er utelatt. 

 

Planen inneholder gode utviklingsmål for Ringeriksskolen, men SU savner punkter på 

hvordan man tenker dette skal oppnås. Under arbeidet som ble gjort på oppstartskvelden var 

det mange punkter som inneholdt ressurser, både i form av stillinger, men også i avsatte 

midler til utstyr og læremidler, slik at både elever og ansatte i Ringeriksskolen hadde tilgang 

på de menneskene og det utstyret som skal til for å oppnå disse utviklingsmålene. 

 Målene om at skolen skal være en praktisk og tilpasset arena hvor elevene blir sett er ikke 

noe som kommer av seg selv. Det er derfor viktig at det sendes signaler til politikerne om at 

det må følge midler med målene om en Ringeriksskole som skal være på linje eller over 

nasjonalt snitt både på nasjonale prøver og grunnskolepoeng. 

 

Dokumentet oppleves som en visjonær plan for hva Ringeriksskolen skal være, men 

oppfattes ikke som om det kan brukes som et rasjonelt arbeidsverktøy for skolene.  

Det inneholder mange ord, vi kunne ønske oss et dokument hvor vedlegg 2. kvalitetsutvikling 

ble stående, men at man komprimerte vedlegg 1- utviklingsmål. Vi opplever det som mange 

fine ord, og fine mål uten at det er retningsgivende med tanke på fremtidens skole. 

Vi kunne også ønske oss et punkt hvor det stod noe om at fullført og bestått vgs også er noe 

vi skal jobbe for i grunnskolen. 

 

Haugsbygd 11.mai.2017 

 

Med hilsen 

 

SU Haugsbygd ungdomsskole 
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Samarbeidsutvalget Helgerud skole  27.04.17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt merket med blå merkepenn har forslag til endring    

 

Nye punkt  * 

 

Forlag til ny tekst i blå farge



«SAMMEN SKAPER VI 
RINGERIKSSKOLEN»  
Utviklingsmål for grunnskolen i Ringerike 2017-2021  
  

Innledning  
  
Skole-Norge står foran en nasjonal innholdsreform, der nye læreplaner og læringsmål skal utvikles. Et hovedfokus 
er å gi elever en kompetanse og en danning slik at de er rustet for det samfunnet de møter.  
Ringerike kommune er inne i en større satsing på skolene. Rent fysisk er Sokna skole er ferdig renovert, og det 
skal bygges tre nye skoler sentralt i kommunen. Inventar blir fornyet, og det planlegges en større satsing på IKT.   
Dette er noe av bakteppet for skolenes utviklingsmål og kjennetegn i neste fireårsperiode    
Ringerike kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette utviklingsmål for skolene. Sentrale 
styringsdokumenter som ligger til grunn for målene er Opplæringsloven, Kunnskapsløftet (Læreplanen av 2006) 
og høringsutkast til ny, generell del av læreplanen.  
Den nye, generelle delen av læreplanen legger vekt på helhetlig kompetanse. Gjennom tre tverrfaglige temaer – 
folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling - kreves det at elevene utvikler 
kunnskap og forståelse på tvers av fag, evner å se problemer fra mange sider og finner løsninger som bidrar til 
fellesskapet. Sammen med skolens viktige bidrag til elevenes sosiale læring og utvikling bidrar dette til helhetlig 
kompetanse og danning for den enkelte.  
De lokale utviklingsmålene er utarbeidet for å sikre et best mulig læringsutbytte og et godt læringsmiljø for elevene 
i Ringerike. Utviklingsmålene skal også bidra til et likeverdig tilbud og lik kvalitet på skolene.  
Utviklingsmålene i Ringerike peker ut retningen for skoleutviklingen i kommunen. De skal samtidig være et 
grunnlag for å etterspørre utvikling og forbedring i skolen i perioden. Utviklingsmålene vil også bli rapportert i 
kommunens tilstandsrapport og ligge til grunn for budsjett og årsmelding.   
Den enkelte skole legger blant annet utviklingsmålene til grunn når de årlig foretar en vurdering av egen skole for 
å drøfte handlingsplan for videre utvikling. Vurderingen legges frem i skolens årlige tilstandsrapport.  

  
Hovedmål  
  

Grunnskolen i Ringerike skal sikre elevene en helhetlig opplæring fra 1. til 10. trinn, som blir 
tilrettelagt i et raust og støttende læringsmiljø der de opplever  mestring og utvikling både 
faglig og sosialt.  
  
Hovedmålet er ivaretatt gjennom utviklingsmålene i dette dokumentet.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Læring og læringsmiljø  
Alle elever opplever et raust og støttende læringsmiljø.  
 • Elevene opplever tilhørighet og inkludering.  
 • Elevene opplever et læringsmiljø uten krenkelser.  
 • Elevene opplever nulltoleranse mot mobbing.  (ligger i den foran)  
 • Elevene opplever samarbeid og samhandling.  
 
Alle elever skal daglig oppleve mestring og læring.  
 • Elevene opplever voksne som inspirerer til læring og støtter dem i deres egne læringsprosesser- lære å 
lære.  
 • Elevene opplever tilpasset opplæring og en forutsigbar skolehverdag.  
 • Elevene møter praktiske og varierte læringsmetoder i alle fag  
 • Elevene opplever vurdering og egenvurdering som gir støtte for videre utvikling og læring.  
 • Elevene lærer å se sammenheng i og på tvers av fagene – dybdelæring.  
 
Elevene møter faglig dyktige, engasjerte og tydelige voksne.   
 • Elevene opplever et tydelig strukturert undervisningsforløp, med markert start og avslutning.  
 • Elevene opplever at det stilles klare mål for læring og læringsmiljø.  
 • Elevene opplever at det stilles ambisiøse og realistiske forventninger til læring.  
 • Elevene opplever støtte i sin faglige og sosiale utvikling.  
 
Elevene har oppdaterte læremidler og utstyr.  
 • Elevene møter et variert og godt utstyrt læringsmiljø.  
 • Elevene opplever gode fysiske rammer.   
 • Elevene opplever god tilgang på digitale hjelpemidler.   
 
Elevene opplever at de har medvirkning og deltar i demokratiske prosesser.  
  

Samarbeid med foreldrene  
Foreldrene opplever trygghet og tillit til skolen.   
 • Foreldrene opplever at det er trygt og godt på skolen både inne og ute.  
 • Foreldrene opplever en skole som er åpen, ærlig og inkluderende.  
 • Foreldrene opplever at undervisningen tilrettelegges etter den enkelte elevs behov.  
 • Foreldrene har tillit til at skolen har et høyt godt læringstrykk.  
 • Foreldrene er trygge på at skolens ansatte har den faglige kompetanse som er nødvendig.   
 • Foreldrene opplever positive og engasjerte voksne som er gode klasseledere og legger til rette for gode 
relasjoner på alle nivå. for godt samarbeid = Foreldrene opplever gode klasseledere som legger til rette for godt 
samarbeid. 
 
Foreldrene opplever et godt samarbeid med høy grad av involvering.  
 • Foreldrene opplever å bli sett på som en viktig ressurs i forhold til å ha kunnskap om egne barn.  
 • Foreldrene opplever at skolen gjennom utviklingssamtaler veileder dem til å bli gode støttespillere i 
elevenes læringsarbeid  
 • Foreldrene opplever at de får nødvendig informasjon om forhold som berører deres barn og deres 
skolehverdag både faglig og sosialt.  
 • Foreldrenes kompetanse kan trekkes inn i skolens virksomhet  
 • Det avholdes egne foreldremøter i alle klasser og det forventes at alle hjem er deltar.  
 Det forventes at alle hjem deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler 
 
Foreldrene opplever god informasjon fra skolen og SFO.  
 • Foreldrene er godt kjent med skolens og fagenes mål og delmål.  
 • Foreldrene opplever en god og aktiv dialog med skolen.  
 • Foreldrene har tilgang til og kan bruke digitale media aktivt i dialog med skolen.  
 • Viktig informasjon om skolen er lett tilgjengelig.  
 • Informasjon på flere språk er tilgjengelig.  
 

 
 
 
 
 



 
Medarbeiderne i Ringeriksskolen  
Medarbeiderne opplever sin skole som en god arbeidsplass med godt psykososialt miljø.  
 • Medarbeiderne opplever trivsel og arbeidsglede  

 • Medarbeiderne opplever trygg og tydelig ledelse  
 • Medarbeiderne opplever at jobben de gjør blir satt pris på   
 • Medarbeidere opplever en kultur hvor det er rom for å stille spørsmål og lete etter svar.   
 
Medarbeiderne opplever at Ringeriksskolen har fokus på kunnskap og kompetanse.  
 • Medarbeiderne opplever at de er aktivt med i det profesjonelle fellesskapet for å videreutvikle skolen.  
 • Medarbeiderne deltar i nettverk og opplever delingskultur innad på skolen og skolene imellom.  
 • Medarbeiderne opplever muligheter for faglig utvikling.  
 
Medarbeiderne opplever at Ringeriksskolen har gode systemer og godt samarbeid med instanser som er 
viktig for en god skolehverdag.  
 • Gode samhandlingsarenaer.                       
 • Gode støttefunksjoner og god samhandling med aktuelle instanser, både interne og eksterne.  
 • Gode planer og rutiner for samhandling   
 • Gode støtteverktøy og god opplæring i verktøyene  
 
Medarbeiderne opplever at de har medbestemmelse etter lov- og avtaleverk.   
  

Lokalsamfunnets forventinger   
Ringeriksskolen bidrar til å gi kommunen et godt omdømme  
 • Nye innbyggere oppgir skolen som en viktig grunn for innflyttingen.  
 • Bedrifter oppgir at de ønsker å tilsette ungdom fra lokalsamfunnet på grunn av gode verdier og 
holdninger.  
 • Ringerikesskolen profileres jevnlig positivt i lokale media.  
 • Drift og læringsresultater har høy kvalitet  
 
Gode elevprestasjoner  
 • Ringeriksskolen gir alle elevene kunnskaper og læringslyst slik gjennomføringsgraden i videregående 
skoler er høy.  
 • Grunnskolepoeng, som viser karaktergrunnlaget som elevene går ut med fra grunnskolen i Ringerike, 
skal over tid gjenspeile at man er på nasjonalt nivå eller bedre.  
 • Resultater på nasjonale prøver i Ringeriksskolen skal over tid gjenspeile at man er på nasjonalt nivå 
eller bedre.  
 • Ringeriksskolen benytter et mangfold av opplæringsarenaer  
 • Ringeriksskolen legger grunnlaget for utdanning og kompetanse som er relevant for lokalsamfunnet  
 
Ringeriksskolen har et godt samarbeid med lag, foreninger og lokalt næringsliv.   
 • Skolen skal være samlingssted for ulike aktiviteter - en åpen og dynamisk skole  
 • Skolen skal være åpen for samarbeid med eksterne aktører  
 * Lokale foreninger kan informere om sine tilbud 
 • Entreprenørskapsarbeidet i skolen synliggjøres  
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ringeriksskolens forventninger   
  
Til elevene  
 • Elevene viser alle medelever og medarbeidere respekt.  
 • Elevene unngår stygg språkbruk og sårende bemerkninger.  
 • Elevene støtter og hjelper hverandre og gjør hverandre gode.  
 • Elevene møter presis, godt forberedt til undervisningen, gjør sitt beste og har med nødvendig utstyr.  
 • Elevene gir medelevene arbeidsro.  
 • Elevene kjenner til, og følger skolen ordensregler.  
 * Elevene har læringsfokus i timene   
 
  
Til foreldrene  
 • Foreldrene i Ringerikeriksskoen er engasjerte og delaktige.  
 • Foreldrene følger opp sitt barn og er en ressurs for barnets skolegang.  
 • Foreldrene sørger for at barnet møter presis, er godt forberedt og har med nødvendig utstyr.   
 • Foreldrene gir barnet støtte og bidrar til positive holdninger til skolen.  
 • Foreldrene viser respekt for andre og er gode forbilder i kampen mot mobbing.  
 • Foreldrene er lojale mot skolens mål og regler.  
 • Foreldrene deltar på Foreldreundersøkelsen.  
 
  
Til medarbeiderne  
 • Medarbeiderne møter elevene med respekt og forventninger.  
 • Medarbeiderne er gode, forutsigbare og tydelige klasseledere  
 • Medarbeiderne skaper gode relasjoner, et inkluderende miljø og læringsfellesskap hos elevene.  
 • Medarbeiderne har oversikt over elevenes utvikling og legger opp undervisningen med fokus på tilpassa 
opplæring og varierte arbeidsmåter.  
 • Medarbeiderne arbeider systematisk for elevenes læring   
 • Medarbeiderne tar aktivt del i det profesjonelle fellesskapet for å videreutvikle skolen  
 • Medarbeiderne jobber kunnskapsbasert og bruker data til vurdering og forbedring av læringsresultater  
 • Medarbeiderne viser alle elever, foreldre og kolleger respekt.  
 
  
Til lokalsamfunnet  
 • Innbyggerne i Ringerike opplever og snakker positivt om skolen.  
 • Næringsliv og bedrifter er åpne for samarbeid med skolen.  
 
  
  

Alle forventer  
 • Én Ringeriksskole med et sett av kvaliteter som bidrar til sammenheng i hele utdanningsløpet  
 • God og enhetlig kommunikasjon  
 • Gjensidig respekt  
 • Godt omdømme – som blant annet skapes gjennom å dele suksesshistorier om fellesskap og aktiviteter 
på den enkelte skole. Vis at det er kult å være elev i Ringeriksskolen!  
 

