
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  11.11.2015  

Tid:   16:00 -  

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf.  32 11 74 81/958 99234, Mona, eller e-post 

sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE  NR  8 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

        

                   Referatsak  

26/15 15/1129    

 Temamøte   

 

27/15 15/8997    

 Fra ord til handling - barnehage   

 

28/15 15/9098    

 Trivselsplan for kommunale barnehager   

 

29/15 14/4132    

 Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatt behov   

 

30/15 15/8683    

 PC til elever på ungdomstrinnet; evaluering   

 

31/15 15/8694    

 Reviderte opptaksområder for grunnskolene i Ringerike   

 

Ringerike kommune, 04.11.2015 

 

Mons-Ivar Mjelde 

leder 



REFERATSAK 
 

Dato: -     Utvalg: HOK Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

14/2932-15 12.10.2015 R/TEK/JONY L03 

26401/15  

Ny barneskole Hønefoss sør Status 

 

 



   

 Sak 26/15 
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Temamøte  

 

Arkivsaksnr.: 15/1129   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunalsjefen orienterer om: 

 

- HOK sine oppgaver 

- Presentasjon av sektorene 

- Handlingsprogram 2016-2019 med budsjett 2016  
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Fra ord til handling - barnehage  

 

Arkivsaksnr.: 15/8997   Arkiv: A10  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Forslag til vedtak: 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tilrår at handlingsplanen «Fra ord til handling 2015-

2020» vedtas. 

 

 

 

Sammendrag 
Handlingsplanen er et strategidokument som skal være retningsgivende og understøtte 

prioriteringer i barnehagene fra 2015 til 2020. Handlingsplanen beskriver ikke tiltak. Ulike 

tiltak beskrives i de ulike barnehagenes fag-/årsplaner 

Planen er en viktig del av arbeidet med videre utvikling av Ringeriksbarnehagen.  

 

Innledning / bakgrunn 
Lov om barnehager og Rammeplan gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. I 

tillegg kommer Folkehelseloven, Stortings-meldinger, pålagte satsningsområder og 

kommunale planer. FNs Barnekonvensjon gjenspeiles i barnehagene. Særskilt vektlegges 

barns rett til å si sin mening i alt som vedrører det. Barn og forelde oppfordres til å medvirke 

til egen barnehagehverdag.  

Planen er en rullering av Handlingsplanen for barnehage 2011-2015.  

 

Beskrivelse av saken 
Fokusområdene i planen er basert på nasjonale og kommunale føringer og signaler fra 

Brukerundersøkelser og barnehager. Planen inngår i en styringslinje med nasjonale mål og 

føringer via kommunale mål og vedtak til arbeidet ved den enkelte barnehage og på den 

enkelte avdeling/base. 

Handlingsplanen baseres også på kommunens folkehelsemelding. 

Barnehagene har arbeidet med temaer innen ledelse og relasjoner. Dette arbeidet synes å ha 

hatt positiv effekt. Det har og vært fokusert på arbeid mot krenkende handlinger som 

mobbing. Arbeidet med å opprettholde og videreutvikle god kvalitet fortsetter også i neste 

planperiode. Hovedfokuset er tidlig innsats i samarbeid med foresatte og andre samarbeids-

partnere. Det inviteres til medvirkning og åpen kommunikasjon med hjemmet.  

Barnehagetilbudet er i tråd med kommunens verdi-grunnlag – tydelige, ærlige og 

løsningsvillige – TÆL. FNs barnekonvensjon har stor betydning for barnehagens 

pedagogiske virksomhet.  

Barnehagemyndigheten følger opp arbeidet via barnehagens planer og rapporter og i dialog 

med barnehagene og barnehagens leder.  
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Forholdet til overordnede planer 
Innholdet i Handlingsplanen samsvarer med nasjonale planer og føringer for barnehagene. 

Den samsvarer og med Ringerike kommunes handlingsplan 2016-2019, og kommunens 

folkehelsemelding 2012-2030. 

 

Økonomiske forhold 
Planutkastet har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men gir føringer for bruk av tid og 

midler til kompetanseutvikling i barnehagene.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Planutkastet er drøftet med barnehagelederne og med organisasjonene. 

 

Rådmannens vurdering 
Handlingsplanen for barnehage er et grunnlag for å videreføre det gode arbeidet i 

De kommunale barnehagene. Handlingsplanen er et strategidokument som skal være 

retningsgivende og understøtte prioriteringer i barnehagene. 

Rådmannen anbefaler at handlingsplanen for perioden 2015-2020 vedtas. 

 
Vedlegg 
Utkast til «Fra ord til handling 2015-2020». 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 
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Trivselsplan for kommunale barnehager  

 

Arkivsaksnr.: 15/9098   Arkiv: A10 &86  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for Oppvekst og kultur tilrår at «Trivselsplanen for kommunale barnehager» 

vedtas. 

 

 

Sammendrag 
«Trivselsplanen for kommunale barnehager» skal være et retningsgivende dokument for alle 

de kommunale barnehagene i Ringerike. Planen beskriver hvordan ansatte kan støtte barnas 

sosiale utvikling og skape et godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser 

av barn. 

Planen sier noe om voksenrollen og på hvilken måte den voksne skal utvise ansvar i 

barnehagen. Den sier noe om foreldrerollen, om hvordan de kan støtte barnas sosiale 

utvikling og skape et godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser. Ved 

eventuelle avdekking av mobbesaker, beskrives tiltak som gjennomføres, med rutiner og 

skjemaer for møter. Det er i tillegg beskrevet en tiltaksplan mot vold    

 

Innledning / bakgrunn 
 Tiltaksplanen har tatt utgangspunkt i Veileder fra Barne- og familiedepartementet. FNs 

Barnekonvensjon gjenspeiles i planen, samt i Lov om Miljørettet helsevern 

 
Beskrivelse av saken 
 Planen inngår i en styringslinje med nasjonale mål og føringer via kommunale mål og vedtak 

i den enkelte barnehage. Ledergruppen for barnehagene har jobbet med temaet voksenrollen 

over tid og det er fortsatt et satsningsområde i barnehagene. 

Barnehageadministrasjonen er i tett dialog med alle de kommunale barnehagene og deres 

ledere om temaet. Det følges tett på ledermøtene 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Innholdet i Trivselsplanen samsvarer med veileder fra Barne- og familiedepartementet, samt 

med lov om Miljørettet helsevern 

 

  

Økonomiske forhold 
 Utkastet til Trivselsplanen får ingen økonomiske konsekvenser. 
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Behov for informasjon og høringer 
Planen er utarbeidet i nært samarbeid med de kommunale barnehagelederne 

  

Rådmannens vurdering 
 Trivselsplanen for de kommunale barnehagene skal være retningsgivende for forebygging av 

mobbing i barnehagen samt en plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. 

Rådmannen anbefaler at Trivselsplanen 2015 vedtas.  

 

Vedlegg 
Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager 

 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Torill Ånesen 
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Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatt behov  

 

Arkivsaksnr.: 14/4132   Arkiv: B50  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.06.2015 

29/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.11.2015 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. For barn og unge med sammensatte behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i 
barnehage og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på 
nærskole ikke er tilstrekkelig. 

2. Det opprettes en forsterket enhet i barnehage for barn med tegnspråk som førstespråk. 
Forsterket enhet ved Veien skole opprettholdes.  

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne alternativer arenaer for elever med sosio-

emosjonelle vansker. Det forutsettes at kommunen benytter eksisterende tilbud, eller 
inngår avtaler med aktører som tilbyr fullverdige alternative arenaer. 

4. Opplæringstilbudet ved Austjord opprettholdes.  

 

 

Bakgrunn 
Skoletilbudet til barn med sammensatte behov omtales i rapporten «Tildelingspraksis barn og unge». 
Den inneholder også forslag om endringer i disse tilbudene. 
En prosjektgruppe fikk i mandat å presentere en utreding som:  

 gir en oversikt over skole- og barnehagetilbudet til barn og elever med nedsatt 
funksjonsevne 

 presenterer forslag til hvordan vi kan møte framtidens behov for tilbud til barn og elever 
med nedsatt funksjonsevne på kort og litt lenger sikt 

 presenterer forslag til hvordan vi møter behov for tilbud til barn med tegnspråk som 
førstespråk. 

 kommer med innspill til framtidig tilbud for elever med sosio-emosjonelle vansker. Tilbudet 
til denne elevgruppen kan være på nærskole eller i samarbeid med alternative 
læringsarenaer.  
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Barn og unge med sammensatte behov 
Rapporten fra prosjektgruppa har fokus på den gruppen som utgjør barn og unge med 
sammensatte behov. Det er barn/elever som ikke kan nyttiggjøre seg et barnehagetilbud i ordinær 
barnehage eller et skoletilbud på nærskolen verken faglig eller sosialt. Gruppen kjennetegnes av 
kognitiv svikt kombinert med motoriske vansker og sansetap samt helsemessige problemer. Barn 
med autismespekterforstyrrelser er også med i denne gruppen.  
 
Barn med tegnspråk som førstespråk 
Hørselshemmet brukes som en fellesbetegnelse som dekker alle grader og arter av hørselshemming, 
og inndeles i to hovedgrupper.  

 Døvhet er en medfødt eller ervervet hørselshemming som i vesentlig grad reduserer 
mulighetene for å oppfatte tale via hørselen og å kontrollere egen taleproduksjon.  

