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 Barnehager og skoler 
– Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan 

– meistre liva sine  

– delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. 

– Viktige for vekst og utvikling for den enkelte og for samfunnet 

 Kommuneplanstrategiens satsingsområder: 
– Befolkningsvekst, næringsgrunnlag, arealdisponering 

 Folkehelsemeldingen 
– Legge til rette for at innbyggerne mestre hverdagens krav og 

delta i samfunnet.  

– God helse og trivsel - livskvalitet!  

Samfunnsmandat 

http://www.ringerike.kommune.no/
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 gi et omsorgsfullt og ut- 
fordrende tilbud til hvert  
enkelt barn 

 reflektere aktivt over egen  
praksis og bruke erfaringer, 
forskning og brukermed- 
virkning i alt utviklingsarbeid. 
  (Handlingsplan 2013-2016) 

 

Barnehager og skoler skal 

http://www.ringerike.kommune.no/
C:/Users/magago2565/Desktop/Handlingsplan for grunnskolen.docx
C:/Documents and Settings/marianne-m/Local Settings/Temp/e/Skolefritidsordningen 2011-2015.pdf
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 Samarbeidet med barnas hjem 

 innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor 

omsorg og lek, læring og danning er sentrale 

deler. 

 sosial og språklig kompetanse i et utviklende 

læringsmiljø 

 voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til 

å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i 

et demokratisk samfunn. 

 både et her- og nå- og et framtidsperspektiv. 

Barnehagens formål og samfunnsmandat 

http://www.ringerike.kommune.no/
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Regjeringens satsning for barnehagene: 

 sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. 

 

Hovedmål: 

 Likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. 

 Alle barnehager skal være en god arena for 

omsorg, lek, læring og danning. 

 Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende 

fellesskap. 
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 11 kommunale barnehager 

 13 private barnehager 

 8 familiebarnehager 

Ringeriksbarnehagene 

http://www.ringerike.kommune.no/


Ringerike 

Kommune 

• 1368 barn i Ringerike har 

barnehageplass. 
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 Handlingsplan for Bhg. 2011-2015 

 Årsplan 

 Kommunen og de private eierne samarbeider om 

retningslinjene for lokale tilpasning. 

 Tilpasse varierte driftsformer og lokale forhold og 

rammebetingelser. 

 

 

 

«..fra regjering til avdeling..» 
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 Vi har 

… dyktige fagfolk med kompetanse om barns 

utvikling og læring samt kunnskap om ivaretakelse 

av sikkerheten. 

 Vi vil 

… daglig benytte oss av beliggenheten til 

barnehagene. 

 Vi skal 

....tilrettelegge det fysiske miljøet inne og ute slik at 

de gir mulighet til utforskning og leik.  

Hva kan vi tilby? 

http://www.ringerike.kommune.no/
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Ringeriksskolen 

 

STRANDEN 

NES 

HALLINGBY 

SOKNA 

HELGERUD 

VANG 

TYRISTRAND 

VEGÅRD 

ULLERÅL 

VEIEN 

KIRKESKOLEN 

EIKLI 

HØNEFOSS VEIENMARKA 

HOV 

HAUGSBYGD 

ÅSBYGDA 

• 17 grunnskoler  
• 3 200 elever  
• 900 barn i SFO 
• 350 lærere  
• Budsjett 270 

mill. 

Felles  
• mål 
• handlingsplan 
• rutiner 

http://www.ringerike.kommune.no/
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«..fra regjering til klasserom…» 

Handlingsplanens fokusområder: 

 Klasseledelse  

 Relasjoner 

 Skole – hjem   

 Vurdering for læring 

 Læringstrykk 

 

http://www.ringerike.kommune.no/
C:/Users/magago2565/Desktop/Handlingsplan for grunnskolen.docx
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«..fra regjering til klasserom…» 

Handlingsplanens fokusområder: 

 Klasseledelse  

 Relasjoner 

 Skole – hjem   

 Vurdering for læring 

 Læringstrykk 

 

http://www.ringerike.kommune.no/
C:/Users/magago2565/Desktop/Handlingsplan for grunnskolen.docx
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Læringsmiljø 