  
  
  
  

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Tyristrand skole 

 

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

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 
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Høringsuttalelse- Handlingsplan for grunnskole 2017 - 2021 

 

Samarbeidsutvalget ved Tyristrand har utarbeidet en høringsuttalelse 10/5-17 og kom fram til 

følgende: 

SMU synes at innholdet i handlingsplanen er gjennomarbeidet og god med unntak av 

hovedmålet under utviklingsmål. Dette hovedmålet syntes SMU bar mere preg av en visjon enn 

et mål. SMU ønsker et litt mere konkret hovedmål. 

 

 

 

 

Referent Erik Lund 

Rektor 

erik.lund@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Høringsuttalelse SU Ullerål skole sak 17/1577 

 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 

 

  

Samarbeidsutvalgene kan foreslå nye mål og formuleringer, eller kutte ut/nedtone momenter i 

høringsdokumentene.  

Høringsuttalelser merkes sak 17/1577 og sendes til: evi.mathilassi.lien@ringerike.kommune.no 

innen høringsfristen.  

 

Innspill til handlingsplanen «Sammen skaper vi ringeriksskolen» 2017-2021 

Det er viktig med stabile målingsverktøy over tid knyttet til innholdet i handlingsplanen, slik at 

utviklingen er tydelig og synlig for å fokusere på forbedring. 

Planen må legge til rette for både styring og fleksibilitet. Målene må være helt klare. Det er viktig at 

skolens handlingsplan er knyttet sammen med kommunens overordnede virksomhetsplan. Det må være 

en rød tråd hvor det er samsvar mellom planens innhold og praksisen i hverdagen.  

Skolen må legge til rette for at foreldre kan bidra med god læringsstøtte. F.eks faglige 

introduksjonskvelder gitt som «foreldrekurs», gjerne som en del av foreldremøtet. Det er ønskelig at 

skolen inspirerer til godt samarbeid med foresatte, når vi vet hvor viktig det er med godt 

foreldreengasjement.  

Skolen bidrar med «bry seg om»-holdning og skaper en kultur for at alle blir med. Viser åpenhet og 

inkludering for alle elever og foresatte. 

Det er ønskelig med en varslerstrategi for mobbing som er godt kjent og tilgjengelig for alle. Må være 

lett tilgjengelig slik at også de som syns det er vanskelig å si ifra til en voksen lett kan melde ifra. En 

«nøytral» varslingskanal bør være tilgjengelig, f.eks. på skolens/kommunens hjemmeside. F.eks. slik som 

på Hov. 

Aktive elevråd som har en reell påvirkning på læringsmiljøet og det sosiale miljøet må synliggjøres. 

SU foreslår at ungdomstrinnet også har et felles holdningsskapende program, f.eks. Mitt valg. 

Egenvurdering av eget arbeid på alle nivåer, lærere som elever, må framheves som viktig i forhold til 

læring og utvikling. Vurdering for læring er fortsatt viktige prinsipper å ha fokus på. Det er positivt at 

læring i alle ledd er tydeliggjort i planen. 

 

Anne Cathrine Fjellvang 

Sekretær 

 

 

 



 

 

 

 

Ringerike   
 

 
 

Høringsuttalelse – Handlingsplan for grunnskolen 2017 – 2021 

 

 
Utdanningsforbundet har lest nøye gjennom Handlingsplan 2017 – 2021 «Sammen skaper 

vi Ringeriksskolen» Vi var så heldige å få være med på den store idedugnaden på Hønefoss 

videregående skole i februar, og vi registrerte mange gode innspill fra alle gruppene. Dette 

kan vi også lese i oppsummeringen av forventningene. De fleste av gruppene hadde også på 

sine lister over forventninger at det måtte være tilstrekkelige ressurser. Dette ser 

beklageligvis ut til å være sortert bort når administrasjonen videre har bearbeidet 

innspillene. 

 

Utdanningsforbundet støtter en fortsatt satsing på skolebasert kompetanseutvikling, og vi er 

fornøyd med at man vil satse på tiltak for å øke lærernes og skoleledernes kompetanse. Det 

er viktig med gode og kompetente lærere som kan sikre elevenes læringsutbytte og skape et 

trygt og godt skolemiljø. Vi savner imidlertid noe om andre yrkesgrupper i skolen, som 

helsesøster, miljøarbeider osv. 

 

Vi ser at dette er en veldig ambisiøs plan med store forventninger til lærere og skoleledere.  

Vi registrerer at skoleeier skal følge opp, støtte og etterspørre skolens arbeid på 

utviklingsområdene. Vi savner imidlertid forventninger til skoleeier om å sørge for 

tilstrekkelige ressurser til at denne ambisiøse planen kan gjennomføres og utviklingsmålene 

oppnås.  

Vi opplever en plan med mange fagre ord uten at den økonomiske situasjonen kommunen 

er i er tatt på alvor. Våre medlemmer opplever at det er urealistisk å oppfylle alle målene i 

planen sik økonomien er i dag. Vi er bekymret for at den ikke sier noe om hva som er «bra 

nok» i forhold til lærertetthet og menneskelige ressurser. Vi ser heller ingen forpliktelser fra 

skoleeiers side når det gjelder gode fasiliteter og skolebygg. 

 

 

 

 

 

 

For Utdanningsforbundet Ringerike 

 

Gerd Solli  

Leder/hovedtillitsvalgt 



 

        Haugsbygd, 21.05.2017 

 

 

Svar på høringsbrev - Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021, Ringerike kommune 

 

Handlingsplanen har vært diskutert i Vang skoles FAU og SU.  Vi mener det er flott at det nå kommer 

en slik handlingsplan. Det er bra at det utarbeides en handlingsplan med felles utviklingsmål og tiltak 

for Ringeriksskolen samlet. Vi oppfatter dokumentet som lettfattelig og med godt innhold. Prosessen 

bak handlingsplanen har invitert til en bred inkludering av alle berørte parter, og dokumentet 

gjenspeiler denne bredden. Vi mener mange viktige utviklingsmål og tiltak er berørt, og savner ingen 

spesielle områder eller punkter. Generelt oppfatter vi utviklingsmålene som ambisiøse, både når det 

gjelder det faglige og når det gjelder trivsel, og det synes vi Ringeriksskolen skal være!  Dokumentet 

inneholder mange gode utviklingsmål, spesielt likte vi punktene om delingskultur blant lærerne, rom 

for å stille spørsmål blant lærerne, kompetanseheving av lærerne og fokuset på forventingene til 

foreldrenes bidrag til barnas læring og utbytte av skolen.  Vi oppfatter også de skjematiske 

oversiktene over aktuelle styringsdokumenter og ansvarsfordeling, og tilstandsrapport/årshjul som 

gode og ryddige. 

Vi har også noen kritiske bemerkninger: Det er beskrevet mål om tilpasset opplæring, 

mestring og støtte, men vi synes likevel handlingsplanen generelt har litt for lite fokus på mål og 

tiltak i arbeidet med elevene som trenger ekstra oppfølging for å lære. Dokumentet inneholder 

mange punkter og underpunkter, og vi lurte på om det ville vært hensiktsmessig å samle seg om 

færre punkter, og/eller legge seg på samme spesifiseringsnivå på de ulike punktene. Vi oppfatter 

begrepet «læringstrykk» som negativt ladet, men det er mulig det er et etablert begrep i 

skoleverden.   

I tillegg ønsker vi å understreke at målsettingen «gode fysiske rammer» bør konkretiseres 

i/med «tilfredsstillende innklima (med god ventilasjon) i de ulike læringsarenaene». 

 

Generelt en god handlingsplan som Vang skoles FAU og SU stiller seg bak.  

 

 

 

 

Mvh 

Samarbeidsutvalget på Vang skole 

Siri Strømmen, rektor (referent) 



Postadresse:  
Postboks 123 

Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

Besøksadresse og 

leveringsadresse 

Veienkollen 20 

3517 HØNEFOSS 

 Telefon: 

32 17 05 60 
e-mail: 
veien.skole@ringerike.kommune.no 

 

        RINGERIKE KOMMUNE 
               VEIEN SKOLE 

 
 

Veien skole 29.05.17 

 

 
Høring ang.  Kvalitetsutvikling i Ringeriksskolen 

Handlingsplanen har vært diskutert i FAU, elevrådet, blant lærerne og i samarbeidsutvalget.  

Innledning 

 Dokumentet kan misforstås.  Det bør være helt tydelig at dette er en visjon. Uttrykkene 

«utviklingsmål» og «handlingsplan» må vise til noe som er konkret og må kunne måles. 

 Planen er svært omfattende, og bør gjøres kortere.  Noen punkter kan slås sammen.  

 Det bra at hele lokalsamfunnet/alle de forskjellige aktørene er med. 

 Vi syns uttrykket «kult å være elev i Ringeriksskolen» ikke er et særlig profesjonelt uttrykk i 

denne forbindelse. 

 Vi er enige i det meste. Likevel har vi noen reaksjoner som bør tas med i det endelige 

dokumentet. 

Læring og læringsmiljø 

 Det er bra å ha nulltoleranse for mobbing; vi har alltid plikt til å jobbe mot å unngå all 

mobbing.  Likevel vil vi alltid komme til å møte det. 

 

Medarbeiderne  

 For at medarbeiderne skal ha mulighet til å oppfylle alle krav som stilles til dem, må noen 

forutsetninger være til stede:  Det må være nok ressurser til å utføre jobben. 

o For eks. Det må være tilstrekkelig og god tilgang på IKT.  Hva er ‘’god tilgang på 

digitale hjelpemidler’’? 

o For eks. Hvordan kan en ha «oversikt over elevenes utvikling» og legge opp 

«undervisningen med fokus på tilpassa opplæring» når det er 24+ elever i ei gruppe? 

 Vi ønsker formuleringer om hvordan medarbeiderne kan oppfylle alle krav som stilles til dem. 

Foreldrene 

 Bør møte opp på foreldremøter. Dette bør med i dokumentet. 

 Ha respekt for hva skolen står for. 

Lokalsamfunnet 

 Trygg skolevei er en forventning fra lokalsamfunnet.  (Jf. At det nettopp har vært en høring 

ang dette) 

 

 

Aashild Kvale 

Leder, samarbeidsutvalget 
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- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2246-8   Arkiv: N64  

 

 

Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 2017-2021  
 

Forslag til vedtak: 

1. Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag i Ringerike – 2017-2021 vedtas som 

vedlagt med følgende hovedpunkter: 

 Barnehagebarn tilegner seg digital kompetanse i tråd med rammeplan for 

barnehagen. 

 Skoleelever tilegner seg digital kompetanse i tråd med læreplan for 

Kunnskapsløftet og rustes til deltakelse i fremtidens samfunn 

 Ansattes digitale kompetanse heves gjennom utviklingsarbeid og 

kompetansebygging lokalt. 

 Læringsresultatene følges opp i den årlige tilstandsrapport for grunnskolen. 
2. Som infrastruktur og antall digitale enheter vedtas:  

 Plan for utbygging av infrastruktur implementeres. 

 Implementering av utstyr i barnehagene følges opp i planperioden.  

 Implementering av 1:1 i skolene følges opp i et treårsløp 

 Økt investeringsbehov legges inn i Handlingsprogram 2018-2021, budsjett 2018 

3. Som teknologisk plattform for Ringerikskolen i perioden 2017-2021 vedtas:  

 Skylagringstjeneste og digital pedagogisk plattform G Suite for Education fra 

Google  

 Læringsplattform med kommunikasjon skole – hjem: IST læring 

 Digital enhet barn 1.-10. trinn: Google Chromebook med touchskjerm og penn 

 

 

  

 

Bakgrunn  

I Ringerike kommunes handlingsprogram 2017-2020 er et av målene å videreutvikle og 

fremme læring i barnehager og skoler ved bruk av digitale verktøy innen alle fagområder.  

 



- 

En av barnehagens og skolens oppgaver er å forberede barna på den virkelighet de vil møte 

som voksne. Den opplæringen barna får, må være tilpasset kunnskaps- og 

informasjonssamfunnet. Det er derfor av største viktighet at barn og unge i Ringerike får 

tilgang til og blir fortrolige med bruk av IKT som verktøy allerede fra barnehagen av. 

 

For å sikre at barn og ansatte i Ringerikskolen har tilstrekkelig digitale ferdigheter er 

«Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag» utarbeidet. Saken omfatter den strategiske 

planen for digital kompetanseheving i kommunale barnehager og skoler i Ringerike, 

oppgradering av infrastruktur og antall digitale enheter samt valg av teknologisk plattform. 

Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 

Temaplanen omfatter mål og tiltak overfor barn, ansatte, enhetsledere innen barnehage og 

skole, rådmann/skoleeier og samarbeidspartnere. Den viser hvilke resultater som skal oppnås 

og den forplikter skoleeier, enhetsledere og ansatte. Temaplanen følges opp gjennom 

kommunens rapporteringssystemer, lederdialoger og lederavtaler. 

 

«Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag» tar utgangspunkt i målene i Rammeplan 

for barnehagens innhold og oppgaver, Kunnskapsløftet og signalene som ligger i 

Stortingsmelding 28.  

 

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har føringer på hvordan 

barnehagenes digitale praksis skal være.  

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk 

av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns 

læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig 

læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive 

sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere 

som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna 

utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.»  

 

Gjeldende læreplan for grunnskolen, Kunnskapsløftet, har digitale ferdigheter som en av fem 

grunnleggende ferdigheter ved siden av lesing, skriving, regning og å kunne uttrykke seg 

muntlig. 

 

Stortingsmelding 28 Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet 

støtter tanken fra Ludvigsen-utvalget om større vekt på dybdelæring og flerfaglighet og 

kommenterer digital kompetanse:  

«I lys av samfunnsutviklingen og erfaringene med dagens læreplaner er det behov for 

å videreutvikle innholdet i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet og 

samtidig legge økt vekt på digital teknologi som en integrert del av innholdet i fagene. 