 Tunghørthet er hørselshemming som ikke utelukker taleoppfattelse og talekontroll via 
hørselen, men som hindrer det i ulik grad.  

 
Barn med sosio-emosjonelle vansker  
Denne betegnelsen omfatter barn som evnemessig befinner seg innenfor normalområdet, men som 
har vansker med å regulere følelser. 
 

Dagens situasjon 
I Ringerike finnes det i dag «forsterka enheter» og «alternative opplæringsarenaer» 
«Forsterket enhet» innebærer at barnehagen eller skolen er særlig godt tilrettelagt for å kunne gi et 
opplæringstilbud til elever med særlig store, og/eller sammensatte lærevansker. Dette gjelder både 
organiseringen av barnehagen/ skolen, gjennomføring av opplæringen og elevenes sosiale 
tilhørighet. 
 
En «alternativ opplæringsarena» karakteriseres av at en eller flere elever mottar sin opplæring på et 
annet sted enn skolens område. 
 
Det er i Ringerike kommune ikke etablert egne forsterka enheter for barn med sammensatte 
behov i barnehage eller på barnetrinnet. Det er to forsterka enheter på ungdomstrinnet. Det er 
pr januar 2015 åtte barn i barnehage, elleve elever i barneskolealder og fem elever i 
ungdomsskolealder som kommer inn under gruppen barn og unge med sammensatte behov (ut 
fra definisjonen ovenfor). 
 
Det er en forsterket enhet for barn med tegnspråk som førstespråk på barnetrinnet. 
Der er det inneværende skoleår sju elever.  
 
Austjord og Honerud gård benyttes som alternative opplæringsarenaer. 
Fem elever har heltidstilbud på Austjord, mens det ved Honerud gård gis tilbud en dag i uka til 
elevgrupper fra forsterket enhet på Haugsbygd og Hov.  
 
I 2014 ble det brukt om lag 27 millioner kroner til opplæringstilbud for barn/elever innenfor 
gruppene rapporten omhandler.  

Hvordan møter vi framtidens behov? 
Ringerike kommune skal ha barnehager og skoler som preges av inkludering. Utgangspunktet er 
at det legges til rette for at alle barn og unge får sin opplæring i ordinær barnehage eller 
nærskole.  
 



  Sak 29/15 

 

 Side 10   

 

Erfaring viser at det likevel kan være behov for særskilt tilrettelegging for noen barn og unge. 
Noen barn har behov for tilrettelegging hele opplæringsløpet, men andre har behov deler av 
opplæringsløpet. 
 

Barn og unge med sammensatte behov 
For å imøtekomme tilbudet bør barn og unge med sammensatte behov få et eget tilrettelagt tilbud 
i barnehagen og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på 
nærskole ikke er tilstrekkelig. 
 
Barnehage 
Det foreslås opprettet forsterket barnehagetilbud for barn med dyp psykisk 
utviklingshemming/multifunksjonshemming. Dette vil gi barnet en god start.  
 
Grunnskole 
Det foreslås opprettet forsterket tilbud for barnetrinns-elever med dyp psykisk utviklingshemming/ 
multifunksjonshemming.  
 
Det foreslås videre at forsterket tilbud på ungdomstrinnet opprettholdes for elever som faller inn 
under kriteriene. Enheten foreslås lokalisert ved en av ungdomsskolene og den aktuelle skolen rustes 
opp fysisk for å kunne ta imot den aktuelle elevgruppen..  
 
Rådmannen foreslår at forsterket enhet for elever på barnetrinnet bør legges til ny skole Hønefoss 
sør. Skolen er på planleggingsstadiet og man har mulighet til å planlegge lokaler som tilfredsstiller de 
fysiske behovene denne elevgruppen har.  

Barn med tegnspråk som førstespråk 
Barnehage 
Det foreslås opprettet en forsterket enhet i en av de kommunale barnehagene i sentrum. Det må da 
legges fysisk til rette for de hørselshemmedes behov og personalet må ha nødvendig kompetanse 
innen fagområdet.  
 
Barnetrinnet 
Veien skoles avdeling for elever med tegnspråk som førstespråk foreslås opprettholdt.  
 
Ungdomstrinnet 
Veienmarka ungdomsskole vil være et naturlig valg dersom det skal opprettes forsterket avdeling på 
ungdomstrinnet, siden elevene kommer fra Veien skole. 
 

Alternativ opplæringsarena 
For noen elever med sosio-emosjonelle vansker vil det være behov for å organisere opplæring mer 
fleksibelt enn det som er mulig innenfor det ordinære tilbudet. Det kan være behov for en mer 
praktisk tilnærming til fagene eller behov for færre mennesker og roligere omgivelser. Behovet for 
alternativ opplæringsarena er størst for elever i ungdomsskolealder. 
 
Eleven må ha tilråding fra PPT dersom alternativ opplæringsarena benyttes. Bruk av alternativ 
opplæringsarena timeplanlegges, og det er opphavsskolen som har det pedagogiske ansvaret. 
Opplæringen kan organiseres på ulike måter, som f.eks. en fast dag i uka eller i perioder. På 
ungdomstrinnet legges det generelt til rette for mer praksisorientert undervisning gjennom valgfag 
faget utdanningsvalg samt prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling».   
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Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune ikke oppretter egne alternativer arenaer for elever 
med sosio-emosjonelle vansker. Ringerike kommune bør benytte eksisterende tilbud, som for 
eksempel Honerud gård, «Inn på tunet», Arbeidsinstituttet Fossen friluft eller andre.  
 
Opplæringstilbudet ved Austjord foreslås opprettholdt. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomitéen for oppvekst og kultur (HOK) vedtok i møte 10.06.15, sak 19/15: 

1. For barn og unge med sammensatte behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i barnehage og 
et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på nærskole ikke 
er tilstrekkelig. 

2. Det opprettes en forsterket enhet i barnehage for barn med tegnspråk som førstespråk. 
Forsterket enhet ved Veien skole opprettholdes.  

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne alternativer arenaer for elever med sosio-
emosjonelle vansker. Det forutsettes at kommunen benytter eksisterende tilbud, eller inngår 
avtaler med aktører som tilbyr fullverdige alternative arenaer. 

4. Opplæringstilbudet ved Austjord opprettholdes.  

5. Hovedkomiteen (HOK) anbefaler at samarbeidet med Honerud gård videreføres.  

6. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur sender forslaget ut på høring med høringsfrist 15. 
september 2015. 

 
Forslaget ble sendt på høring med høringsfrist 15. september 2015. Det kom inn et innspill.  

 

Økonomi 
Kommunens plikt for barn i grunnskolealder er i henhold til nærskoleprinsippet. 
En kommune kan ikke henvise en elev med nedsatt funksjonsevne til en annen skole fordi 
tilretteleggi ngen på nærskolen vil medføre store kostnader for kommunen.  
  
Lokaler  
Ved bygging av ny skole Hønefoss sør, må det i planleggingen legges inn tilpassede lokaler for en 
forsterket enhet.  
Etablering av forsterka enhet i barnehage må utredes nærmere.  
 
Skyss 
Kommunen må dekke skyssutgifter for elever som ikke går på nærskole. 
 
Drift 
Prosjektgruppen har hatt som utgangspunkt at driftsutgiftene blir på samme nivå som det som i dag 
brukes på barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, de eksisterende enhetene på Hov 
ungdomsskole og Haugsbygd ungdomsskole samt ekstratildelingene til barneskolene.  
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Rådmannens vurdering 
Ringerike kommune skal også i fremtiden ha barnehager og skoler som preges av inkludering. 
Utgangspunktet er at det legges til rette for at alle barn og unge får sin opplæring i ordinær 
barnehage eller nærskole. Erfaring viser at det likevel kan være behov for særskilt tilrettelegging 
for noen barn og unge.  

Barn og unge med sammensatte behov 

Det er rådmannens foreløpige vurdering at for å imøtekomme tilbudet bør barn og unge med 
sammensatte behov få et eget tilrettelagt tilbud i barnehagen og et samlet tilbud gjennom hele 
grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på nærskole ikke er tilstrekkelig. 

Barn med tegnspråk som førstespråk 

Det bør da opprettes en forsterket enhet i en av de kommunale barnehagene.  
Veien skoles avdeling for elever med tegnspråk som førstespråk bør opprettholdes.  

Alternativ opplæringsarena 

Rådmannen anbefaler videre at Ringerike kommune ikke oppretter egne alternativer arenaer for 
elever med sosio-emosjonelle vansker. Det forutsettes at kommunen benytter eksisterende tilbud, 

eller inngår avtaler med aktører som tilbyr fullverdige alternative arenaer.  
 
Opplæringstilbudet ved Austjord bør opprettholdes. 

 
 

Vedlegg 
1. Rapport -  Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatt behov 
2. Høringsuttalelse fra Veien skole 

 

 

Ringerike kommune, 02.11.2015 

 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 
Kommunalsjef: Magnar Ågotnes 
Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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PC til elever på ungdomstrinnet; evaluering  

 

Arkivsaksnr.: 15/8683   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen ber rådmannen evaluere og utarbeide en rapport om ordningen med gratis PC 

til elevene på ungdomstrinnet. Rapporten skal behandles politisk innen 1. mars 2016. 