De viktigste faktorene for  
et godt læringsmiljø er  

 god klasse- og skoleledelse 

 positive relasjoner mellom  
lærere og elever 

 et godt samarbeid mellom  
skole og hjem 
     (Hattie , Udir) 

 

http://www.ringerike.kommune.no/
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Klasseledelse/Video/Video---Stottende-relasjoner-i-klasseledelse2/
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Klasseledelse/Video/Video---Stottende-relasjoner-i-klasseledelse2/


Ringerike 

Kommune 

Trivsel i Ringeriksskolen 

 «elevar har rett til eit godt miljø  
som fremjar helse, trivsel og læring» 

 Fokus: «krenkende ord og handlinger» 
– Forebygge 

– Avdekke 

– Håndtere 

– Systemarbeid 

 

http://www.ringerike.kommune.no/
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Læringsmiljø 
Elevundersøkelsen 7.trinn 2012 
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Nasjonale prøver 5.trinn 
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Nasjonale prøver 8.trinn 
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Ungdomstrinn – fornyelse og styrking 

 En mer praktisk, relevant og utfordrende  
skolehverdag 

– økt valgfrihet gjennom innføring av  

valgfag og fleksibilitet 

– god læring og godt læringsmiljø  

gjennom bedre klasseledelse 

– bedre opplæring i regning og lesing 

 

http://www.ringerike.kommune.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny-giv.html?id=632025
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Skolefritidsordningen 

 Frivillig tilbud 1.- 4.trinn 
– Lek i fokus  

– Kultur- og fritidsaktiviteter 

– Omsorg og trygghet 

– SFO og de foresatte 

 Leksehjelp 

 Kulturskoletimen 

 LØFT  

 

 

 

http://www.ringerike.kommune.no/
Skolefritidsordningen 2011-2015.pdf
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I dag har du holdt 

god orden på din 

plass i garderoben.  

Det synes vi er flott! 
Hilsen  

Berit og Camilla 

http://www.ringerike.kommune.no/
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Skole- og barnehageutbygging 

 Ny skole Hønefoss syd (vedtak 2008) 

 Skolebruksplan (Juni 2011) 

 Skoleløsning Hønefoss -2013 

 Barnehageplan - 2014 

 Oppgradering og vedlikehold 
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 Formål:  
– Trygge og gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom 

– Riktige tiltak til rett tid, helhetlig løsninger for brukerne  

– Bedre utnyttelse av intern kompetanse  

 Oppvekstkonferansen 

 Overganger 
– Barnehage - grunnskole –  

videregående skole 

 Samarbeid med andre 
– Lag og organisasjoner 

– Næringsliv 

 

 

 

Oppvekst som en del av helheten 

http://www.ringerike.kommune.no/
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Utfordringer 

 Opprettholde regjeringens føringer for kvalitet 

innenfor dagens rammer 

 Forutsigbarhet i barnehageplasser 

 Synliggjøre nødvendig informasjon om 

barnehageutbygging i kommunen. 

 

 

 

 Ny barnehagelov med føringer  

http://www.ringerike.kommune.no/
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 Gi flere elever tilfredsstillende utbytte av den 

ordinære opplæringen 

 Redusere andelen av elever som mottar 

spesialundervisning 

 God og variert undervisning i store klasser 

 Mottak og opplegg for minoritetsspråklige elever 

 Oppgraderte og godt tilpassede skolebygg i hele 

kommunen 

 

 

 

 

Utfordringer 
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 Rekruttering 
– førskolelærere 

– lærere 

– fagarbeidere 

 

 Oppfølging nyansatte 
– Oppfølging på arbeidsplass 

– Ekstern veiledning 

 

  Videreutvikling 
– Arbeidsplassbasert kompetanseutvikling 

– Kurs - nettverk 

– Videreutdanning 

 

 

 

 

 

 

PERSONALUTFORDRINGER 

http://www.ringerike.kommune.no/
http://www.verdensfinestestillingledig.no/nb
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Barnehage og skole gir muligheter!! 
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