Teknologiene og mulighetene for å utnytte programvare og teknisk utstyr, i 

arbeidslivet og som metode i fag, har økt siden innføringen av digitale ferdigheter i 

Kunnskapsløftet». Meld. St. 28 (2015–2016) 

 

Temaplanen skal sikre digital læring og læring gjennom bruk av digitale verktøy i Ringerikes 

barnehager og skoler. Den bygger på IKTplan.no som er utarbeidet av Senter for IKT i 

utdanningen. Temaplanen følger saken som vedlegg.  

 



- 

For å nå målene er det også nødvendig med en heving av ansattes digitale kompetanse og en 

forpliktende plan med mål for læringen, tiltak og krav til oppfølging og ledelse. Alle ansatte i 

barnehagene har våren 2017 gjennomført et opplæringsprogram i IKT. For skolene er det er 

lagt opp til et treårsløp med kompetanseheving, utprøving og erfaringsdeling i 

profesjonsfelleskap for ansatte og skoleledere. Plan for kompetanseutvikling i skolen er vedlagt 

saken. 

 

Med god strategi og riktig oppfølging vil barnehager og skoler i Ringerike kommune bli blant 

de ledende innenfor digitalisering. 

Infrastruktur og antall digitale enheter 

For å sikre barnas og elevenes nytte og læringsresultater av den økte digitale standarden, må 

barnehagene og skolene ha tilfredsstillende infrastruktur og tilstrekkelig antall digitale enheter. 

I dag er det store variasjoner skolene og barnehagene imellom.  

 

På ungdomstrinnet er både infrastruktur og antall digitale enheter sikret gjennom oppfølging av 

kommunestyrets vedtak om 1:1 dekning fra 2007. På de store barneskolene er det lav dekning 

av trådløse nett og lav utstyrstetthet for elevene, mens barnetrinnet på de kombinerte skolene 

er noe bedre uttyrt. De fleste barnehagene har trådløst nettverk, mens utstyrsnivået varierer. 

Det er laget dekningskart for alle skoler og barnehager. 

 

Oppgradering av infrastruktur er høyt prioritert, og en oppgraderingsplan er utarbeidet. 

Arbeidet er allerede i gang, og i løpet av høsten 2017 vil alle skolene med ungdomstrinn ha full 

trådløs-dekning. Deretter står de store barneskolene for tur.  For barnehagene som ikke har 

tilfredsstillende infrastruktur jobbes det med finne tilfredsstillende tilknytningsløsninger. 

 

Egne og andre kommuners erfaringer viser at det er tilgangen på digitale enheter som er 

suksesskriteriet for å nå målene om digitale ferdigheter, forutsatt at ansattes kompetanse er 

god nok.  

 

For å legge til rette for at alle elever i Ringeriksskolen er digitalt aktive, har kompetanse til å 

tilegne seg nye digitale ferdigheter og opplever at IKT er en naturlig integrert del av 

undervisningen bør det være 1:1 dekning av digitale enheter på alle trinn. Utrulling av digitale 

enheter vil etter planen starte i januar 2017. 

 

I barnehagene anbefales følgende utstyrsnorm pr avdeling for å nå de pedagogiske målene:  

1 nettbrett pr 6 barn,1 digitalt kamera, 1mikroskop til nettbrett og 1 skriver til bilder (10x15) 

 

Oppgraderingsplan og dekningskart følger som vedlegg til saken. 

Valg av teknologisk plattform i skolen  

Microsoft Office 365 og G Suite For Education er de to skylagringstjenester og digitale 

pedagogiske plattformer som har vært vurdert som aktuelle for Ringerike kommune. Det har 

vært hentet inn erfaringer og evalueringer fra flere andre kommuner i valg av teknologisk 

plattform. 

Målene om digitale ferdigheter kan nås gjennom ulike plattformvalg.  Konklusjonen er at G 

Suite For Education og Chromebook velges som plattform for alle trinn i skolen. G Suite For 

Education og Chromebook gir støtte til god pedagogisk bruk, er enkel å ta i bruk, er 

driftssikker, krever lite support og er rimelig i anskaffelse.  



- 

 

I dag har alle grunnskoler i Ringerike tilgang til digitale læringsressurser gjennom den 

nasjonale innloggingsportalen FEIDE og alle elever har tilgang til Windows og Office-pakken 

fra Microsoft og læringsplattformen Fronter. Ansatte og de fleste foreldre er best kjent med 

programmer som er levert av Microsoft. Windows-PCer med Office har imidlertid 

suppportbehov på et relativt høyt nivå.  

 

Erfaringer viser at det er forskjell på opplevd brukervennlighet og stabilitet mellom løsningene. 

En bærbar PC krever vesentlig mer vedlikehold og har betydelig lenger oppstartstid enn 

Chromebook og nettbrett. Oppdateringer setter maskiner midlertidig ut av spill i kortere 

perioder og kan ikke styres på samme måte som med Chromebook. Videre er prisen på pc med 

touchskjerm og pennfunksjon høyere enn for Chromebook 

 

Læringsplattformen Fronter fungerer som verktøy for dialog om læringen og som 

informasjonskanal mellom elev og ansatt og mellom skole og hjem. G Suite For Education har 

funksjoner som kan erstatte deler av det Fronter brukes til i dag, men ivaretar ikke alle sider 

ved læringskommunikasjonen. Ringerike kommune bruker IST skole som 

oppvekstadministrativt system, og via modulen IST Læring ivaretas de deler av 

læringskommunikasjonen G Suite For Education mangler. Bruk av Fronter fases ut i løpet av 

planperioden.  

 

Ved valg av plattform har følgende kriterier vært med i vurderingen:  

 Plattformen skal være et godt pedagogisk verktøy med stor bredde i 

tilgjengelige funksjoner som gir elevene mulighet til å utvikle digitale 

ferdigheter innen søk og informasjonsinnhenting, bearbeiding og 

produksjon av ulike digitale produkter, kommunikasjon og digital 

dømmekraft 

 Plattformen skal legge til rette for skylagring 

 Plattformen skal legge til rette for deling av digitale ressurser mellom lærer 

og elev, mellom barn, mellom lærer og foreldre og mellom elev og foreldre 

 Plattformen skal være enkel å ta i bruk for barn/elever og ansatte 

 Plattformen skal være driftssikker med kort oppstartstid og begrenset 

supportbehov 

 Plattformen skal kunne administreres med tanke på å opprette brukere, 

styre tilganger og distribuere programmer  

 Plattformen skal ivareta personvern og databehandleravtaler 

 Pris og levetid på aktuelle digitale enheter 

 Aktuelle digitale enheter møter behovene til elevgrupper på ulike 

ferdighetsnivå og i ulike aldre. 

Kriterier det særlig har vært lagt vekt på er støtte for god pedagogisk bruk for alle 

aldersgrupper, driftssikkerhet, behov for opplæring og support og at tjenestene og enhetene 

skal være enkle å ta i bruk. Det er videre lagt vekt på prisen på enhetene. 

 

Skolers og barnehagers administrasjon vil fortsatt bruke PC-er med Windows og Office-pakke. 

For andre ansatte vil PC fases ut ved overgang til Chromebook.  



- 

Økonomi  

Oppgradering av infrastruktur 
Skole 

Ungdomsskolene er fullt utbygd for 1-1 enhetsbruk, mens barneskolene har svært ulik trådløs-

dekning. (Jf dekningskart pr skole). Sokna skole og Kirkeskolen har full dekning, På alle 

ungdoms- og 1-10-skoler skal eksisterende trådløst nett oppgraderes i løpet av høsten til full 

dekning. De store barneskolene oppgraderes i løpet av 2018. Eikli skole og Kirkeskolen 

oppgraderes ikke. Oppgraderingen er kostnadsberegnet til kr. 1 273 500,- og dekkes ved en 

budsjettjustering inneværende år.  

 

Kostnader til infrastruktur i Benterud skole og Paviljongen Hønefoss nord ligger i 

byggeprosjektene.  

 

Barnehage 

Det mangler trådløst nett på tre barnehager. Det krever nye linjer inn til bygget før trådløst nett 

kan settes opp. Hver barnehage har behov for 2 trådløse aksesspunkter, 2 kablede punkter, 1 

switch og 1 kabelskap. Samlede utgifter til dette er beregnet til kr. 277 000,- 

 

Innkjøp av enheter 
Ringeriksskolen har i alt om lag 3 250 elever (elevtallet varierer med +/- 50 pr årskull). Om 

det anskaffes enheter 1:1 vil det med en enhetspris på kr. 3 500 koste i alt kr 11 375 000. I 

tillegg kommer innkjøp av enhet til ansatte på ca. kr. 1 500 000,-. Det bør også skaffes noen 

ekstra enheter pr skole for å ha i reserve ved f.eks. skader. Ut fra vedlagt plan om utrulling av 

enheter foreslås det at det budsjetteres med investeringsmidler på 7,6 millioner kroner i 2018, 

4,8 millioner kroner i 2019 og 1,1 millioner kroner de påfølgende årene. 

Over en 5-årsperiode blir investeringsbehovet omtrent det samme som i dagens løsning, der 

elevene får PC på 8.trinn. Forskjellen er at den nye løsningen gir alle elevene i Ringeriksskolen 

tilgang på en digital enhet.  

 

Barnehagene har ikke samme grunnlagstall for beregning fordi det ikke er foretatt en 

fullstendig kartlegging pr barnehage og fordi barnetall pr. avdeling varierer. For å få basis 

utstyrsnivå i alle barnehagene for både barn og ansatte bør det budsjetteres med 1, 2 million 

kroner pr år i planperioden.  

 

I planperioden vil kostnader til vedlikehold og support reduseres. Chromebook-maskinene har 

nesten ikke supportbehov og er spesielt driftssikre og stabile. De har en beregnet levetid på 

opptil 5 år.  

Høringer 

Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag ble sendt ut på høring til 

samarbeidsutvalgene (SU) i skoler og barnehager samt aktuelle arbeidstakerorganisasjoner.  

Det kom inn i alt seks svar på høringen, de er oppsummert her. Fullstendige svar er vedlagt 

saken. 

Helgerud skole - SU 

Temaplanen er sendt ut til alle SU-representanter, men ingen har kommet med 

tilbakemelding. Dermed ingen innspill fra Samarbeidsutvalget v/Helgerud skole. 

Hønefoss skole – ved lærerrepresentantene i SU 
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 En god, omfattende og ambisiøs plan som peker inn i framtiden. 

 Det kreves god kompetanse og opplæring av lærerne. 

 Det er viktig at det foreligger en fagplan som operasjonaliserer mål og 

opplæring av elevene. 

 Vi er spesielt opptatt av planene for Hønefoss skole i forbindelse med 

kostnader. Elevene på Hønefoss skole har rett på likeverdig dataopplæring 

som andre elever i Ringerike kommune. 

Kirkeskolen - SU 

 Målene for læring og innholdet i planen er for så vidt vel og bra. Det 

viktige er at de implementeres, og hvordan det jobbes med målene og evt 

resultater. Bør avsettes nok ressurser/penger til dette. 

 Det skal rulles ut enheter over en 3 års periode! - Hva gjøres i mellomtiden 

for de som ikke har nok enheter eller der infrastrukturen ikke er på plass? 

 Viktig å tenke på sosiale utjevning - hvem er det sitt ansvar?  

 Eksponentielt fart - vil Ringeriksskolen henge med i utviklingen - hvordan 

sørge for kompetanse i en utvikling som raser frem? 

 Selv om dagens unge vokser opp omgitt av ny teknologi er det ikke en 

selvfølge at de utarbeider en forståelse for teknologien! Derfor må tidlig 

læring inn, akkurat som de lærer engelsk fra ung alder, bør små drypp av 

koding feks inn så tidlig som mulig.  

 Terskelen i Ringerikskolen/barnehager må være lav for å kunne ta i bruk 

verktøyene som ligger der.   

 Ringeriksskolen bør ha i bakhodet at det evt vil komme et klasseskille 

mellom de som kan kommunisere med maskinene og de som pent må 

adlyde dem!  

Utdanningsforbundet 

 Savner klargjøring av hvem som skal ta den økonomiske byrden med 

utskifting av digitalt utstyr på den enkelte enhet.  

 Det må også være en utskiftningsplan som ikke belastes den enkelte enhet 

økonomisk, da dette vil være et stort hinder for å oppfylle den digitale 

temaplanens intensjoner.  

 Burde det være føringer for stillingsstørrelsen for ressurslærere?   

 Det er viktig at grundig kursing blir iverksatt. 

Vang skole – SU 

Vi tilslutter oss utkastet til temaplan, uten øvrige kommentarer.  

Veien skole – SU 

Alle SU-medlemmene er informert om temaplanen. Ingen har kommet med innspill eller 

kommentarer. Ledelse og lærere har lest og samtalt om planen. Vi synes den er godt forankret 

og godt gjennomarbeidet. Slutter oss derfor til det som er planlagt. 

Fra medbestemmelsesmøte i Oppvekst - innspill fra Fagforbundet 

Husk assistenter/barne- og ungdomsarbeidere i kompetanseplanen. De trenger blant annet kurs 

i digital dømmekraft og nettvett. 



- 

Rådmannens vurderinger  

Rådmannen vurderer at Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag i Ringerike – 2017-

2021 vil være et godt verktøy for å sikre måloppnåelse i læreplanens kompetansemål og 

rammeplan for barnehagen samt at den tar opp i seg signalene som gis i stortingsmelding 28. 

Avgjørende for gevinstrealiseringen er at alle aktører i Ringerikskolen og de kommunale 

barnehagene følger opp på sitt nivå og at medarbeider- og ledersamtaler også omfatter dette 

området.  

 

God infrastruktur og tilstrekkelig antall fungerende digitale enheter er nødvendig for å sikre 

barnas og elevens nytte og læringsresultater. Oppgradering av infrastruktur er igangsatt, 

investeringsmidler for inneværende år er omdisponert. For å oppnå full 1:1 dekning i skolen og 

tilfredsstillende dekning av utstyr i barnehagene økes investeringer til IKT innen oppvekst i 

Handlingsprogram 2018-2021, budsjett 2018. 