 

 

Sammendrag 
Ordningen med bærbar PC til alle ungdomsskoleelever ved de kommunale skolene i 

Ringerike kommune ble innført i skoleåret 2007/2008. Denne ordningen er videreført fram til 

inneværende skoleår.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Ved innføring av Kunnskapsløftet i 2006 ble bruk av digitale verktøy betegnet som en 

grunnleggende ferdighet. I 2012 ble et nytt rammeverk grunnleggende ferdigheter lagt fram, 

og betegnelsen ble endret til «Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet». Det nye 

begrepet er mer omfattende og trekker blant annet fram digital dømmekraft som et av fire 

mestringsområder.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur ga i sak 9/10 rådmannen i oppdrag å evaluere 

ordningen med gratis PS til alle ungdomsskoleelever. Evalueringen ble lagt fram i sak HOK 

20/10.  
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Økonomiske forhold 
Innkjøp av bærbare PC-er til elever på 8. trinn samt utskifting av lærer PC-er utgjør om lag 

2,7 millioner kroner pr år i det kommunale budsjettet.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Aktuelle høringsinstanser er  

 samarbeidsutvalgene ved skoler med ungdomstrinn 

 elevrådene ved de samme skolene 

 IT-avdelingen i kommunen. 

Evalueringsrapport framlegges for politisk behandling innen 1. mars 2016. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen viser til at digital kompetanse har blitt grunnleggende viktig i dagens samfunn. 

Gjennom en evaluering av ordningen med gratis PC til alle ungdomsskoleelever, forventer 

rådmannen å framskaffe et godt grunnlag for om denne ordningen skal videreføres som i dag, 

eller om ungdomsskoleelevenes digitale kompetanse- og læringsbehov kan utvikles og 

ivaretas på andre måter. 

 

Evalueringen av ordningen bør ha et perspektiv med pedagogiske, økonomiske og praktiske 

sider av tiltaket.  

 
 

 

Ringerike kommune, 29.10.2015 

 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Reviderte opptaksområder for grunnskolene i Ringerike  

 

Arkivsaksnr.: 15/8694   Arkiv: B12  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/15 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 11.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Reviderte opptaksområder og innføring av fritt skolevalg sendes ut på høring med 

høringsfrist 15.01.16. 

2. Høringsuttalelsene sammenfattes, og sak om reviderte opptaksområder og innføring 

av fritt skolevalg legges fram for politisk behandling innen 01.04.16. 

 

 

Sakstredning: 

 

De kommunale forskriftene om skolenes opptaksområder er vedtatt og forvaltes i henhold til 

Opplæringslovens § 8-1:  

”Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 

nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike 

områda i kommunen soknar til. Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den 

eleven soknar til” 

 

Vurdering av hvilken skole som er nærmest (nærskolen), skal ta utgangspunkt i geografiske 

forhold, men andre objektive forhold som topografi og farlig skolevei kan også vektlegges. 

Det kan i tillegg legges vekt på subjektive forhold som at eleven har søsken på skolen. 

 

Opptaksområdene er faste slik at elever og foresatte vet hvilken skole de tilhører. 

Opptaksområdene vil bli vurdert dersom det oppstår store endringer som nedlegging og/eller 

nybygging av skoler. 

 

Denne revideringen av opptaksområder berører spesielt elever som har tilhørt Stranden og 

Vegård skoler 

 

Ved behandling av søknader om skolebytte, følges retningslinjene som ble politisk vedtatt av 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur i sak 65/02 (se trykt vedlegg). Fylkesmannen i 

Buskerud er klageinstans jfr. Opplæringsloven § 15-2. 
 

Kirkeskolen har bare begrenset elevkapasitet. Elever som tidligere sognet til Vegård skole ble 

ved nedleggelse av denne overført til Vang skole. Denne praksisen fortsetter inntil ny skole i 

Hønefoss sør er ferdig ved årsskiftet 2018/2019. 

 

Innføring av fritt skolevalg 

 



  Sak 31/15 

 

 Side 16   

 

Opplæringsloven § 8-1gir i første ledd elevene en rettighet til opplæringssted. Skolenes 

opptaksområder angir hvilken skole barna har rett til å få opplæring ved. Ut over rettigheten i 

opplæringsloven § 8-1, innføres «fritt skolevalg» ved kommunens grunnskoler slik: 

 

Dersom fritt skolevalg innføres i Ringerike kommune, er det valgfritt hvilken skole barnet 

skal begynne ved. Fritt skolevalg vil kunne ha følgende begrensninger: 

 

 Elevkapasiteten ved skolene kan være begrensende for fritt skolevalg. Elever har rett 

til å få opplæring ved nærskolen etter opplæringsloven § 8-1. Ved innskriving i skolen 

skal de som ønsker å gå på nærskolen prioriteres.   

 Elever på 2.-10.trinn og som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis 

skyss, for elever på 1. trinn er skyssgrensen to kilometer. Skyss på disse vilkårene 

innvilges bare til elevens nærskole. 

 Elever som flytter innad i kommunen og kommer innunder en annen skoles 

opptaksområde har da rett til å få opplæring ved ny nærskole.  

 Det er anledning til å søke om skolebytte, rektor ved skolen det søkes overføring til 

behandler slike søknader. 

 I ekstraordinære tilfeller kan skoleeier overføre elev(-er) til annen skole. Dette kan 

være aktuelt av hensyn til de andre elevene (f.eks. mobbesaker). 

 

 

A. Reviderte opptaksområdene for grunnskolene i Ringerike kommune (endringer 

fra gjeldende opptaksområder står i kursiv):  

       

            A.1 Eikli skole 

       Trygstadfeltet tilhører Eikli. Eldre bebyggelse øst for Trygstad tilhører  

       Kirkeskolen. Tandbergmoveien t.o.m. nr. 20 tilhører Eikli skole, høyere  

       nummer tilhører Kirkeskolen. Grensen mot Hønefoss skole er syd for 

       Stangsgate. Myra/Hvelven, Myrveien, Tolpinrud, Helgeshaugen, Riperbakken,  

       Teglverksveien, nedre del av Vinterroveien og Ringveien opp til Veienmoen 

       tilhører Eikli skole. 

       Bebyggelse langs RV 35 fra Tolpinrud til Snyta der FV 163 og RV 35 møtes   

       tilhører Eikli skole. 
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 A.2 Hallingby skole 

       Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går nedenfor Hen gamle mølle.  

       Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går ved Grøterudberget. 

  

A.3 Haugsbygd ungdomsskole 

       Elever som bor i området som sokner til Kirkeskolen og Vang skole tilhører 

       Haugsbygd ungdomsskole. 

 

A.4 Helgerud skole 

Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård. 

Ramsrudområdet tilhører Helgerud skole. 

       Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand skole går på Ask der RV 35  

       og FV 173 møtes. 

       Grensen mellom Helgerud skole og Sokna skole går ved Skotland og Møtteberg.  

        

A.5 Hov ungdomsskole 

       Elever som bor i området som sokner til Hønefoss og Ullerål skoler       

       tilhører Hov ungdomsskole. 

 

A.6 Hønefoss skole 

Grensen mot Eikli går ved Stangsgate. Mot Ullerål er grensen jernbanebrua i          

Hønengata. Hele Hengsle inkl. området Mossejordet og Westheimsgate tilhører   

Hønefoss skole. Mot Vang skole går grensen øst for Vestern gård. Vestern gård 

og Krakstad tilhører Hønefoss skole. 

 

A.7 Kirkeskolen 

Grensen mot Vang skole går sydvest for Puttenstøtta. Mot Tyristrand skole går 

grensen på Ask der FV 173 og RV 35 møtes. Grensen mot Helgerud skole går 

samme sted.  Tandbergmoen, Hverven, Monserud, Hvervenenga tilhører 

Kirkeskolen. Hele tidligere Vegård opptaksområde tilhører Kirkeskolen. 

 

A.8 Nes skole 

       Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går ved Grøterudberget.  

 

A.9 Sokna skole 

       Grensen mellom Helgerud og Sokna skoler går ved Skotland og Møtteberg. 

 

A.10 Tyristrand skole 

        Mot Kirkeskolen og Helgerud skole går grensen ved Ask der RV 35 og FV 173  

        møtes.  

 

A.11 Ullerål skole 

        Grensen mot Hallingby skole er nedenfor gamle Hen mølle.  

        Mot Hønefoss skole går grensen ved jernbanebrua i Hønengata.  

        Følgende områder hører til Ullerål skole: Storjordet, Haldenjordet, Rabba,  

        (hele Rabbaveien) Rundtom, Øyatangen, Eggemoveien til grense mot 

        Oppland, Almemoen, Vågård og Geiteryggen.         
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A.12 Vang skole 

        Grensen mot Kirkeskolen går sydvest for Puttenstøtta.  

        Grensen mot Hønefoss skole går øst for Vestern gård.  

        Grensen mot Ullerål skole går ved jernbanen/Hvalsmoveien.  

 

A.13 Veien skole 

        Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård.   

        Hallumsdalen, Ve Terrasse, Tryms vei, Odins vei, Vebakken, Veksalveien,  

        Veksalbakken og nedre del av Heradsbygdveien tilhører Veien skole.  

        Grensen mot Hønefoss skole er ved jernbanen.  