 

Valg av G Suite For Education og Chromebook baseres på at løsningene er enkle å lære og å 

ta i bruk. Chromebook-maskinene har nesten ikke supportbehov og er spesielt driftssikre og 

stabile. De har en beregnet levetid på opptil 5 år. G Suite For Education har kontorstøtte-

programmer som til skolebruk er svært gode og gir tilgang til et godt utvalg programvare som 

åpner for god pedagogisk bruk. Prisen på de aktuelle maskinene er lav.  

 

Ringerike kommune vil i overskuelig fremtid fortsette å bruke Microsoft Windows og PC i 

administrasjonen, dette gjelder også i skole og barnehage. For ansatte i skole og barnehage vil 

det bli en utfasing av PC-er til fordel for Chromebook. 

 

Vedlegg: 

1. Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag i Ringerike – 2017-2021 

2. Plan for skolebasert kompetanseutvikling  

3. Plan for utrulling av digitale enheter og oppgradering av infrastruktur med detaljert 

kostnadsberegning.  

4. Høringssvar fra Helgerud skole 

5. Høringssvar fra Hønefoss skole 

6. Høringssvar fra Kirkeskolen 

7. Høringssvar fra Utdanningsforbundet Ringerike 

8. Høringssvar fra Vang skole 

9. Høringssvar fra Veien skole 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.07.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Magnar Ågotnes 

 

Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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1 Bakgrunn for planen
I Ringerike kommune s handlings p rogram 2017 - 2020 er et av målene å videreutvikle og fremme læring
i barnehager og skoler ved bruk av digitale verktøy innen alle fagområder.

En av barnehagens og skolens oppgaver er å forberede barna på den virkelighet de vil møte som
voksne. Den opplæringen barna får , må være tilpasset kunnskaps - og informasjonssamfunnet. Det er
derfor av største viktighet at barn og unge i Ringerike får tilgang til og blir fortrolige med bruk av IKT
som verktøy allerede fra barnehagen av.

Temaplanen skal hjelpe barnehagene og skolene videre i arbeidet med å implementere bruk av
digitale verktøy i alle fagområder. For å oppnå dette stilles det krav til den enkelte enhets evne til å
planlegge, tilrettelegge og gjennomføre pedagogiske opplegg som inkluderer digitale verktøy.

Barn og unge må oppmuntres til å bruke digitale verktøy som for eksempel kamera, skanner, mobil,
PC , nettbrett og digital tavle . Pedagogene må drøfte hvilket utstyr og programvare som skal brukes.

Det er helt avgjørende for god måloppnåelse at de ansatte har god IKT - kompetanse, og for å oppnå
gevinstrealisering utarbeides en forpliktende plan med mål for læringen, tiltak og krav til oppfølging og
ledelse. Temaplan for digital barnehage - og skolehverdag skal gi en målrettet, felles gjennomgående
systematikk med klare f øringer til skoleeier, skoleledere, lærere og andre aktører som bidrar i
Ringeriksskolen .

1 .1 Grunnlagsdokumenter
IKT og digital kompetanse er et nasjonalt satsningsområde. Gjennom en rekke planer og
styringsdokumenter har IKT fått en tydelig og viktig plass i grunnopplæringen.

Barnehage
Ulike sentrale styringsdokumenter legger føringer på hvordan og hvorfor digitale verktøy skal benyttes
i barnehagen.

I barnehagelovens formålsparagraf er det nedfelt at barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. Formålsparagrafen må leses i sammenheng med skolens læreplaner som definerer
digitale ferdigheter som en av de fem grunnleggende ferdighetene, p å linje med blant annet å lese og
skrive. I tillegg sier barnehageloven at barna skal få grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle
områder.

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har føringer på hvordan barnehagenes
digitale praksi s skal være.

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av
digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og
bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved
bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal
digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve
digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til
digitale medier.»

Ludvigsen - utvalget sier at den nye Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver skal omtale
barnehagens ansvar for å legge til rette for at barn kan utvikle digital dømmekraft
(Kunns kapsdepartementet, Stortingsmelding 19, s. 39).

Flere stortingsmeldinger tar for seg bruk av digitale verktøy i barnehagen. St.meld. 14 «Dataspill»,
St.meld. 17 «Et informasjonssamfunn for alle», St.meld. 19 «Tid for lek og læring» og St.meld. 41
«Kvalite t i barnehagen» sier alle noe om hvorfor digitale verktøy skal benyttes i barnehagen.
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Skole
I Kunnskapsløftet defineres digital kompetanse som en grunnleggende ferdighet. Det er ikke bare
snakk om å bruke IKT på de områdene hvor vi mener det kan fremme el evenes læring. Vi snakker om
IKT - kompetanse som en grunnleggende ferdighet på linje med det å kunne lese, regne, utrykke seg
skriftlig og muntlig.

Stortingsmelding 28 Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet støtter tanken
fra Ludvi gsenutvalget om større vekt på dybdelæring og flerfaglighet og kommenterer digital
kompetanse:

«Det fremheves [i Ludvigsenutvalgets utredning] at den digitale og teknologiske utviklingen skaper
endringer i skolefagene. Utvalget mener derfor at det er viktigere å vurdere hvordan teknologisk og
digital utvikling påvirker innholdet i hvert enkelt fag, fremfor å legge vekt på fellestrekk ved digitale
ferdigheter på tvers av fag. Utvalget peker også på at det bør skilles tydeligere mellom ulike sider ved
digital kompetanse enn det gjøres i dag (…)

Digitale ferdigheter er integrert i alle fag og forstås s om å tilegne seg og behandle, å produsere og
bearbeide, å kommunisere og digital dømmekraft (…)

I lys av samfunnsutviklingen og erfaringene med dagens læreplaner er det behov for å videreutvikle
innholdet i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet og samtidig legge økt vekt på digital
teknologi som en integrert del av innholdet i fagene. Teknologiene og mulighetene for å utnytte
programvare og teknisk utstyr, i arbeidslivet og som metode i fag, har økt siden innføringen av digitale
ferdigheter i Ku nnskapsløftet. Det stiller krav til at læreplanene er oppdatert.

Departementet støtter Ludvigsenutvalget i at det bør skilles tydeligere mellom de ulike delene av
digitale ferdigheter.» Meld. St. 28 (2015 – 2016)

1 .2 Retning for arbeidet med digital hverdag i b arnehagen
Dagens barnehagebarn er født inn i det digitale samfunnet og digitale verktøy har blitt en stor del av
barnekulturen. Å ha digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser
hensiktsmessig og forsvarlig. Ferdighetene benyttes til å løse praktiske oppgaver, innhente og
behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Personalet skal legge til rette for at
barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer.

Digitale verktøy er ikke mål i seg selv, men et redskap innenfor alle fagområdene og generelt i det
pedagogiske arbeidet. Digitale verktøy er verktøy som kan benyttes i sammenheng med andre
aktiviteter og bidra til å gi ulike aktiviteter en ny dimensjon.

Barnehagen har et vi ktig samfunnsoppdrag i å bidra til å utjevne sosiale forskjeller blant barn også når
det gjelder digital kompetanse. Bruk av digitale verktøy i barnehagen sikrer at alle barn, uansett sosial
bakgrunn, får felles erfaring og kunnskap på dette området.

I ar beidet med digitale verktøy i barnehagen vil det dukke opp ulike etiske spørsmål. Etiske
refleksjoner i personalgruppa bidrar til oppmerksomhet på utfordringer knyttet til dette og hvordan
utfordringene kan håndteres. Det er de ansattes ansvar å ha oversik t over hva barna får tilgang til, og
sikker bruk av internett byr på informasjon, faglige ressurser og mulighet for kommunikasjon og
underholdning. Barna skal utvikle en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.

1 .3 Muligheter for tilpasning i arbeidet med digital barnehage
Temaplanen legger til grunn at man med god tilgjengelighet av utstyr enkelt skal kunne integrere
digitale aktiviteter og ø ving på digitale ferdigheter i t emaer der dette er formålstjenlig. Ramme planen
og samfunnets krav til dig ital deltakelse forplikter barnehage eier, barnehage ledere og den enkelte
pedagog til å prioritere denne læringen mer systematisk enn det som har vært praksis .
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1 .4 Retning for arbeidet med digital hverdag i skolen
Temaplan for digital barnehage - og skolehverdag setter klare mål for elevenes digitale ferdigheter og
skal stimulere til at arbeidet med IKT blir en naturlig og integrert del av hvert enkelt fag samtidig som
de fire kompetanseområdene å tilegne seg og behandle informasjon, å produsere og bearbeide, å
k ommunisere og digital dømmekraft, ivaretas helhetlig.

Særlig viktig vil det være for skolene å stimulere til produksjon fremfor konsumpsjon av digitalt innhold.
Innenfor dette ligger også fokus på programmering som skal prøves ut i større bredde. Elevenes
digitale kompetanse skal legge til rette for dybdelæring og gi mulighet til å se kompetanse og
kunnskap på tvers av fag gjennom de prioriterte tverrfaglige temaene stortingsmeldingen lanserer.

Digitaliseringen slik den kommer til uttrykk i temaplanen er et viktig bidrag for å nå målene Ringerike
har forpliktet seg til i handlingsprogrammet .

1 .5 Muligheter for tilpasning i arbeidet med digital skolehverdag
Temaplanen legger til grunn at man med 1:1 dekning enkelt vil kunne integrere digitale aktiviteter og
øvi ng på digitale ferdigheter i fag og temaer der dette er formålstjenlig. Læreplanen og samfunnets
krav til digital deltakelse forplikter skoleeier, skoleledere og den enkelte lærer til å prioritere denne
læringen mer systematisk enn det som har vært praksis til nå.

Selv om forskning ikke kan påvise bedre læringsresultater ved bruk av digitale verktøy, viser erfaring
at digitalt arbeid kan gi høyere motivasjon for skolearbeidet og at dette særlig kan tjene elever som har
læringsutfordringer.

Videre finnes d et digitale verktøy som letter pedagogenes arbeid med å tilpasse den enkeltes
opplæring. Det vil for en del elever oppleves som mindre belastende å ha alternative oppgaver når
verktøyet er det samme som elevgruppen ellers har. Læreren vil enkelt kunne gi e lever som trenger
ekstra utfordringer større mulighet for fordypning når den nye standarden er implementert. Dette ligger
til grunn når temaplanen utformes med mål, tiltak og oppfølging.
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2 Mål for digital barnehage - og skolehverdag
Motivasjon for læring og utvikling av læringsstrategier
Bruk av digitale verktøy skal bidra til utvikling av gode læringsstrategier som fremmer barn og unges
motivasjon for læring, arbeidsglede og engasjement. De skal gis mulighet til å delta i planlegging,
gjennomføring og vurd ering av opplæringen. Bruk av digitale verktøy skal bidra til å ta bevisste valg .

Sosial og kulturell kompetanse
Digitale verktøy skal være med på å skape et læringsmiljø med rom for samspill, dialog og
medvirkning. D igitale medier bør benytte s aktivt i f orhold til samhandling og konflikthåndtering. Barn
og unge skal lære å ha respekt for medmennesker de har kontakt med via digitale medier, og
bevisstgjøres det ansvar som publisering av stoff innebærer.

Tilpasset opplæring og likeverdige muligheter
Bruk av digitale verktøy skal bidra til at barn og unge får møte utfordringer de kan strekke seg mot, og
som de kan mestre på egen hånd eller i samspill med andre.

Pedagogenes kompetanse og rolle
Pedagogene skal kunne bruke digitale verktøy som en integrert de l av læringsarbeidet og kunne bidra
til nytenkning gjennom deling av digitale undervisningsopplegg.

Samarbeid med hjemmet
Bruk av digitale verktøy skal bidra til en tett og god kommunikasjon med foreldre/foresatte og et felles
ansvar for elevenes faglige og sosiale utvikling.

2.1 I KTplan.no
Senter for IKT i utdanningen har utarbeidet en plan som skal sikre oppnåelse av kompetansemålene i
læreplanen og i barnehages rammeplan og den samlede digitale kompetansen elev ene skal ha
tilegnet seg i opplæringsløpet .

I KTplan.no har konkretisert e kompetansemål, gir veiledning til pedagogene samt introduksjoner,
oppgaver, tester mm som kan brukes i undervisningsfagene. Den har en systematikk som gjennom
delmål, kompetansemål og akti viteter skal sikre alle kompetanseområde ne. I temaplanen forutsettes
at iktplan.no legger malen for barnas og elevenes arbeid med de digitale ferdighetene.

Nettstedet har også ressurser for skoleutvikling og IKT, kartleggingsverktøy og kompetansepakker.

2.2 Barnehage/s kole - hjemsamarbeid med digita le verktøy
Kommunens standard for barnehage/ skole - hjemsamarbeid ligger til grunn for kommunikasjon med
foreldre. God kommunikasjon med foreldre om elevens læring, fremmer læringen. I temaplanen ligger
en klar forventning om at de nye verktøyene skal bidra til dette arbeidet.

I barnehage og SFO legges det til rette for kommunikasjon via IST direkte. Skolene benytter IST
kommunikasjon, et verktøy som også barnehagene kan benytte. I skolen foregår også kommunikasjon
via IST skole.
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3 T iltak

3.1 Lokal forankring
Ledelsen ved hver barnehage og skole må legge til rette for en lokal forankringsprosess der det gis
rom for medvirkning og sørge for en kartlegging av den digitale kompetansen til den enkelte ansatte
og leder. Det viktigste tiltaket på kort sikt for å lykk es med målene for digitalisering, er heving av
pedagogenes og ledernes kompetanse.

3.2 U tviklingsarbeid innen I KT i barnehagen
I forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagens digitale praksis bidra
til barnas lek, kreativitet og læring. Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy til å
utforske, leke, lære og undre seg. Barnehagen skal snakke med barna om prinsipper for digital
dømmekraft. I bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna.

For å skaffe oversikt over kompetansebeholdningen ble det høsten 2016 gjennomført en kartlegging i
de kommunale barnehagene med mål om å avklare eksisterende og framtidige kompetansebehov.
Kartleggingen i 2016 avdekket at mange av de ansatte i barnehagen e hadde behov for grunnleggende
opplæring i IKT for å møte dagens og morgendagens krav i arbeidet.

Som leverandør på vegne av Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX) /Kompetansepluss
samarbeider Hadelandsprodukter (HAPRO) med Ringerike kommune om planlegging og
gjennomføring av opplæring i IKT i de kommunale barnehagene. Målgruppen for opplæringen som gis
av lærere fra HAPRO, er assistenter og fagarbeidere som ikke har høgskoleutdanning. Prosjektet
startet opp i desember 2016 med kartlegging av sam tlige deltakere, og opplæring av deltakere
gjennomføres i perioden februar – juni 2017. Ringerike kommune vil i samme periode gi tilsvarende
opplæring til pedagogiske ledere og styrere i alle kommunale barnehager.

Styrerne har ansvar for at kompetansen ved likeholdes og videreutvikles. Kompetansepakker ligger på
http: //www.iktplan.no .

3.3 K ompetans ebygging av I KT i skolen
For å få til den nødvendig e kompetansehevingen kreves det at det settes av tid på den enkelte skole
til dette arbeidet. Ledelsen ved skolen er derfor viktig. Rektorene vil derfor ha egne samlinger, eller
samlinger sammen med ressurslærerne. Det må prioriteres å bruke av fellestiden på skolen til felles
skolering. I tillegg til arbeid i fellestid må det forv entes at lærerne buker av sin egen individuelle tid og
tid sammen med andre på trinnet.

Hver skole har en eller flere ressurslærere innen pedagogiske bruk av IKT. Ressurslærerne deltar på
nettverkssamlinger for å utveksle erfaringer, og for å støtte hvera ndre i arbeidet med kursing på
skolene. Ressurslærerne må ha avsatt tid til arbeidet. En måte å kunne støtte lærerne på er å sette av
et fast tidspunkt i løpet av uka hvor ressurslæreren er tilgjengelig for spørsmål.

Det legges opp til moduler som den enke lte skole skal gjennomføre ut fra en oppsatt plan. Valg av
digitale løsninger vil ha noe å si på progresjonen.

Dersom det velges helt nye løsninger, vil modul 1 bestå av å lære å bruke de nye enhetene som blir
innført i skolene. Videre utvikles ulike modul er for å dekke de behovene skolen og lærerne har. Alle
må skoleres i de systemene som skolen bruker. Dette gjelder læringsplattform, kommunikasjon, IST -
skole osv.

Ut over dette er behovet noe ulikt fra skole til skole. Det kan være programmer som er spesi elt for
enkelte fag og trinn. Programmering vil komme inn som et eget område for skolene.
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Her er en illustrasjon over hvordan vi tenker oss at moduler kan utvide kompetansen hos lærerne.

Figur 1.

IKT - plan dekker kompetansemålene i læreplanen. Forsid a til IKT - plan viser vei til barnehage og
grunnskole. Der finnes læreplanmålene og bakgrunnsmateriale for lærerne. I tillegg er det hjelp til
skoleutvikling og IKT, kartlegging av ferdigheter og kompetansepakker.

IKT - senteret har utviklet egne kompetansepakker. Disse er bygd opp omkring aktuelle temaer.
Spesielt viktig er det at lærere gjør seg kjent med pakkene som har med datasikkerhet og nettvett å
gjøre. Det er mye uvettig som foregår på nettet, og nettet har blitt en arena som dessverre ogs å blir
brukt til mobbing og krenkelser.

Modul 4

Modul 3

Modul 2

Modul 1
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De pakkene som ligger tilgjengelig i dag er :

Kompetansepakker
Her er eksempel på hvordan en slik kompetansepakke er bygd opp. Det er lagt opp med både
presentasjoner, film, refleksjon, praktiske oppgaver, forslag ti l videre arbeid og en dokumentasjon på
at kurset er gjennomført, ved å svare på nettkurset.

Disse kompetansepakkene er fine å bruke i personalet.

Temaene i kompetansepakkene vil være aktuelle å legge inn i de ulike modulene for skolene.

Behov som meldes fra skolene vil bli tatt opp på ressurslærersamlingene og gi spredning til skolene.

Eksempler på temaer kan være:

a) bruk av smartboard i undervisningen.
b) deling av digitale læringsressurser
c) tips til undervisningsopplegg

Det er vikti g å lære elevene god digital dømmekraft. Kommunen har fått en regional ambassadør som
skal bistå IKT - senteret med dette arbeidet.



Side 9

Lærerens profesjonsfaglige kompetanse
Senter for IKT i undervisningen har våren 2017 utarbeidet: Rammeverk for lærerens pr ofesjonsfaglige
digitale kompetanse. Dette rammeverket er et retningsgivende dokument som kan brukes som
referanse i arbeidet med etter og videreutdanning av lærere. Man ønsker å etablere et felles
begrepsapparat og en felles referanseramme for hva lærern es profesjonsfaglige kompetanse
innebærer.

Figur 2: Visualisering av rammeverket for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse. (Senter for
IKT i utdanning)

Hvert av kompetanseområdene i oversikten over er like viktige, men det er summen av dem so m
utgjøre en profesjonsfaglig digital lærer. Innhold og beskrivelse av hva de ulike områdene sier om
kunnskap, ferdigheter og kompetanser hos lærerne, finnes på nettsiden til Senter for IKT i utdanning:
http://iktsenteret.no/ressurser/rammeverk - laererens - profesjonsfaglige - digitale - kompetanse .
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4 Mål for digital læring

Barnehagebarn i kommunale barnehager i Ringerike
• s kal få erfaring med digitale verktøy og digitale prosesser
• s kal oppleve kreativitet, inspirasjon til positiv lek og mestringsfølelse ved bruk av digitale

verktøy
• s kal få erfaringer med digital dømmekraft og en begynnende etisk forståelse knyttet til digi tale

medier
• s kal oppleve at digitale verktøy er en naturlig del av barnehagehverdagen

Barnehagepersonalet i kommunale barnehager i Ringerike
• l egge r til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale

uttrykksformer
• u tforske r bruk av digitale verktøy sammen med barna
• utøve r digital dømmekraft og en etisk forståelse knyttet til digitale medier
• ha r et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern
• bruke r IKTplan.no aktivt
• deltar i kompetansehev ingstiltak og bidrar til delings - og læringskultur.
• oppfatter Ringerike kommune som en attraktiv arbeidsgiver som følge av den digitale

satsingen

Styrerne i kommunale barnehager i Ringerike kommune
• e r digitale forbilder
• l eder barnehagepersonalets digita le læring
• e r pådrivere for deling av pedagogisk utviklingsarbeid/erfaringer
• u ttrykker tydelige forventninger til barnehagepersonalet
• d eltar i kompetansehevingstiltak og lærende ledernettverk
• o ppfatter Ringerike kommune som en attraktiv arbeidsgiver som følge av den digitale

satsingen

Barnehageeier i Ringerike kommune
• l egger til rette for en delingskultur og lærende nettverk mellom barnehagene
• s ørger for kompetanseutviklingstiltak
• u ttrykker tydelige forventninger til styrerne

Foresatte i kommunale barneh ager i Ringerike
• b ruker digitale verktøy i kommunikasjonen barnehage - hjem
• b idrar positivt til sine barns digitale vaner
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Elever i Ringeriksskolen
• e r digitalt aktive og har kompetanse til å tilegne seg nye digitale ferdigheter
• o pplever at IKT er en n aturlig integrert del av undervisningen
• b ruker IKT på en hensiktsmessig måte for å lære innenfor ferdighetsområdene

o Tilegne seg og behandle innebærer å kunne bruke ulike digitale verktøy, medier og
ressurser til å søke etter, navigere i, sortere, kategorisere og tolke digital informasjon
hensiktsmessig og kritisk.

o Produsere og bearbeide innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og
ress urser til å sette sammen, gjenbruke, omforme og videreutvikle ulike digitale
elementer til produkter, for eksempel sammensatte tekster.

o Kommunisere innebærer å kunne bruke digitale verktøy, ressurser og medier til å
samarbeide i læringsprosesser og til å presentere egen kunnskap og kompetanse til
ulike mottakere.

o Digital dømmekraft innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser
på en forsvarlig måte og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av
Internett.

Lærere i Ringeriksskole n
• e r digitalt kompetente og tar nye digitale verktøy i bruk når det er hensiktsmessig
• u tøver hensiktsmessig digital didaktikk og er gode klasseledere i et IKT - rikt miljø
• u tøver og underviser i digital dømmekraft
• p røver ut og bruker digitale arbeidsforme r jevnlig i undervisningen og vurderingsarbeidet
• a rbeider etter IKTplan.no og følger opp progresjonen i kompetanseutviklingen
• d eltar i kompetansehevingstiltak og bidrar til en delings - og læringskultur
• o ppfatter Ringerike kommune som en attraktiv arbeidsg iver som følge av den digitale

satsingen

Skoleledere i Ringeriksskolen
• e r digitale forbilder
• l eder lærernes digitale læring
• e r pådrivere for deling av undervisningsopplegg/erfaringer
• u ttrykker tydelige forventninger til lærerne
• f ølger opp elevenes digi tale læringsresultater
• d eltar i kompetansehevingstiltak og lærende ledernettverk

Skoleeier i Ringeriksskolen
• l egger til rette for en delingskultur og lærende nettverk mellom skolene
• l eder skoleledernes digitale læring
• s ørger for kompetanseutviklingstilt ak
• u ttrykker tydelige forventninger til skoleledere
• f ølger opp skolenes digitale læringsresultater
• s øker samarbeid med næringsliv der det er mulig og der det kan gi læringsgevinst

Foresatte i Ringeriksskolen
• b ruker digitale verktøy i kommunikasjonen skole - hjem
• b idrar til sine barns digitale læring

Næringsliv et i Ringerike
• i nngår partnerskap med skoleeier
• h ar samarbeid med skoler og barnehager
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5 I mplementering
• Implementering en foregår over en 3 - årsperiode .
• D et første halve året brukes til å forberede organisasjonen gjennom forankring i ledelsen og

kompetanseutvikling i ledergrupper og av ressurslærere.
• Arbeid med infrastruktur startes snarest mulig.
• Det legges inn ekstra prosjektmidle r i budsjett 2018, og Handlingsplan 2018 - 2021.

5.1 I barnehagen
Infrastrukturen med trådløse nett i alle barnehager må være på plass. (Jf vedlegg 1 - dekningskart pr
skole/barnehage) . D e fleste barnehagene meget god dekning, unntakene er Ullerål barnehage ,
Hv ervenmoen barnehage og Heggen barnehage .

Barnehagene skal ha samme type enheter som skolene (nettbrett /Ipad – PC eller Chromebook)

For å oppnå de pedagogiske målene bør barnehagene ha følgende basis utstyr :

• Nettbrett: 1 stk. pr 6 barn i hver avdeling
• Dig italt kamera – robust type – 1 pr avdeling
• Mikroskop til nettbrett – 1 pr avdeling
• Skriver til bilder (10X15) – 1 pr avdeling.
• Ped.leder – 1 arbeidsstasjon
• Assistenter – må minimum ha tilgang til enhet med touchskjerm

Andre aktuelle verktøy er:

• Webkamera
• Multifunksjonsskriver
• GPS
• Smart - table
• Smartboard
• Funboard
• Smarttelefon
• Projektor, Apple – TV, Chromecast

5.2 I skolen
Målet er enheter 1:1 for alle elever og lærere i grunnskolen.

Infrastrukturen med trådløse nett på alle skoler må være på plass før utrull ing av enheter.

• Utrulling av enheter 1 - 1 gjøres i puljer skolevis i løpet av planperioden.
• Ny plattform med skylagring velges. Aktuelle plattformer er:

o Microsoft med Office 365
o Chromebook

• Læringsplattform (som skal erstatte Fronter) anskaffes etter at n y plattform er valgt.
• Digital kompetanse må være et av satsningsområdene i Ringeriksskolen fra og med skoleåret

2017/2018.

For å gi et godt grunnlag for god bruk av digitale verktøy i undervisningen, bør ledere og ressurslærere
bli kjent med ny plattform før kompetanseutvikling i personalet starter opp. Personalet må få tid til å
beherske verktøyene før det tar det i bruk med elevene. Dette arbeide kan starte opp høsten 2017, når
beslutning om plattform er tatt.

Infrastruktur på skolene
Teknisk sett er ungdomsskolene utbygd for 1 - 1 enhetsbruk, men s barneskolene og 1. - 10 - skolene har
svært ulik dekning. (Jf vedlegg 1 - dekningskart pr skole/barnehage). Sokna skole og Kirkeskolen har
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full dekning, Ny skoler Hønefoss sør og nord vil ha full dekning, det samm e gjelder paviljong som
settes opp i forbindelse med bygging av ny skole Hønefoss nord.

Utrulling av utstyr.
Barneskolene har absolutt størst behov for oppgradering av utstyr. Pr i dag er det årlig utrulling av PC -
er på ungdomstrinnet. Beregnet levetid fo r PC - ene er 3 år.

Det vil by på utfordringer med utrulling pr klassetrinn dersom vi bytter plattform, samtidig som det er
viktig å ikke lage for store utfo rdringer for ungdomsskolene. Det vil være ekstra utfordring å ha to ulike
plattformer over tid på en skole. Dersom vi velger Chromebook er det mulig å kjøre denne plattformen
på eksisterende PC - er.