        Øvre del av Vinterroveien (høyere veinummer enn 22), Vestliveien,      

        Furulundveien, Veienkroken og flata på Veienmoen/Høyby tilhører Veien skole. 

 

A.14 Veienmarka ungdomsskole 

Elever som bor i opptaksområdet til Eikli, Helgerud og Veien skoler tilhører 

Veienmarka ungdomsskole. 

 

Rådmannens vurdering: 

 

Årlig mottar skolene søknader fra elevers foresatte der det fremmes ønske om at eleven skal 

få opplæring ved en annen av kommunens skoler. Ved å innføre fritt skolevalg kan 

elever/foresatte i stor grad få oppfylt sine ønsker om opplæringssted. Rådmannen antar at de 

fleste vil velge å få opplæring ved nærskolen. Elevkapasiteten ved den enkelte skole kan 

begrense den frihet som ligger i et fritt skolevalg. Nærskoleprinsippet må følges, så barn 

innenfor en skoles opptaksområde blir prioritert ved innskriving. Den enkelte skoles 

forutsigbarhet med hensyn til planlegging blir derfor i liten grad berørt. Dersom fritt 

skolevalg blir vedtatt, må innbyggerne få tilstrekkelig og god informasjon om ordningen, og 

om det som kan oppfattes som begrensninger. 

 

 

Behov for informasjon og høringer 
 

Skolenes organer, samarbeidsutvalgene og elevrådene får anledning til å uttale seg innen 

høringsfristen 15.01.16.  

 

Alternative løsninger 

 
Det innføres ikke fritt skolevalg, elevene må gå på nærskolen, men kan søke om å få 

opplæring ved annen skole  

 

Lenker 

 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 
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Trykte vedlegg:  
 Gjeldende opptaksområder 

 Sak HOK 65/02 – omhandler prinsipper for skolebytte. 

 Fra Opplæringsloven § 8-1; skole 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8997-1   Arkiv: A10  

 

 

«Fra ord til handling 2015-2020» -  handlingsplan barnehage  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Forslag til vedtak: 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tilrår at handlingsplanen «Fra ord til handling 2015-

2020» vedtas. 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Handlingsplanen er et strategidokument som skal være retningsgivende og understøtte 

prioriteringer i barnehagene fra 2015 til 2020. Handlingsplanen beskriver ikke tiltak. Ulike 

tiltak beskrives i de ulike barnehagenes fag-/årsplaner 

Planen er en viktig del av arbeidet med videre utvikling av Ringeriksbarnehagen.  

 

Innledning / bakgrunn 
Lov om barnehager og Rammeplan gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. I 

tillegg kommer Folkehelseloven, Stortings-meldinger, pålagte satsningsområder og 

kommunale planer. FNs Barnekonvensjon gjenspeiles i barnehagene. Særskilt vektlegges 

barns rett til å si sin mening i alt som vedrører det. Barn og forelde oppfordres til å medvirke 

til egen barnehagehverdag.  

Planen er en rullering av Handlingsplanen for barnehage 2011-2015.  

 

Beskrivelse av saken 
Fokusområdene i planen er basert på nasjonale og kommunale føringer og signaler fra 

Brukerundersøkelser og barnehager. Planen inngår i en styringslinje med nasjonale mål og 

føringer via kommunale mål og vedtak til arbeidet ved den enkelte barnehage og på den 

enkelte avdeling/base. 

Handlingsplanen baseres også på kommunens folkehelsemelding. 



Barnehagene har arbeidet med temaer innen ledelse og relasjoner. Dette arbeidet synes å ha 

hatt positiv effekt. Det har og vært fokusert på arbeid mot krenkende handlinger som 

mobbing. Arbeidet med å opprettholde og videreutvikle god kvalitet fortsetter også i neste 

planperiode. Hovedfokuset er tidlig innsats i samarbeid med foresatte og andre samarbeids-

partnere. Det inviteres til medvirkning og åpen kommunikasjon med hjemmet.  

Barnehagetilbudet er i tråd med kommunens verdi-grunnlag – tydelige, ærlige og 

løsningsvillige – TÆL. FNs barnekonvensjon har stor betydning for barnehagens 

pedagogiske virksomhet.  

Barnehagemyndigheten følger opp arbeidet via barnehagens planer og rapporter og i dialog 

med barnehagene og barnehagens leder.  

 

Forholdet til overordnede planer 
Innholdet i Handlingsplanen samsvarer med nasjonale planer og føringer for barnehagene. 

Den samsvarer og med Ringerike kommunes handlingsplan 2016-2019, og kommunens 

folkehelsemelding 2012-2030. 

 

Økonomiske forhold 
Planutkastet har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men gir føringer for bruk av tid og 

midler til kompetanseutvikling i barnehagene.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Planutkastet er drøftet med barnehagelederne og med organisasjonene. 

 

Rådmannens vurdering 
Handlingsplanen for barnehage er et grunnlag for å videreføre det gode arbeidet i 

De kommunale barnehagene. Handlingsplanen er et strategidokument som skal være 

retningsgivende og understøtte prioriteringer i barnehagene. 

Rådmannen anbefaler at handlingsplanen for perioden 2015-2020 vedtas. 

 
Vedlegg 
Utkast til «Fra ord til handling 2015-2020». 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 



leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Barnehagens  
samfunnsmandat

Lov om barnehager og Rammeplan 

gir retningslinjer for barnehagens  

innhold og oppgaver. I tillegg kom-

mer Folkehelseloven, Stortings-

meldinger, pålagte satsningsom-

råder og kommunale planer. FNs 

Barnekonvensjon gjenspeiles i våre 

barnehager. Særskilt vektlegger vi 

barns rett til å si sin mening i alt som 

vedrører det. Vi oppfordrer barn og 

foreldre til å medvirke til egen barne-

hagehverdag.  

Handlingsplanen er et strategi-

dokument som skal være retnings-

givende og understøtte prioriteringer 

i barnehagene.  Handlingsplanen 

beskriver ikke tiltak. Ulike tiltak 

beskrives i de ulike barnehagenes 

fag-/årsplaner

Barnehagene våre 
Våre kommunale barnehager er  

pedagogiske virksomheter som 

jobber helsefremmende og fore-

byggende. Hovedfokuset vårt er 

tidlig innsats i samarbeid med  

foresatte og andre samarbeids- 

partnere. Foreldrene har ansvar  

for barnets oppdragelse og danning 

og vi ansatte har ansvar for å bidra til 

barnets trivsel og utvikling. Vi møter 

foreldre med respekt, lydhørhet og 

innsikt og utjevner sosiale forskjeller, 

jfr. Folkehelsemeldingen. Vi inviterer 

til medvirkning og åpen kommuni-

kasjon med hjemmet.

Vi gir foreldre veiledning og  

informasjon om ulike hjelpeinstanser 

ved behov. Vårt barnehagetilbud  

er i tråd med kommunens verdi-

grunnlag – vi er tydelige, ærlige 

og løsningsvillige – TÆL. Sammen 

gir vi kommunens innbyggere et 

best mulig tjenestetilbud. Barne-

hagehverdagen vår er trygg og  

sikker, og den kjennetegnes av  

gode relasjoner og utvikling.

Pedagogisk grunnsyn
Våre ansatte er barnehagens  

viktigste ressurs! Vi har kompetente, 

tilstedeværende og holdnings-

skapende voksne, med kunnskap 

om barn, omsorg, oppdragelse,  

lek og læring.

Personalet som rollemodeller  

har ansvar for at barnehagens  

verdigrunnlag etterleves i praksis. 

FNs barnekonvensjon har stor  

betydning for vår pedagogiske  

virksomhet. Vårt verdisyn bygger 

derfor på anerkjennelse, likeverd, 

medvirkning og å se barn som  

subjekt. For oss ansatte i Ringerike 

kommunes barnehager forutsetter 

dette et positivt menneskesyn hvor 

vi har tro på at mennesket lærer, 

utvikler seg og at det kan endre 

atferd. Vi er anerkjennende og 

tydelige voksne som evner  

å se barns behov, vi gir kjærlighet  

og setter grenser. Alle barnehager 

prioriterer og legger til rette for  

faglig utvikling, refleksjon over  

og forbedring av egen praksis.

Barn skal møtes som fullverdige 

mennesker med følelser, tanker  

og meninger, i tråd med moderne  

menneskerettigheter. I vårt demo-

kratiske samfunn er respekt for 

enkeltindividets integritet og retten  

til å ytre seg prinsipper vi setter  

høyt. Gjennom likeverdige møter 

mellom barn-barn, og barn-voksen 

opplever barna våre å bli sett, hørt 

og tatt på alvor. 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov  
for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv  
og tradisjon. Respekt for menneskeverdet og naturen, nestekjærlighet, likeverd  
og solidaritet er verdier som vektlegges. Disse er også forankret i menneske- 
rettighetene.
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Lek
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Dette møter barna hos oss

Leken er så viktig for barn at FNs 

barnekonvensjon slår fast at barn  

har rett til å leke. Leken har en frem-

tredende plass i våre barnehager. 

Den har egenverdi, og tradisjoner  

i lek blir overført fra eldre til yngre 

barn, og det skapes barnekultur.  

Vi gir barna opplevelser i barnehage-

hverdagen gjennom å utforske  

nærmiljøet sammen med barna,  

ta dem med inn i fantasiens verden  

og gi de mulighet til å utfolde seg  

i estetiske og motoriske aktiviteter.  