På grunn av manglende trådløst nett på flere av barneskolene vil det pr i dag ikke kunne leveres ut
PC/Chromebook til alle elever på et trinn (f. eks.5. trinn) .

Det anbefales at man ruller ut ny løsning i puljer skolevis (til alle elever og ansatte på aktuell skole) og
gjennomfører kompetanseutviklingsplanen pr skole parallelt med utrullingen. Dette medfører også en
forpliktelse fra skolen.

6 Oppfølging og gevinstrealisering
Temaplanen setter krav til lærere, skoleledere og skoleeier om oppfølging av læringsprosess og
læringsresultater for den enkelte elev, den enkelte skole og Ringeriksskolen som helhet.

D ette området av skolens virksomhet vil også være en naturlig del i medarbeidersamtaler,
virksomhetsplaner, lederdialoger og årlig tilstands rapportering til skoleeier. Tilstandsrapporten
behandles politisk, slik kan kommunestyret følge med på og evt. vedta nye tiltak for å stimulere til den
digitale utvikl ingen i ringerikesskolen .

Det er avgjørende for å nå målene at kompetanseheving en som er skissert i pkt 3 gjennomføres.

Det er viktig at man legger opp til fortsatt utprøving og erfaringsdeling for å hente gevinster ut av
investeringene i digitalt utstyr .

Rådmannen vil utarbeide en evaluering av «Temaplan for digital barnehage

- og skolehverdag» og vurdere måloppnåelsen i en sak som legges frem til politisk behandling våren
20 2 1.

7 Vedlegg

7.1 Dekningskart – skoler og barnehager



IT - enhetens tekniske vurderinger av lokasjoner,
nettverk og kommunikasjon 2017

Skoler og barnehager



Forklaringer

Kommunikasjon – viser vurdering av tilknytningen til
internett og kommunens datacenter .
Kablet nettverk – hvilken beskaffenhet fysisk nettverk er
inne i byggningen .
Trådløst nettverk – hvor mye av byggets bruksarealer er
dekket trådløst.
Infrastruktur – brannmurer, switcher , servere og annet I KT
utstyr.
Telefoni – hvilke typer telefoni løsninger benyttes i bygget.
Som I T er kjent med.
Sikkerhet – Fysisk tilgang til IT utstyr og
nettverksfordelinger mm.
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H au gsbygd u n gdom sskol e

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning
mobiltelefoni

Sikkerhet
Kommunikasjonsrom er
en bod inne i
undervisningslokalene
som er låst og adgang
begrenset.
Ingen adgangskontroll på
dører

Brukere
227 brukere

Utstyr
274 PC
1 tynnklient
2 multifunksjonsskrivere
1 server
10 smartboards
14 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Egen fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset. Ingen
abonnementskostnad,
kun kostnader for
vedlikehold.
.

Oppsummering
Haugsbygd ungdomsskole har hatt drift for 1 - 1 enheter siden 2008.
Nettverk på skolen fungerer godt. Er tilknyttet Vang skole med fiber.

Utfordringer
Trenger ny server for tanking av maskiner, da denne er gammel og
utenfor service avtale. Løsningen oppdateres i løpet av 2017.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer. Se på mulighet for Adgangskontroll inn til
tekniskrom.

Kommunikasjon

1gbit
eid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

Middels

Infrastruktur

Switch
og

server



Kommunikasjon

1gbit
eid

Kablet nettverk

Cat5e

H ov u n gdom sskol e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

IP og
mobil

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
IP telefon tilknyttet
kommunens
hovedsentral og
mobiltelefoni

Sikkerhet
Tekniskrom er låst og
adgang begrenset
Ingen adgangskontroll på
dører

Brukere
241 brukere

Utstyr
261 PC
1 tynnklient
3 multifunksjonsskrivere
1 server
4 smartboards
X prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Egen fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset. Ingen
abonnementskostnad,
kun kostnader for
vedlikehold.

Sikkerhet

God

Oppsummering
Hov ungdomsskole har hatt drift for 1 - 1 enheter siden 2008. Nettverk
på skolen fungerer godt. Skolen er gode på å prøve ut ny teknologi og
har satt opp informasjonsskjermer i elevområder og tester ut
skyløsning fra Google på eget initiativ.

Utfordringer
Trenger ny server for tanking av maskiner, da denne er gammel og
utenfor service avtale. Løsningen oppdateres i løpet av 2017.
Databehandleravtaler og sikkerhet/risikovurderinger ifht bruk av
skyløsninger bør utarbeides.

Tiltak for
fremtiden

Adgangskontroll må etableres i forbindelse med ny skole. Vurdere
mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Infrastruktur

Switch
og

server



Veien m arka u n gdomsskole

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning
mobiltelefoni

Sikkerhet
Tekniskskap er låst, men
står åpent med for dårlig
sikkerhet
Ingen adgangskontroll på
dører

Brukere
313 brukere

Utstyr
336 PC
1 tynnklient
4 multifunksjonsskrivere
1 server
2 smartboards
20 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Leid fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
abonnementskostnad,.

Oppsummering
Veienmarka ungdomsskole har hatt drift for 1 - 1 enheter siden 2008.
Nettverk på skolen fungerer godt. Skolen er gode på å prøve ut ny
teknologi og har satt opp informasjonsskjermer i elevområder og
tester ut Office 365 som pilotskole.

Utfordringer

Trenger ny server for tanking av maskiner, da denne er gammel og
utenfor service avtale. Løsningen oppdateres i løpet av 2017.
Databehandleravtaler og sikkerhet/risikovurderinger ifht bruk av
skyløsninger bør utarbeides.
Det bør også ordnes en ny løsning på hovedfordelingen, da denne
står i et skap som står åpent i elevstuen på skolen.

Tiltak for
fremtiden

Det bør vurderes å bygge inn fordelingen som står i elevstuen, da
denne står alt for åpent og gir dårlig sikkerhet. Vurdere mulighet for å
innføre kommunens fellesløsning for informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

1gbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

Dårlig

Infrastruktur

Switch
og

server
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H al l in gby skol e

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning
mobiltelefoni

Sikkerhet
Tekniskrom er låst og
adgang begrenset
Ingen adgangskontroll på
dører

Brukere
360 brukere

Utstyr
126 PC
58 tynnklient
8 multifunksjonsskrivere
1 server
14 Interwrite
9 Smartboard
2 6 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Leid fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
abonnementskostnad.
Skolen er knutepunkt for
omsorgstun , barnehage
og helsestasjon

Oppsummering Hallingby skole har hatt drift for 1 - 1 enheter på ungdomsskolen siden
2008, men har kun dekning på arbeidsrom for lærer på barneskolen.
Nettverk på skolen fungerer godt.

Utfordringer
Trenger ny server for tanking av maskiner, da denne er gammel og
utenfor service avtale. Løsningen oppdateres i løpet av 2017.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer. Se på mulighet for Adgangskontroll inn til
tekniskrom.

Kommunikasjon

1gbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

80%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch
og

server



N es skol e

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning
mobiltelefoni

Sikkerhet
Teknisk rom er en bod
etablert i
undervisningsarealet,
som er låst og adgang
begrenset
Ingen adgangskontroll på
døra

Brukere
36 brukere

Utstyr
34 PC
1 tynnklient
2 multifunksjonsskrivere
1 server
5 smartboards
6 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Leid kobber tilknyttet
internett.
Abonnementskostnad.

Oppsummering
Nes skole har hatt drift for 1 - 1 enheter siden 2008. Nettverk på skolen
fungerer godt.

Utfordringer
Trenger ny server for tanking av maskiner, da denne er gammel og
utenfor service avtale. Løsningen oppdateres i løpet av 2017.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer. Se på mulighet for Adgangskontroll inn til
tekniskrom.

Kommunikasjon

8mbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

80%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

Middels

Infrastruktur

Switch
og

server



Sokn a skol e

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
IP telefoni til
kommunens
hovedsentral
Noen mobiltelefoner

Sikkerhet
Tekniskrom er låst og
adgang begrenset
Ingen adgangskontroll på
døra til teknisk rom, men
på adgang til skolen.

Brukere
165 brukere

Utstyr
90 PC
0 tynnklient
4 multifunksjonsskrivere
1 server
16 smartboards
17 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Leid fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad.

Oppsummering
Sokna skole har hatt drift for 1 - 1 enheter siden 2008. Nettverk på
skolen fungerer godt. Skolen er gode på å prøve ut ny teknologi og
har satt opp informasjonsskjermer i elevområder og har deltatt på en
del koding har god media gruppe som valgfag.

Utfordringer
Trenger ny server for tanking av maskiner, da denne er gammel og
utenfor service avtale. Løsningen oppdateres i løpet av 2017.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer. Se på mulighet for Adgangskontroll inn til
tekniskrom.

Kommunikasjon

1gbit
leid

Kablet nettverk

Cat6a

Trådløst nettverk

100 %

Te lefon i

IP

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch
og

server



Tyristran d skol e

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning
mobiltelefoni

Sikkerhet
Tekniskrom er låst og
adgang begrenset
Ingen adgangskontroll på
dører

Brukere
400 brukere

Utstyr
174 PC
40 tynnklient
8 multifunksjonsskrivere
1 server
8 Interwrite
2 4 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Leid fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
abonnementskostnad.

Oppsummering Tyristrand skole har hatt drift for 1 - 1 enheter på ungdomsskolen siden
2008, men har kun dekning på arbeidsrom for lærer på barneskolen.
Nettverk på skolen fungerer godt.

Utfordringer
Trenger ny server for tanking av maskiner, da denne er gammel og
utenfor service avtale. Løsningen oppdateres i løpet av 2017.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer. Se på mulighet for Adgangskontroll inn til
tekniskrom.

Kommunikasjon

500mbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

60%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch
og

server



1 - 7 SKOLER



E ikl i skol e

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning
mobiltelefoni

Sikkerhet
Det er ingen eget
tekniskrom, og skap for
nettverksfordeling er ute
i klasserommene.

Brukere
254 brukere

Utstyr
35 PC
41 tynnklient
5 multifunksjonsskrivere
10 Interwrite
13 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Egen fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset. Ingen
abonnementskostnad,
kun kostnader for
vedlikehold.
.

Oppsummering
Eikli skole har trådløsdekning på arbeidsrom for lærere og er ikke klar
for å rulle ut 1 - 1 enheter. Nettverk på skolen fungerer godt.

Utfordringer
Nettverksutstyr på skolen begynner å bli gammelt.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer. Se på mulighet for Adgangskontroll inn til
tekniskrom.

Kommunikasjon

1gbit
eid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

10%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

Dårlig

Infrastruktur

Switch



H elgeru d skole

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning
mobiltelefoni

Sikkerhet
Tekniskrom med lås,
men et skap i
oppholdsrom for lærere.

Brukere
254 brukere

Utstyr
35 PC
45 tynnklient
4 multifunksjonsskrivere
14 Smartboard
14 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Leid fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad.

Oppsummering Helgerud skole har trådløsdekning på arbeidsrom for lærere og er ikke
klar for å rulle ut 1 - 1 enheter. Nettverk på skolen fungerer godt.
Skolen leverer nett videre til Heradsbygda barnehage

Utfordringer
Nettverksutstyr på skolen begynner å bli gammelt.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer. Se på mulighet for Adgangskontroll inn til
tekniskrom.

Kommunikasjon

1gbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

10%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

Middels

Infrastruktur

Switch



H øn efoss skol e

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
IP telefoni til
kommunens
hovedsentral.
Apparatene er gamle og
det er få av dem.

Sikkerhet
Det er ingen eget
tekniskrom, og skap for
nettverksfordeling er ute
i åpne områder Det er
for dårlig sikring.

Brukere
269 brukere

Utstyr
35 PC
41 tynnklient
5 multifunksjonsskrivere
16 Smartboard
16 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Egen fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset. Ingen
abonnementskostnad,
kun kostnader for
vedlikehold.
.

Oppsummering Hønefoss skole har trådløsdekning på arbeidsrom for lærere og er
ikke klar for å rulle ut 1 - 1 enheter. Nettverk på skolen fungerer godt.
Skolen leverer nett videre til pumpehuset på Glatvedt brygge.

Utfordringer
Bygget er gammelt og det er veldig kostbart å vedlikeholde nettverket
der. Skal det opp nye punkter blir det store kostnader.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

1gbit
eid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

10%

Te lefon i

IP
telefoni

Sikkerhet

Dårlig

Infrastruktur

Switch



Kirkeskol en

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen telefonsentral.
Denne er gammel.

Sikkerhet
Det er ingen eget
tekniskrom, og skap for
nettverksfordeling er ute
i åpne områder Det er
for dårlig sikring.

Brukere

102 brukere

Utstyr
30 PC
15 tynnklient
4 multifunksjonsskrivere
5 Smartboard
6 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Abonnementskostnad

Oppsummering
Kirkeskolen har full trådløsdekning og er klar for å rulle ut 1 - 1 enheter.

Utfordringer Kommunikasjonen går via Ringkollen med trådløs link, denne er under
utskiftning til 1gbit fiber som vurderes grønn. Trådløs løsningen var
ustabil og ofte nede på grunn av strømbrudd.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

1gbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

Dårlig

Infrastruktur

Switch



U l l erål skol e

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning. Denne er
gammel.

Sikkerhet
Det er ingen eget
tekniskrom, og skap for
nettverksfordeling er ute
i åpne områder Det er
for dårlig sikring.

Brukere

356 brukere

Utstyr
65 PC
62 tynnklient
4 multifunksjonsskrivere
15 Smartboard
21 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Egen fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset. Ingen
abonnementskostnad,
kun kostnader for
vedlikehold.

Oppsummering
Ullerål skole har kun trådløsdekning på lærerrom og er ikke klar for å
rulle ut 1 - 1 enheter.

Utfordringer
Skolen har mye gammelt nettverksutstyr som bør oppgraderes.
Hovedfordeling i gangen i første etasje bør sikres bedre.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

1gbit
eid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

20 %

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

Middels

Infrastruktur

Switch



Van g skole

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning
mobiltelefoni

Sikkerhet
Tekniskrom er låst og
adgang begrenset
Ingen adgangskontroll på
døra.

Brukere
367 brukere

Utstyr
50 PC
81 tynnklient
4 multifunksjonsskrivere
13 smartboards
19 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Egen fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset. Ingen
abonnementskostnad,
kun kostnader for
vedlikehold.

Oppsummering
Vang skole har trådløsdekning på arbeidsrom for lærere og er ikke
klar for å rulle ut 1 - 1 enheter. Nettverk på skolen fungerer godt.
Skolen er knutepunkt for Hausbygd ungdomsskole og Haug
barnehage.

Utfordringer
Nettverksutstyr på skolen begynner å bli gammelt.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer. Se på mulighet for Adgangskontroll inn til
tekniskrom.

Kommunikasjon

1gbit
eid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

10%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch



Veien skole

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Egen løsning. Denne er
gammel.

Sikkerhet
Skolen har eget
tekniskrom, men skap
for nettverksfordeling er
også ute i åpne områder
Det er for dårlig sikring.

Brukere

241 brukere

Utstyr
65 PC
62 tynnklient
4 multifunksjonsskrivere
13 Smartboard
15 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjon
Leid fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad .

Oppsummering
Veien skole har trådløsdekning på lærerrom og er ikke klar for å rulle
ut 1 - 1 enheter. Skolen er flinke til å prøve ut teknologi på egenhånd.
De har en del nettbrett som brukes aktivt i undervisning, og har kjøpt
en del nye PCer til lærere av eget budsjett.

Utfordringer
Skolen har mye gammelt nettverksutstyr som bør oppgraderes.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

1gbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

80%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

Middels

Infrastruktur

Switch



BARNEHAGER



E ikl i barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Mobil.

Sikkerhet
All kabelfordeling havner
inn i skap som henger
høyt på veggene.
Skapene er låsbare.

Brukere
5 avdelinger
83 plasser

Utstyr
6 PC
1 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
4 Ipader .
2 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Tilknyttet rådhuset med
trådløs link. Ingen
Abonnementskostnad.

Oppsummering
Eikli barnehage har trådløsdekning og er klar for å rulle ut 1 - 1
enheter. De har 4 nettbrett, og bruker disse aktivt.

Utfordringer
I T vurderer at det ikke er tekniske utfordringer ifbm infrastruktur ved
Eikli barnehage.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

70mbit
Trådløs

link

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Mobil

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch



H al l in gby barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Mobil.

Sikkerhet
All kabelfordeling havner
inn i skap som henger
høyt på veggene.
Skapene er låsbare.

Brukere
4 avdelinger
72 plasser

Utstyr
5 PC
2 tynnklient
2 multifunksjonsskrivere
4 Ipader .
2 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Tilknyttet Hallingby
skole. Leid fiber
tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad .

Oppsummering
Hallingby barnehage har full trådløsdekning og er klar for å rulle ut 1 -
1 enheter. De har 4 nettbrett som brukes aktivt.

Utfordringer
Barnehagen har et luftstrekk hengende på mye gammelt
nettverksutstyr som bør oppgraderes.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

1gbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Tlf linje
og mobil

Sikkerhet

Middels

Infrastruktur

Switch



H au g barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Mobil.

Sikkerhet
Barnehagen mangler
skap, og
nettverksfordeling ligger
på et skap på
spiserommet til de
ansatte.

Brukere
3 avdelinger
50 plasser

Utstyr
4 PC
1 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
3 Ipader .
1 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Tilknyttet Vang skole.
Leid fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad .

Oppsummering
Haug barnehage har full trådløsdekning og er klar for å rulle ut 1 - 1
enheter. De har 3 nettbrett som brukes aktivt.

Utfordringer Barnehagen er tilkoblet Vang skole med en gammel trådløslink.
Denne bør erstattes med noe annet, det vurderes graving av fiber
mellom Vang skole og Barnehagen.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

15mbit
Trådløs

link

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Tlf linje
og mobil

Sikkerhet

Middels

Infrastruktur

Switch



H eggen barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Mobil.

Sikkerhet
All kabelfordeling havner
inn i skap som henger
høyt på veggene.
Skapene er låsbare.

Brukere
3 avdelinger
35 plasser

Utstyr
3 PC
1 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
2 Ipader .
2 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Sikkerprint

Kommunikasjo n
Leid kobber fra Telenor
tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad .

Oppsummering Heggen barnehage har ingen trådløsdekning og er ikke klar for å rulle
ut 1 - 1 enheter. De har 2 nettbrett, men trenger trådløsnett for å få
brukt disse aktivt.

Utfordringer
Barnehagen er tilkoblet datasenteret med en dårlig kobberlinje . Det
finnes ikke ved dags dato noe annen mulighet for kommunikasjon.
Dette begrenser mulighetene på lokasjonen, spesielt muligheten for å
etablere trådløst nettverk.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

10mbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

0 %

Te lefon i

Mobil

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch



H eradsbygda barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Mobil.

Sikkerhet
All kabelfordeling havner
inn i skap som henger
høyt på veggene.
Skapene er låsbare.

Brukere
5 avdelinger
60 plasser

Utstyr
5 PC
1 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
3 Ipader .
2 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Tilknyttet Helgerud
skole. Leid fiber
tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad .

Oppsummering
Hradsbygda barnehage har full trådløsdekning og er klar for å rulle ut
1 - 1 enheter. De har 3 nettbrett.

Utfordringer
Barnehagen er tilkoblet Helgerud skole med en trådløslink.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

100mbit
Trådløs

link

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Mobil

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch



H vervenm oen barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Fasttelefoni og Mobil.

Sikkerhet
All kabelfordeling havner
inn i skap som under
pulten på ledersSkapene
er låsbare.

Brukere
4 avdelinger
62 plasser

Utstyr
5 PC
1 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
3 Ipader .
2 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Leid 5/25 Mb leid
kommunikasjon fra
T elenor.
Abonnementskostnad.

Oppsummering Hvervenmoen barnehage har ingen trådløsdekning og er ikke klar for
å rulle ut 1 - 1 enheter. De har nettbrett, men trenger trådløsnett for å
få brukt disse aktivt.

Utfordringer Barnehagen er tilkoblet datasenteret med en leid kobberlinje fra
Telenor. Dette gir begrensninger for lokasjonen. Denne bør erstattes
med noe annet.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

5 mbit
leid

kobber

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

0%

Te lefon i

Tlf linje
og mobil

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch



H øn efoss barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Mobil.

Sikkerhet
All kabelfordeling havner
inn i skap som henger
høyt på veggene.
Skapene er låsbare.

Brukere
6 avdelinger
115 plasser

Utstyr
Ca 10 PC
1 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
5 Ipader .
6 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Tilknyttet knyttet
kornsilo med trådløslink.
Ingen
Abonnementskostnad.

Oppsummering Hønefoss barnehage har trådløsdekning og er klar for å rulle ut 1 - 1
enheter. De har 5 nettbrett, og bruker disse aktivt. De bruker it aktivt i
hverdagen og er ivrig på å teste nye ting.

Utfordringer
Barnehagen er tilkoblet kornsilo med en gammel trådløslink. Denne
bør erstattes med noe annet.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

5mbit
Trådløs

link

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Mobil

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch



N es barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Fasttelefoni og Mobil.

Sikkerhet
Barnehagen mangler
skap, og
nettverksfordeling ligger
på et skap åpent.

Brukere
1 avdeling
12 plasser

Utstyr
1 PC
0 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
1 Ipader .
1 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Tilknyttet Nes skole. Leid
kobber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad .

Oppsummering
Nes barnehage har full trådløsdekning og er klar for å rulle ut 1 - 1
enheter. De har 1 nettbrett som brukes aktivt.

Utfordringer
Barnehagen er tilkoblet Nes skole med en kobberkabel, som er lang.
Denne er i lengste laget, og bør erstattes med nedgravd fiber.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

8mbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Egen
sentral

og mobil

Sikkerhet

Dårlig

Infrastruktur

Switch



Tyristran d barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Fasttelefoni og Mobil.

Sikkerhet
All kabelfordeling havner
inn i skap som henger
høyt på veggene.
Skapene er låsbare.

Brukere
4 avdelinger
68 plasser

Utstyr
5 PC
1 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
4 Ipader .
2 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Tilknyttet Tyristrand
skole. Leid fiber
tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad .

Oppsummering
Tyristrand barnehage har full trådløsdekning og er klar for å rulle ut 1 -
1 enheter. De har 4 nettbrett som brukes aktivt.

Utfordringer
Barnehagen er tilkoblet Tyristrand skole med en gammel trådløslink.
Denne bør erstattes med noe annet.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

15mbit
Trådløs

link

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Tlf linje
og mobil

Sikkerhet

Middels

Infrastruktur

Switch



U l lerål barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Fasttelefoni og Mobil.

Sikkerhet
All kabelfordeling havner
inn i leders kontor, men
er ikke i noen skap.

Brukere
2 avdelinger
33 plasser

Utstyr
4 PC
1 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
2 Ipader .
1 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Tilknyttet datasenter
med en 4 Mb
kobberlinje.
Abonnementskostnad.

Oppsummering Ullerål barnehage har ingen trådløsdekning og er ikke klar for å rulle
ut 1 - 1 enheter. De har 2 nettbrett, men trenger trådløsnett for å få
brukt disse aktivt.

Utfordringer Barnehagen er tilkoblet dårlig kobberlinje. Denne setter store
begrensninger på muligheter i barnehagen, og bør erstattes med noe
annet.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

4mbit
leid

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

0%

Te lefon i

Tlf linje
og mobil

Sikkerhet

Dårlig

Infrastruktur

Switch



Veien barn eh age

Telefoni

Telefoni

Telefoni

Te lefon i
Fasttelefoni og Mobil.

Sikkerhet
All kabelfordeling havner
inn i skap som henger
høyt på veggene.
Skapene er låsbare.

Brukere
3 avdelinger
50 plasser

Utstyr
5 PC
1 tynnklient
1 multifunksjonsskrivere
3 Ipader .
2 prosjektorer

Sikkerhetssoner
Ansatt
Elev
Sikkerprint
Gjest

Kommunikasjo n
Tilknyttet Veienmarka
ungdomsskole. Leid
fiber tilknyttet
kommunikasjonsrom på
rådhuset.
Abonnementskostnad .

Oppsummering
Veien barnehage har full trådløsdekning og er klar for å rulle ut 1 - 1
enheter. De har 3 nettbrett, og bruker disse aktivt.

Utfordringer
Barnehagen er tilkoblet Veienmarka skole med trådløslink.

Tiltak for
fremtiden

Vurdere mulighet for å innføre kommunens fellesløsning for
informasjonsskjermer.

Kommunikasjon

7 0mbit
Trådløs

link

Kablet nettverk

Cat5e

Trådløst nettverk

100%

Te lefon i

Tlf linje
og mobil

Sikkerhet

God

Infrastruktur

Switch
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P e r i o d e M o d u l M å l g r u p p e A n s v a r

H ø s t 2 0 1 7 I n n f ø r i n g i b r u k a v
k o m p e t a n s e p a k k e n e
P r e s e n t a s j o n a v d e u l i k e m o d u l e n e ,
o g m å t e n d e e r b y g d o p p .

R e k t o r ,
r e s s u r s l æ r e r e

S k o l e e i e r
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r e k t o r
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S t a t e n s k a r t v e r k

L æ r e r p å b a r n e -
o g u n g d o m s t r i n n

S k o l e e i e r

V å r 2 0 1 8 G o o g l e t r a i n i n g c e n t e r -
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A l l e l æ r e r e o g
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R e k t o r /
r e s s u r s l æ r e r

V å r 2 0 1 8 P r o d u k s j o n o g o p p h a v s r e t t – I K T
s e n t e r e t

A l l e l æ r e r e o g
l e d e r e

R e k t o r
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A l l e R e k t o r
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k o m p e t a n s e

A l l e S k o l e e i e r ,
r e k t o r

V å r 2 0 2 0 V e d l i k e h o l d e o g v i d e r e u t v i k l e
k o m p e t a n s e

A l l e S k o l e e i e r ,
r e k t o r



Prosjekt
« Digital barnehage - og skolehverdag 201 7 - 2021 »

Oppgradering av i nfrastruktur og utrulling utstyr
med kostnadsoversikt - Ringeriksskolen
Infrastrukturen med trådløse nett på alle skoler må være på plass før utrulling av enheter .

• 8.klassinger høsten 2017 overtar PC - er etter avgangselevene våren 2017. Det er ca 50 flere
elever på 8. tr inn fra høsten 2017 enn det var avgangselever, så det kjøpes inn et antall PC -
er.

• Utrulling av 1 - 1 Chrom e book må gjøres i puljer i løpet av planperioden. Første pulje starter
etter planen i januar 2017.

• Digital kompetanse er et av satsningsområdene i Ringeriksskolen fra og med skoleår et
2017/2018.

• Det settes av tid til kompetanseutvikling parallelt med utrullingen. Skoleledere og
ressurslærere kurses først.

For å gi et godt grunnlag for god bruk av digitale verktøy i undervisningen, bør ledere og ressurslærere
bli kjent med ny plattform før kompetanseutvikling i personalet starter opp. Personalet må få tid til å
beherske verktøyene før det tar det i bruk med elevene. Dette arbeide r starte r opp høsten 201 7.

Innkjøp av Chromebook til 8. trinn gjøres i janua r 2018. Midlene som frigjøres ved at det ikke kjøpes
inn PC - er høsten 2017 brukes til oppgradering av infrastruktur.