I tillegg har barnehagene forskjellige 

lekematerialer og rekvisitter tilgjen-

gelig. Sammen inspirerer og motiverer 

dette barna til variert lek.

Gjennom lek utvikler barna språket 

og motoriske ferdigheter. Barna lager 

og opplever gode relasjoner som  

gir grunnlaget for vennskap. I leken 

kan de også ta andres perspektiv  

og gjennom den utvikler de sin  

sosiale kompetanse.

Barn som ikke oppsøker eller  

mestrer lek får hjelp av personalet  

til å lære seg til å utvikle sine leke-

ferdigheter. Vi er med og viser  

hvordan man tar kontakt for å starte 

eller komme inn i en eksisterende  

lek, hvordan man driver leken videre  

og hvordan man tolker lekesignaler.  

Etter hvert som barnet mestrer  

samhandlingen og blir inkludert  

i leken trekker vi voksne oss mer  

og mer ut og lar barna sammen  

drive leken videre.
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Vennskap og  
psykososialt miljø
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Dette møter barna hos oss

Barnehagen er en viktig arena for 

sosial utvikling, læring og etabler-

ing av vennskap. Sosialkompetanse 

utvikles kontinuerlig gjennom han-

dlinger og opplevelser og erfaringer  

i alle situasjoner i løpet av dagen.  

I barnehagene våre får barna trening  

i å medvirke til positive former for 

samhandling. Vi ansatte er rolle-

modeller som bidrar gjennom vår 

væremåte til barns læring og tileg-

nelse av sosiale ferdigheter

Sosial kompetanse er vesentlig  

for å motvirke utvikling av uønsket 

atferd som diskriminering og mob-

bing. Vår samfunnsoppgave er å 

jobbe forebyggende. Våre barne-

hager har et trygt og godt psyko-

sosialt miljø som hindrer at uheldige 

mønstre utvikles eller fester seg over 

tid. Vi jobber kontinuerlig med  

vennskap og tilhørighet, alle er  

en del av fellesskapet.

Mobbing krenker enkelt- 

individet og er et brudd på retten  

til å bli respektert og å være trygg. 

Barnehagen er en viktig arena for  

å forebygge krenkende atferd.  

Vi er støttende tilstede når barna  

bygger relasjoner, deltar i samspill  

og tilegner seg og videreutvikler  

ferdigheter som gjør samhandlingen 

mellom dem trygg og positiv. Barnas 

sosiale utviklingsprosess foregår  

med hjelp av empatiske, deltakende 

voksne med relasjonskompetanse.  

Vi anerkjenner barnas opplevelser  

i møter med andre. Vi bidrar til  

refleksjon over opplevelsene og  

støtter barna i deres endrings-  

og utviklingsprosesser. 
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Danning og         
              læringsmiljø 
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Dette møter barna hos oss

Danning knyttes til barnehagens  

verdigrunnlag som er forankret  

i grunnleggende verdier som  

fellesskap, medansvar og respekt  

for menneskeverdet. Gjennom  

danning er barna i våre barnehager 

med på å omsette holdninger til  

handlinger. Måten barn lærer å  

se andre på er en forutsetning for 

danning. 

Vi støtter barns lærelyst og  

bidrar til et godt grunnlag for livs- 

lang læring. Dette innebærer at  

læringen i våre barnehager sees  

i nær sammenheng med lek, opp-

dragelse og omsorg. Barn lærer 

gjennom alt de opplever og erfarer. 

Hvordan vi møter barns uttrykk 

gjennom kropp, språk, følelser og 

sosiale relasjoner er avgjørende for 

barnas læring. Barnehagen styrker 

barns læring og knytter fagom-

rådene til både formelle og uformelle 

læringssituasjoner. Hos oss har 

personalet et aktivt forhold til barns 

læringsprosesser; vi deler av vår 

kunnskap, utviser engasjement og 

oppfinnsomhet for å vekke barnas 

interesse. Dette kan sees ved at 

barn og voksne undersøker, stiller 

spørsmål og sammen finner svar. 

Vi vektlegger en anerkjennende 

væremåte i forhold til barns læring.  

Vi støtter og utfordrer barna gjennom 

å gi varierte opplevelser. 
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Kommunikasjon  
og matematikk
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Dette møter barna hos oss

Å kunne kommunisere med andre  

er sentralt for å kunne delta aktivt  

i et fellesskap og for å skape gode 

relasjoner. For å mestre kommuni-

kasjon må barna både kunne ta imot 

og tolke et budskap, og selv kunne 

sende et budskap til andre. Språket er 

også et viktig verktøy i konfliktløsning 

og består av både verbal og non-

verbal kommunikasjon.

I våre barnehager finner vi et rikt 

språkmiljø. Dette bidrar til å fore-

bygge sosiale forskjeller og gir økte 

muligheter for at barna lykkes på 

skolen. Språket læres og utvikles 

i felleskapet og barnehagen har 

kompetente voksne som er gode 

språkmodeller. Gjennom bruk av 

benevning, bøker, fortellinger, dikt, 

rim, regler og sang gir vi barna 

varierte og positive erfaringer med 

å bruke språket. Felles aktiviteter, 

opplevelser og lek styrker barnas 

begrepsforståelse og ordforråd. Vi 

inviterer barna til undring og samtale 

om tanker og følelser. Vi introduserer 

også barna for ulike spill og teknologi, 

og gir barna innføring i og forståelse 

for ulike matematiske begreper som 

for eksempel former, mengder og 

størrelser. Andre temaer som vi jobber 

med er sortering og systematisering. 

Når barna lærer seg metoder for dette 

er det enklere å se løsninger og  

systemer i hverdagen.

Noen barn har ulike utfordringer 

knyttet til språket, og vi har kompe-

tanse på å identifisere disse barna. 

For å gjøre det enklere for barna å 

tilegne seg nye begreper og forstå 

innholdet i for eksempel samlingen 

bruker vi i våre barnehager diverse 

konkretiseringsmaterialer. Vi gjennom-

fører også språkgrupper i mindre 

grupper for barn med generelle språ-

kutfordringer og for flerspråklige barn.



De færreste husker det selv. Det første hylet og det deilige  

suget i magen når du gjør noe du egentlig ikke tør. Men vi  

kan fornemme kriblingen i magen når vi ser små barn på  

lekeplassen. I Ringerike kommune ønsker vi å gi nye opplevelser  

og steder man kan tørre å presse seg litt lenger. Som å tørre  

å sette utfor en litt større sklie, klatre litt høyere og hoppe  

litt lenger. Det gleder oss å se at barn tør mer og vokser  

litt hver dag hos oss.

Lek litt. Tør mer. 

r i n g e r i k e . k o m m u n e . n o

Gleden er levert av  
Ringerike kommune

Tanken B
ak. T
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Trivselsplan for kommunale barnehager 

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for Oppvekst og kultur tilrår at «Trivselsplanen for kommunale barnehager» 

vedtas. 

 

Sammendrag 
«Trivselsplanen for kommunale barnehager» skal være et retningsgivende dokument for alle 

de kommunale barnehagene i Ringerike. Planen beskriver hvordan ansatte kan støtte barnas 

sosiale utvikling og skape et godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser 

av barn. 

Planen sier noe om voksenrollen og på hvilken måte den voksne skal utvise ansvar i 

barnehagen. Den sier noe om foreldrerollen, om hvordan de kan støtte barnas sosiale 

utvikling og skape et godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser. Ved 

eventuelle avdekking av mobbesaker, beskrives tiltak som gjennomføres, med rutiner og 

skjemaer for møter. Det er i tillegg beskrevet en tiltaksplan mot vold    

 

Innledning / bakgrunn 
 Tiltaksplanen har tatt utgangspunkt i Veileder fra Barne- og familiedepartementet. FNs 

Barnekonvensjon gjenspeiles i planen, samt i Lov om Miljørettet helsevern 

 
Beskrivelse av saken 
 Planen inngår i en styringslinje med nasjonale mål og føringer via kommunale mål og 

vedtak i den enkelte barnehage. Ledergruppen for barnehagene har jobbet med temaet 

voksenrollen over tid og det er fortsatt et satsningsområde i barnehagene. 

Barnehageadministrasjonen er i tett dialog med alle de kommunale barnehagene og deres 

ledere om temaet. Det følges tett på ledermøtene 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Innholdet i Trivselsplanen samsvarer med veileder fra Barne- og familiedepartementet, samt 

med lov om Miljørettet helsevern 

 



  

Økonomiske forhold 
 Utkastet til Trivselsplanen får ingen økonomiske konsekvenser. 

 

 

Behov for informasjon og høringer 
Planen er utarbeidet i nært samarbeid med de kommunale barnehagelederne 

  

Rådmannens vurdering 
 Trivselsplanen for de kommunale barnehagene skal være retningsgivende for forebygging 

av mobbing i barnehagen samt en plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. 

Rådmannen anbefaler at Trivselsplanen 2015 vedtas.  