D et legges inn ekstra prosjektmidler i budsjett 2018, og Handlingsplan 2018 - 2021.

Infrastruktur på skolene
Teknisk sett er ungdomsskolene utbygd for 1 - 1 enhetsbruk, men s barneskolene har svært ulik
dekning. (Jf dekningskart pr skole). Sokna skole og Kirkeskolen har full dekning, På alle skoler skal
eksisterende trådløst nett oppgraderes i løpet av høsten.

I forslag til oppgraderingsrekkefølge er det tatt hensyn til at ny skole Hønefoss sør, som ferd igstilles i
januar 2019 , vil ha full trådløs dekning. Eikli skole og Kirkeskolen er derfor ikke med i oversikt over
oppgradering. Brakkene som sette opp i forbindelse med utbygging av ny skole Hønefoss nord settes
opp med full trådløs dekning, det samme gjelder ombyggingen på Ullerål skole.

Oppgradering - pulje 1 (Høst 2017)

Skole Elevtall
Antall

8. klassinger A nsatte
% trådløs dekning

pr i dag

Hov ungdomsskole 212 72 31 100
Veienmarka
ungdomsskole 288 89 27 100

Sokna skole 133 10 22 100

Haugsbygd ungdomsskole 216 85 29 100

Hallingby skole 309 37 40 8 0

Nes skole 26 2 9 8 0

Tyristrand skole 3 3 2 48 37 60



O ppgradering - pulje 2 (2018)

Skole Elevtall Ansatte % trådløs dekning pr i dag

Veien skole 2 20 31 80

Vang skole 3 40 43 10

Helgerud skole 23 1 29 10

Hønefoss skole 2 29 3 7 10

Kostnader – oppgradering av infrastruktur
Utstyr/arbeid Pris Antall Sum
AP (Access Point - trådløssender) kr 6 000,00 58 kr 348 000,00
Kabling pr. punkt kr 4 000,00 58 kr 232 000,00
POE Switcher kr 6 500,00 16 kr 104 000,00
Kabelskap, kjøp, etablering og
arbeid kr 25 000,00 5 kr 125 000,00
Sterkstrømpunkter kr 2 500,00 16 kr 40 000,00

Feilmargin 20% kr 169 800,00
Sum kr 1 018 800,00

Inklusiv MVA kr 1 273 500,00

Detaljert oversikt pr skole – se vedlegg 1, side 4

Utrulling av utstyr
Barneskolene har absolutt størst behov for oppg radering av utstyr. Pr i dag er det årlig utrulling av
utstyr på ungdomstrinnet. Beregnet levetid for PC - ene er 3 år.

Det vil by på utfordringer med utrulling pr klassetrinn dersom vi bytter plattform, samtidig som det er
viktig å ikke lage for store utfordringer for 8.trinnselevene og ungdomsskolene.

Det vil være ekstra utfordring å ha to ulike plattformer over tid på en skole. Det er mulig å kjøre
Chrome som plattform på eksisterende PC - er.

På grunn av manglende trådløst nett på flere av barneskolene vil vi ikke kunne levere ut
PC/Chromebook til alle elever på et trinn (f. eks.5 . trinn).

Fo rslaget er at vi ruller ut ny løsning i puljer skolevis (til alle elever og ansatte på aktuell skole) og
gjennomfører kompetanseutviklingsplanen pr skole parallelt med utrullingen. Dette medfører en
forpliktelse fra skolen også.

2018 2019 - 2020

• Haugsbygd
• Veienmarka
• Hov
• H elgerud
• Sokna
• Tyristrand
• Vang
• Veien
• Hallingby

• Benterud skole
• Nes
• Ullerål
• Hønefoss



Kostnader – innkjøp av Chromebook 1 :1 i plan p erioden
Utgangspunkt er elevtall pr august 2017.

Antall Chromebooks pr år:

Skole Antall elever 2018 2019 2020 2021

Eikli skole 198

Hallingby skole 309 243 30 30 30

Helgerud skole 231 231 35 35 35

Hov ungdomsskole 212 72 66

Haugsbygd ungdomsskole 216 85 20

Hønefoss skole 229 229

Kirkeskolen 87

Nes skole 26 18 5 5 5

Sokna skole 133 106 15 15 15

Tyristrand skole 332 261 30 30 30

Ullerål skole 344 344 60 60

Vang skole 340 340 60 60 60

Veien skole 220 220 35 35 35

Veienmarka ungdomsskole 288 89 30

Benterud skole 285 45 45

Sum elevtall/enheter 3165 1894 955 315 315

Sum innkjøp Chromebooks kr 6 629 000,00 kr 3 342 500,00 kr 1 102 500,00 kr 1 102 500,00

Pris pr. enhet - kr 3500, - I alt 2018 - 2021 kr 12 176 500,00

Elever fra Eikli skole og Kirkeskolen får utstyr når de begynner på Benterud skole

Elever fra Eikli, Hønefoss, Ullerål og Kirkeskolen får utstyr når de begynner på ungdomsskolen

Tallene baserer seg på antatt nye 1.klassinger pr år

I tillegg kommer i nn k jøp av Chr omebooks til ansatte i Ringerikesskolen. Ut fra utrullingsplanen kjøpes
det inn 30 0 enheter i 2018, pris kr. 1 050 000 og 130 enheter i 20 1 9, pris kr 455 000.



Vedlegg 1 – Detaljert oversikt pr skole – oppgradering infrastruktur.

Skole AP
Kablede
punkter POE Switcher Kabelskap

Sterkstrøms -
punkter Kommentar

Hallingby skole -
barnetrinn 1 1 0 0 0
Helgerud skole 16 16 4 1 4
Hønefoss skole 14 14 4 1 4
Tyristrand skole -
barnetrinn 8 8 2 1 0
Vang skole 12 12 3 1 4
Veien skole 7 7 3 1 4

Nes skole 0 0 0 0 0
Har full
dekning

Sokna skole 0 0 0 0 0
Har full
dekning



Fra: Roger Bogen [Roger.Bogen@ringerike.kommune.no] 

Til: Evi Mathilassi Lien [evi.mathilassi.lien@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 26.06.2017 08:17:05 

Emne: Høringsuttalelse Temaplan IKT 17/2246 

Vedlegg:  

Hei 
 
Det har ikke vært tid eller anledning til møte samarbeidsutvalget der planen har vært 
behandlet. Men den er sendt ut til alle SU-representanter, men ingen har kommet med 
tilbakemedling.  
Dermed ingen innspill fra Samarbeidsutvalget v/Helgerud skole 
 
 
Roger Bogen 
Sekretær  
Helgerud SU 



Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 2017-2021 

Høringsuttalelse- sak 17/2246 

 

Høringsuttalelse fra lærerrepresentanter i SU fra Hønefoss skole. 

1. En god og omfattende plan som peker inn i framtiden. En ambisiøs plan. 

2. Det kreves god kompetanse og opplæring av lærerne. 

3. Det er viktig at det foreligger en fagplan som operasjonaliserer mål og opplæring av 
elevene. Dette er viktig fra høsten 2017. 

4. Vi er spesielt opptatt av planene for Hønefoss skole i forbindelse med kostnader. Dette er 
et gammelt bygg og kostnadene blir veldig høye. Elevene på Hønefoss skole har rett på 
likeverdig dataopplæring som andre elever i Ringerike kommune. 

23. juni 2017 

 

Vennlig hilsen 

Anne Oliv Fjeld 

Mette Wergeland 

 

 



Fra: Kjersti Søberg [Kjersti.Soberg@ringerike.kommune.no] 

Til: Evi Mathilassi Lien [evi.mathilassi.lien@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 22.06.2017 16:32:17 

Emne: Fwd: IKT plan 

Vedlegg:  

Hei Evi 

Tilbakemelding fra FAU Kirkeskolen. 

Mvh Kjersti 

 

Sendt fra min iPad 

 

Videresendt melding: 

Fra: Hilde Magnus <hilde.magnus@gmail.com> 

Dato: 22. juni 2017 kl. 15.32.21 CEST 

Til: Kjersti Søberg <Kjersti.Soberg@ringerike.kommune.no> 

Emne: IKT plan 

Hei Kjersti.  
 

Jeg ser at det i brevet står at vi kan komme med nye mål og formuleringer!  

Planen ser jo grei ut den, men på lik linje med dokumentet som jobbes med for den fremtidige 
Ringeriksskolen inneholder også IKT planen hvordan vi ønsker at det skal være men lite og ikke så 

konkret hvordan det skal gjøres!  
 

Nedenfor derfor mest innspill og ikke noen nye formuleringer og mål kanskje.  
Sender du inn?  

 
Med hilsen  

Hilde  

 
 
 

Innspill til IKT Plan.  
 

- Innledningsvis står det at IKT og digital kompetanse er et nasjonalt satsningsområde.  
- Og videre;  "En av barnehagens og skolens oppgaver er å forberede barna på den 

virkelighet de vil møte som voksne"  
I dokumentet står det også; 

- For å få til den nødvendige kompetansehevingen kreves det at det settes av tid på den 

enkelte skole 

til dette arbeidet. 
 

De tre punktene over tenker vi er viktige. Målene for læring og innholdet i planen er for så vidt vel 
og bra. Det viktige er at de implementeres, og hvordan det jobbes med målene og evt resultater. Bør 

avsettes nok ressurser/penger til dette. 
 

Det skal rulles ut enheter over en 3 års periode! - Hva gjøres i mellomtiden for de som ikke har nok 
enheter eller der infrastrukturen ikke er på plass. Det stiller krav til personalet for å sørge for læring 

i perioden. Enkelte skoler er gode på å prøve ut ny teknologi - hvordan lærer man av hverandre?   
 

Viktig å tenke på sosiale utjevning - hvem er det sitt ansvar? Er det skolens ansvar eller 

foreldrene/hjemmets ansvar? Noen familier har kanskje ikke utstyr andre har opptil flere enheter.  
 

Eksponentielt fart - vil Ringeriksskolen henge med i utviklingen - hvordan sørge for kompetanse i 
en utvikling som raser frem? 



 

Selvom dagens unge vokser opp omgitt av ny teknologi er det ikke en selvfølge at de utarbeider en 
forståelse for teknologien! Derfor må tidlig læring inn, akkurat som de lærer engelsk fra ung alder, 

bør små drypp av koding feks inn så tidlig som mulig.  
 

Når dette er et nasjonalt satsningsområde - er det da "ryddet plass" til dette i undervisning allerede 
fra tidlig alder (5-6 år)?  

 
Terskelen i Ringerikskolen/Barnehager må være lav for å kunne ta i bruk verktøyene som ligger 

der.  Hva er terskelen for å ta i bruk dette nå? Eks kidsakoder.no  Et av punktene i planen 
under Implementering: I skolen står det at Digital kompetanse må være et av 

satsningsområdene i Ringeriksskolen fra og med skoleåret 2017/2018. Hva innebærer det? 
Hvilke aktiviteter/læring skal skolen gjøre?  

 
Ringeriksskolen bør ha i bakhodet at det evt vil komme et klasseskillet mellom de som kan 

kommunisere med maskinene og de som pent må adlyde dem! Hvor ligger ansvaret for at det ikke 
skapes et slik skille?  



 Utdanningsforbundet  

 Ringerike  

 

  

 

Høringsuttalelse – Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 
2017-2021 
 

Utdanningsforbundet støtter arbeidet med å utvikle en ny temaplan for den 

digitale barnehage- og skolehverdagen. Vi ønsker også å bidra med en 

høringsuttalelse for å peke på områder som vi mener det er viktig at vurderes i 

det videre arbeidet. 

 
 

 Savner klargjøring av hvem som skal ta den økonomiske byrden med 
utskifting av digitalt utstyr på den enkelte enhet. Lærer-PC, prosjektører, 
digitale tavler og annet nødvendig utstyr er av varierende alder og 
kvalitet, og trenger et stort økonomisk løft for å være likestilt på alle 
enhetene. Dette må være skoleeiers ansvar. Det må også være en 
utskiftningsplan som ikke belastes den enkelte enhet økonomisk, da 
dette vil være et stort hinder for å oppfylle den digitale temaplanens 
intensjoner. 
 

 Burde det være føringer for stillingsstørrelsen for ressurslærere? 
Muligens ved å ta utgangspunkt i hvor mange brukere og maskinenheter 
som enheten har? Dette bør også øremerkes fra skoleeier for å skape like 
vilkår for enhetene. 
 

 Det er nå flere nye systemer i bruk i utdanningssektoren i Ringerike 
kommune som foreløpig ikke er innarbeidet blant de som skal ta 
systemene i bruk. Det er viktig at grundig kursing blir iverksatt slik at 
Visma og IST blir oppfattet som brukervennlige før nye systemer skal 
implementeres. 
 

 

 

Med hilsen 

 

Utdanningsforbundet Ringerike 



 

 
Evi Mathilassi Lien  

Rådgiver, Ringerike kommune. Rådmannens stab.     22.06.17 

 

 

 

Høringsuttalelse til «Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 2017-2021» 

 

Vi tilslutter oss utkastet til temaplan, uten øvrige kommentarer.  

 

 

 

Med hilsen og på vegne av 

 

SU, Vang skole 

Siri Strømmen, sekretær.  



 

 

 

 

Svar på høring ang. 

 

 Temaplan for digital barnehage - og skolehverdag 2017 - 2021  

 

Det har ikke vært mulig med et ekstra møte i samarbeidsutvalget, men alle 

medlemmene er informert om temaplanen. Ingen har kommet med innspill 

eller kommentarer.  Ledelse og lærere har lest og samtalt om planen. 

Vi synes den er godt forankret og godt gjennomarbeidet.  

Slutter oss derfor til det som er planlagt. 

 

Veien skole 21.06.17 

 

 

Aashild Kvale 

Leder for samarbeidsutvalget 

Veien skole 
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