 

Vedlegg 
Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager 

 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Torill Ånesen 
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Barnehagen formidler grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og 
medansvar. 

o Barn skal ha et fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring 
o Alle skal bidra til godt samarbeid til barnas beste, og foresatte må sikres medvirkning 

og medbestemmelse 
o Voksne skal vite at de har et ansvar for at barn blir inkludert i gode oppvekst- og 

læringsmiljøer 
o Voksne skal opptre som tydelige voksne og være gode rollemodeller overfor barn 
o Alle som har ansvar for barn skal ha gode ferdigheter i forebygging og håndtering av 

mobbing 
o Alle som arbeider med barn skal ha gode ferdigheter i verdi- og holdningsskapende 

arbeid blant barn og voksne 
o Barn skal ha et fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring 

 

Barne- og familiedepartementet. 
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Innledning 
Barna i våre kommunale barnehager skal ha et positivt og trygt miljø. Barna skal ikke bli utsatt for 
krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging i 
barnehagen. Når krenkende adferd oppdages, skal det reageres umiddelbart og iverksettes tiltak. 

Denne planen er vårt hjelpemiddel i arbeidet for å jobbe i tråd med Barnehageloven og Forskrift for 
miljørettet helsevern for skoler og barnehager.  

Barnehageloven sier at barnehagen skal samarbeide med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal møte alle 
med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og 
læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme 
demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.  

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 12, psykososiale forhold sier at 
virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold. 

Ifølge Rammeplanen skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø til barnas beste. 
Barnehagen skal sikre barna et trygt miljø og skåne dem for fysisk eller psykisk skade. De ansatte skal 
ivareta barna, skape et inkluderende miljø og arbeide for at dagens barnehagebarn verken opplever å 
bli krenket eller kommer til å krenke andre i morgen. Fordi der hvor barns selvfølelse krenkes, ligger 
kimen til hensynsløshet, mobbing og manglende empati. Med psykososialt miljø menes de 
mellommenneskelige forholdene i barnehagen, det sosiale miljøet og hvordan barna og personalet 
opplever dette.  

I vår plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø vektlegger vi at: 

o Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. Sosial 
kompetanse er derfor vesentlig for å motvirke utvikling av problemadferd som diskriminering og 
mobbing 

o I barnehagen skal barna være en del av et trygt fellesskap. Her skal de erfare samspill med andre 
og utvikle sosial kompetanse 

o Gjennom holdningsskapende arbeid og konkret handling i samarbeid med hjemmene skal 
personalet i barnehagen skape et trygt, inkluderende og stimulerende barnehagemiljø som 
forebygger mobbing  

o Barnehagen skal fremme positive handlinger og arbeide for at negative samhandlingsmønstre 
ikke utvikler eller fester seg  

 

Definisjoner av mobbing 
o Mobbing er når en person over gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. 

Dette kan dreie seg om trakassering, plaging, slag og spark, utfrysing, sårende erting og 
lignende. Det typiske for situasjonen er at barnet ikke er i stand til å forsvare seg. Dersom 
partene som står mot hverandre er like sterke eller det handler om enkeltstående episoder, 
defineres det ikke som mobbing 

o Det dreier seg om negative, fysiske eller psykiske handlinger begått av en eller flere mot en 
annen. Handlingene er planlagte eller ondsinnede 

o Den som blir utsatt for erting, plaging eller utestenging, er lett tilgjengelig som en del av et 
fellesskap han eller hun ikke har valgt selv 

o Det er ubalanse i maktforholdet slik at det er vanskelig å forsvare seg 
o Det er ikke mobbing ved vilkårlig erting, enkelt episoder med konflikter, slåssing eller enkelte 

tilfeller av utestenging. Dette er slik som kan forekomme i barns lek, og som oftest ordnes dette 
opp i, etter hvert og uten problemer for noen av partene. 
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Hvordan kan vi ansatte støtte barnas sosiale utvikling og skape et 
godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser? 

 

1. Enhetsleder har ansvar for å sette det psykososiale miljøet på dagsordenen:.  

      Skape et inkluderende miljø med gode samhandlingsmønstre mot enkeltbarn, grupper av barn 
     eller hele barnehagen.        

             Kreve kontinuerlig innsats av alle over tid. 

2. Tilstedeværende og tilgjengelige voksne.  
Barn har behov for å bli sett, hørt og bekreftet. Oppmerksomhet fra kompetente, varme, 
tilstedeværende voksne er en forutsetning for barns trivsel i barnehagen. Måten voksne svarer 
og bekrefter barnet, er avgjørende hvordan barnet opplever seg selv.  

3. Voksne har ansvar for å bygge gode relasjoner til hvert barn.  
De voksne må være tålmodige å se alle. Barn har behov for forutsigbarhet, stabilitet, 
beskyttelse og trygghet i nær relasjon til andre. Arbeidet med relasjoner mellom voksne og 
barn og barna imellom. Når barna er trygge er utgangspunktet for læring og mestring det 
beste. 

4. Voksne er etiske rollemodeller for barna.  
De ansatte har som rollemodeller ansvar for å etterleve og formidle barnehagens 
verdigrunnlag. De skal støtte og ta hensyn til enkeltbarnet i tillegg til at de skaper et trygt og 
samtidig utfordrende sted for vennskap og aktiv deltagelse i fellesskapet. Alle barn har en 
verdi i seg selv og alle har rett til en mening. Gode rollemodeller snakker ikke nedsettende til 
eller om andre, verken barn, foreldre eller kollegaer. De praktiserer empatisk væremåte og gir 
ros til både barn og medarbeidere. De ansatte skal ta alle meldinger fra barn og foreldre på 
alvor!  

5. Barn ønsker å påvirke sin egen hverdag. De ansatte må være oppmerksom på 
kommunikasjonssignalene til barnet, tolke dem og inngå i samhandling og dialog på barnet 
eller hans eller hennes premisser. Å bli møtt med forståelse når en uttrykker egne intensjoner 
verbalt eller med kroppspråk, er en viktig forutsetning for barnets selvfølelse, mentale helse og 
samhandling med andre. Barna skal ha medinnflytelse på innholdet i barnehagedagen. 

      Forslag til refleksjon og samarbeid i veilederen; Barns trivsel – voksnes ansvar fra Udir.  
       Se side 9,13, 15,17,28 og 30.  

 

For å mestre dette må den voksne jobbe frem mot:  
En moden voksen som:  

o tar personlig ansvar  
o er trygg på seg selv, og bevisst sine egne kvaliteter  
o har evne til å kanalisere og kontrollere egne følelser  
o er bevisst og kan forholde seg til egen og andres sosiale arv  
o villig til å motta veiledning og evner å endre praksis  

En tydelig voksen som:  

o bruker JEG- budskap  
o er bevisst sitt ansiktsuttrykk, tonefall, stemmebruk og kroppsholdning  
o gir personlige tilbakemeldinger  
o er konsekvent og forutsigbar  

En bevisst voksen som:  

o har kunnskap, innsikt og refleksjon nok til å følge opp de barna som trenger ”det lille 
ekstra”  

o legger til rette for mestrings- opplevelser for hvert enkelt barn  
o har evnen til å lytte  
o reflekterer over egen praksis og på hvordan egne valg påvirker arbeidet med barna  
o velger å innta en positiv innstilling  
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En aktivt observerende voksen som:  

o  benytter systematisk observasjon  
o  er bevisst enkelt barn, foreldre og personalets forutsetninger, ønsker og behov  
o  fremhever hvert enkelt barns sterke sider  

En kunnskapsrik voksen som:  

o  kjenner til hva som forventes av barn på ulike alderstrinn  
o  holder seg faglig oppdatert  
o  vet at barns reaksjoner og sosiale ferdigheter alltid er kompetente og meningsfulle ut fra 

barnets synsvinkel  
o  vet å skille mellom selvfølelse og selvtillit  

En samhandlingsvillig voksen som:  

o  er samarbeidsvillig  
o  har evnen til å omgå andre mennesker og bidrar til trivsel  
o  undrer seg sammen med barnet  
o  har humor og viser glede  
o  slipper andre til  

En omsorgsfull voksen som:  

o  handler omsorgsfullt ovenfor alle barn en er betrodd  
o  viser omsorg overfor familier og medarbeidere  

En forståelsesfull voksen som:  

o  forlenger og forsterker barnets ytringer  
o  er ydmyk i forhold til hvordan familier velger å leve sine liv  

En anerkjennende voksen som:  

o  ser, bekrefter og ivaretar barnas behov  
o  er klar over og aksepterer at alle har rett til sin egen oppfatning  
o  gir barn rett til medbestemmelse  
o  ser det unike i hvert enkelt barn og løfter det frem  
o  veileder i stedet for å kritisere  
o  setter grenser  

«Personalet skal behandle hvert barn som subjekt i eget liv med rett til sin egen opplevelsesverden, 
og med mulighet til å påvirke egen hverdag” Bae 

 

 

Hvordan kan foreldre støtte barnas sosiale utvikling og skape et 
godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser? 

1. Vær en god rollemodell for ditt eget og andres barn. 

2. Støtt opp om holdninger som barnehagen fremmer. 

3. Sette i gang og delta på felles arrangement. 

4. Følg med og veiled barna i bruk av sosiale medier. 

5. Jobb aktivt for å styrke ditt barns sosiale kompetanse. 

6. Innta en positiv holdning til barnehagen, og snakk positivt om andre barn.  

7. Svar på brukerundersøkelsen. 

8. Snakk med barnet om barnehagehverdagen. 

9. Ta kontakt dersom deres barn forteller at andre blir mobbet/ertet/plaget. 

10. Vær godt forberedt til foreldresamtalen. 
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Tiltak ved avdekking av mobbing 
A. Samtale med de involverte og barna 

B. Styrke barna 

C. Foreldersamtale 

D. Vurdere om det er grunn for å søke hjelp hos andre faginstanser/samarbeidspartnere 

E. Gjennomgå egen praksis og organisering på tjenestestedet 

Samtale med barna hver for seg og samlet.  
I samtalen med barnet er det viktig å bygge opp barnets selvtillit, dets tro på seg selv og dets positive 
egenskaper og ferdigheter, samt lære barnet adekvat atferd i mobbesituasjoner. Samtale med barnet 
bør i all hovedsak dreie seg om virkningen på barnet av det de gjør, og samtidig gi en klar og entydig 
beskjed om at slik adferd er totalt uakseptabelt. Om mulig bør også disse barna lære seg alternativ 
atferd overfor hverandre.  

Et virkemiddel som har god effekt i barnehagen, med tanke på å forstå hva mobbing gjør, er 
drama/teater og praksisfortellinger. Gjennom ulike former for dramatiske fremstillinger, hvor også 
barna er aktivt med, vil barna kunne:   

o kjenne seg igjen i mobbesituasjonene 
o få i gang tankevirksomhet rundt mobbing 
o bearbeide tankene og følelsene gjennom dramatisk lek, tegninger osv 
o identifisere seg med positive og sympatiske rollefigurer  

A. Typiske adferdsmønstre hos barn som blir plaget: lav selvtillit, engstelige, skye og beskjedne, 
gråter lett og kan ikke forsvare seg, verken fysisk eller verbalt. De føler seg ofte ensomme i 
barnehagen. Er ofte mindre likt av sine jevnaldrende. Tiltak for å styrke mobbeofferet kan 
være:  

o Fremhev i gruppen hva han/hun er god på 
o Hjelpe han/hun til å kunne gi de andre barna gode og fornuftig svar 
o Jobb med generell styrking av selvtillit og mestring 
o Jobb aktivt med vennskap og lek 

B. Samtale med foreldrene til barna. Vurdere i hvert enkelt tilfelle om dette skal være hver for seg 
eller sammen. Barnehagen forteller hva som er avdekket og på hvilken måte vi vil jobbe med 
situasjonen fremover. Viktig å lytte til foreldrenes tanker og ideer rundt dette, de kjenner barna 
best! Et godt foreldresamarbeid hvor man jobber mot felles mål, både hjemme og i 
barnehagen, er her av stor betydning! 

C. Eksempler på andre faginstanser er PPT, BUP og Helsestasjon. 

D. Gjennomgang av egen praksis og virksomhet. Se om det er noe ved miljøet som har effekt på 
det som har skjedd (personalet og virksomheten). 
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Kjernespørsmål til bruk i anti-mobbearbeidet: 
 Er de voksne anerkjennende og støttende overfor barnas eget initiativ og tanker, eller 

mer preget av å formidle egne tanker, beskjeder og kontroll? 

 Blir alle barna lagt merke til, eller er det noen som alltid blir sett og hørt, mens andre 
ofte blir oversett? 

 Er det slik at noen barn får mye positiv oppmerksomhet, mens andre ofte får negativ 
oppmerksomhet? 

 Har de voksne større tålmodighet med og evne til å følge opp enkelte barn, mens 
andre blir raskere avbrutt? 

 Har de voksne bevissthet om forskjellen på humor og ironi? 

 Er miljøet preget av gjensidig omsorg, anerkjennelse og varme, eller preges det mye 
av erting og kritiske kommentarer? 

 Er miljøet i hovedsak inkluderende, eller preges det ofte av ekskludering av 
enkeltbarn? 

 Er samspillet mellom barna preget av klare sosiale hierarkier eller av likeverdighet og 
veksling av hvem som bestemmer og hvem som får være med? 

 Er det en trygg og avslappet tone preget av humor, spontanitet, oppmuntring og glede 
over hverandres mestring, eller er miljøet snarere preget av prestasjonskrav og 
konkurrerende holdninger? 
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Rutiner 

Tiltak Ansvar Gjennomført 

*Dato og signatur 

1. Den som observerer 
mobbing informerer 
pedagogisk leder og 
styrer. Tas opp på 
neste avdelingsmøte. 
Beskriv så konkret som 
mulig hva som har 
skjedd. Hva har 
barnet/barna gjort? 
<hvordan har de 
voksne forholdt seg? 
Bli enige om tiltak 
videre. 

 

Alle  

2. Snakk med barna om 
det som har skjedd. Be 
barna komme med 
forslag til hva vi kan 
gjøre videre. 
Sammenfatt barnas 
forslag med dem 
personalet har kommet 
fram til. 

Den ansatte som står barnet 
nærmest 

 

3. Foreldre til den/de som 
blir mobbet og den/de 
som mobber blir 
informert og tatt med 
på råd 
(situasjonsavhengig). 

Pedagogisk leder  

4. Evaluering av hvordan 
det går etter 1-2 uker. 
Nye samtaler med 
barna ved behov. 

Pedagogisk leder  

5. Informasjon eller 
samtale med foresatte 
etter behov. 

Styrer og pedagogisk leder  

6. Ny informasjon/ 
samtaler ved behov. 
Evt. videre tiltak. 

Pedagogisk leder  

7. Ny evaluering etter et 
halvt år og evt. tiltak    

Pedagogisk leder  
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Skjema for møter 
Dato:________ 

 

Hva saken gjelder Dette skal det arbeides med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato for oppfølgingsmøte: 

 

 

 

Underskrift pedagogisk leder  Underskrift enhetsleder 

 

 

 

Underskrift foresatt  Underskrift foresatt 

 

 



Ringer i k e  k om m une   11          T r i vse l  i  ba rnehag er  

Tiltaksplan ved vold 
1. Stopp vold 

2. Hør begge barnas versjoner 

3. Si at du respekterer hvordan de føler det, men stå fast ved at destruktive handlinger ikke 
godtas 

4. Spør om det rimer med slik en god venn gjør, eller med avtaler vi tidligere har gjort 

5. La barna foreslå hvordan dette kan rettes opp? skal noen trøstes nå? skal man reparere/kjøpe 
noe? forslag til videre løsning som er rettferdig og lar seg gjennomføre 

6.  Gjør avtaler 

7. Påse at avtalen følges opp 

8. Ros det (forhåpentligvis) gode resultatet! 

9. Ikke gi opp! 

10. Informere og samarbeide med foreldrene evt. andre faginstanser 

11. Skrive skademelding ved behov 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/4132-11   Arkiv: B50  

 

Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatt 

behov  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. For barn og unge med sammensatte behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i 
barnehage og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på 
nærskole ikke er tilstrekkelig. 

2. Det opprettes en forsterket enhet i barnehage for barn med tegnspråk som førstespråk. 
Forsterket enhet ved Veien skole opprettholdes.  

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne alternativer arenaer for elever med sosio-

emosjonelle vansker. Det forutsettes at kommunen benytter eksisterende tilbud, eller 
inngår avtaler med aktører som tilbyr fullverdige alternative arenaer. 

4. Opplæringstilbudet ved Austjord opprettholdes.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Bakgrunn 
Skoletilbudet til barn med sammensatte behov omtales i rapporten «Tildelingspraksis barn og 
unge». Den inneholder også forslag om endringer i disse tilbudene. 
En prosjektgruppe fikk i mandat å presentere en utreding som:  

 gir en oversikt over skole- og barnehagetilbudet til barn og elever med nedsatt 
funksjonsevne 

 presenterer forslag til hvordan vi kan møte framtidens behov for tilbud til barn og elever 
med nedsatt funksjonsevne på kort og litt lenger sikt 

 presenterer forslag til hvordan vi møter behov for tilbud til barn med tegnspråk som 
førstespråk. 

 kommer med innspill til framtidig tilbud for elever med sosio-emosjonelle vansker. Tilbudet 
til denne elevgruppen kan være på nærskole eller i samarbeid med alternative 
læringsarenaer.  

 



Barn og unge med sammensatte behov 
Rapporten fra prosjektgruppa har fokus på den gruppen som utgjør barn og unge med 
sammensatte behov. Det er barn/elever som ikke kan nyttiggjøre seg et barnehagetilbud i 
ordinær barnehage eller et skoletilbud på nærskolen verken faglig eller sosialt. Gruppen 
kjennetegnes av kognitiv svikt kombinert med motoriske vansker og sansetap samt 
helsemessige problemer. Barn med autismespekterforstyrrelser er også med i denne gruppen.  
 
Barn med tegnspråk som førstespråk 
Hørselshemmet brukes som en fellesbetegnelse som dekker alle grader og arter av 
hørselshemming, og inndeles i to hovedgrupper.  

 Døvhet er en medfødt eller ervervet hørselshemming som i vesentlig grad reduserer 
mulighetene for å oppfatte tale via hørselen og å kontrollere egen taleproduksjon.  

 Tunghørthet er hørselshemming som ikke utelukker taleoppfattelse og talekontroll via 
hørselen, men som hindrer det i ulik grad.  

 
Barn med sosio-emosjonelle vansker  
Denne betegnelsen omfatter barn som evnemessig befinner seg innenfor normalområdet, men som 
har vansker med å regulere følelser. 
 

Dagens situasjon 
I Ringerike finnes det i dag «forsterka enheter» og «alternative opplæringsarenaer» 
«Forsterket enhet» innebærer at barnehagen eller skolen er særlig godt tilrettelagt for å kunne gi et 
opplæringstilbud til elever med særlig store, og/eller sammensatte lærevansker. Dette gjelder både 
organiseringen av barnehagen/ skolen, gjennomføring av opplæringen og elevenes sosiale 
tilhørighet. 
 
En «alternativ opplæringsarena» karakteriseres av at en eller flere elever mottar sin opplæring på et 
annet sted enn skolens område. 
 
Det er i Ringerike kommune ikke etablert egne forsterka enheter for barn med sammensatte 
behov i barnehage eller på barnetrinnet. Det er to forsterka enheter på ungdomstrinnet. Det er 
pr januar 2015 åtte barn i barnehage, elleve elever i barneskolealder og fem elever i 
ungdomsskolealder som kommer inn under gruppen barn og unge med sammensatte behov (ut 
fra definisjonen ovenfor). 
 
Det er en forsterket enhet for barn med tegnspråk som førstespråk på barnetrinnet. 
Der er det inneværende skoleår sju elever.  
 
Austjord og Honerud gård benyttes som alternative opplæringsarenaer. 
Fem elever har heltidstilbud på Austjord, mens det ved Honerud gård gis tilbud en dag i uka til 
elevgrupper fra forsterket enhet på Haugsbygd og Hov.  
 
I 2014 ble det brukt om lag 27 millioner kroner til opplæringstilbud for barn/elever innenfor 
gruppene rapporten omhandler.  

Hvordan møter vi framtidens behov? 
Ringerike kommune skal ha barnehager og skoler som preges av inkludering. Utgangspunktet er 
at det legges til rette for at alle barn og unge får sin opplæring i ordinær barnehage eller 
nærskole.  
 



Erfaring viser at det likevel kan være behov for særskilt tilrettelegging for noen barn og unge. 
Noen barn har behov for tilrettelegging hele opplæringsløpet, men andre har behov deler av 
opplæringsløpet. 
 

Barn og unge med sammensatte behov 
For å imøtekomme tilbudet bør barn og unge med sammensatte behov få et eget tilrettelagt 
tilbud i barnehagen og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på 
nærskole ikke er tilstrekkelig. 
 
Barnehage 
Det foreslås opprettet forsterket barnehagetilbud for barn med dyp psykisk 
utviklingshemming/multifunksjonshemming. Dette vil gi barnet en god start.  
 
Grunnskole 
Det foreslås opprettet forsterket tilbud for barnetrinns-elever med dyp psykisk utviklingshemming/ 
multifunksjonshemming.  
 
Det foreslås videre at forsterket tilbud på ungdomstrinnet opprettholdes for elever som faller inn 
under kriteriene. Enheten foreslås lokalisert ved en av ungdomsskolene og den aktuelle skolen 
rustes opp fysisk for å kunne ta imot den aktuelle elevgruppen..  
 
Rådmannen foreslår at forsterket enhet for elever på barnetrinnet bør legges til ny skole Hønefoss 
sør. Skolen er på planleggingsstadiet og man har mulighet til å planlegge lokaler som tilfredsstiller 
de fysiske behovene denne elevgruppen har.  

Barn med tegnspråk som førstespråk 
Barnehage 
Det foreslås opprettet en forsterket enhet i en av de kommunale barnehagene i sentrum. Det må da 
legges fysisk til rette for de hørselshemmedes behov og personalet må ha nødvendig kompetanse 
innen fagområdet.  
 
Barnetrinnet 
Veien skoles avdeling for elever med tegnspråk som førstespråk foreslås opprettholdt.  
 
Ungdomstrinnet 
Veienmarka ungdomsskole vil være et naturlig valg dersom det skal opprettes forsterket avdeling 
på ungdomstrinnet, siden elevene kommer fra Veien skole. 
 

Alternativ opplæringsarena 
For noen elever med sosio-emosjonelle vansker vil det være behov for å organisere opplæring mer 
fleksibelt enn det som er mulig innenfor det ordinære tilbudet. Det kan være behov for en mer 
praktisk tilnærming til fagene eller behov for færre mennesker og roligere omgivelser. Behovet for 
alternativ opplæringsarena er størst for elever i ungdomsskolealder. 
 
Eleven må ha tilråding fra PPT dersom alternativ opplæringsarena benyttes. Bruk av alternativ 
opplæringsarena timeplanlegges, og det er opphavsskolen som har det pedagogiske ansvaret. 
Opplæringen kan organiseres på ulike måter, som f.eks. en fast dag i uka eller i perioder. På 



ungdomstrinnet legges det generelt til rette for mer praksisorientert undervisning gjennom valgfag 
faget utdanningsvalg samt prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling».   
 
Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune ikke oppretter egne alternativer arenaer for elever 
med sosio-emosjonelle vansker. Ringerike kommune bør benytte eksisterende tilbud, som for 
eksempel Honerud gård, «Inn på tunet», Arbeidsinstituttet Fossen friluft eller andre.  
 
Opplæringstilbudet ved Austjord foreslås opprettholdt. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomitéen for oppvekst og kultur (HOK) vedtok i møte 10.06.15, sak 19/15: 

1. For barn og unge med sammensatte behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i barnehage 
og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på nærskole 
ikke er tilstrekkelig. 

2. Det opprettes en forsterket enhet i barnehage for barn med tegnspråk som førstespråk. 
Forsterket enhet ved Veien skole opprettholdes.  

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne alternativer arenaer for elever med sosio-
emosjonelle vansker. Det forutsettes at kommunen benytter eksisterende tilbud, eller 
inngår avtaler med aktører som tilbyr fullverdige alternative arenaer. 

4. Opplæringstilbudet ved Austjord opprettholdes.  
5. Hovedkomiteen (HOK) anbefaler at samarbeidet med Honerud gård videreføres.  
6. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur sender forslaget ut på høring med høringsfrist 15. 

september 2015. 
 
Forslaget ble sendt på høring med høringsfrist 15. september 2015. Det kom inn et innspill.  

 

Økonomi 
Kommunens plikt for barn i grunnskolealder er i henhold til nærskoleprinsippet. 
En kommune kan ikke henvise en elev med nedsatt funksjonsevne til en annen skole fordi 
tilretteleggi ngen på nærskolen vil medføre store kostnader for kommunen.  
  
Lokaler  
Ved bygging av ny skole Hønefoss sør, må det i planleggingen legges inn tilpassede lokaler for en 
forsterket enhet.  
Etablering av forsterka enhet i barnehage må utredes nærmere.  
 
Skyss 
Kommunen må dekke skyssutgifter for elever som ikke går på nærskole. 
 
Drift 
Prosjektgruppen har hatt som utgangspunkt at driftsutgiftene blir på samme nivå som det som i dag 
brukes på barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, de eksisterende enhetene på Hov 
ungdomsskole og Haugsbygd ungdomsskole samt ekstratildelingene til barneskolene.  
 



Rådmannens vurdering 
Ringerike kommune skal også i fremtiden ha barnehager og skoler som preges av inkludering. 
Utgangspunktet er at det legges til rette for at alle barn og unge får sin opplæring i ordinær 
barnehage eller nærskole. Erfaring viser at det likevel kan være behov for særskilt tilrettelegging 
for noen barn og unge.  

Barn og unge med sammensatte behov 

Det er rådmannens foreløpige vurdering at for å imøtekomme tilbudet bør barn og unge med 
sammensatte behov få et eget tilrettelagt tilbud i barnehagen og et samlet tilbud gjennom hele 
grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på nærskole ikke er tilstrekkelig. 

Barn med tegnspråk som førstespråk 

Det bør da opprettes en forsterket enhet i en av de kommunale barnehagene.  
Veien skoles avdeling for elever med tegnspråk som førstespråk bør opprettholdes.  

Alternativ opplæringsarena 

Rådmannen anbefaler videre at Ringerike kommune ikke oppretter egne alternativer arenaer for 
elever med sosio-emosjonelle vansker. Det forutsettes at kommunen benytter eksisterende tilbud, 

eller inngår avtaler med aktører som tilbyr fullverdige alternative arenaer.  
 
Opplæringstilbudet ved Austjord bør opprettholdes. 

 
 

Vedlegg 
1. Rapport -  Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatt behov 
2. Høringsuttalelse fra Veien skole 

 

 

Ringerike kommune, 02.11.2015 

 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 
Kommunalsjef: Magnar Ågotnes 
Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Svar på høring ang. ‘’Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatte 

behov’’. 

Fra  SU, Veien skole. 

 

Samarbeidsutvalget ved Veien skole tar rapporten til etterretning. 

Vi har imidlertid en bekymring i forhold til barn med sosio-emosjonelle utfordringer etter at 

Åsbygda skole nå er nedlagt.   

De personalressurser, den kompetanse og tidsressurs som var knytta til Åsbygda skole bør 

fortsatt komme elever med sosio-emosjonelle vansker til gode.  Vi mener det er viktig at 

man kan nytte dette i nærskolen til de barna som måtte trenge det. 

 

14. september 2015 

Aashild Kvale 

Leder SU Veien skole 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/4132-7   Arkiv: B50  

 

Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatt 

behov  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  
1. For barn og unge med sammensatte behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i barnehage og 

et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på nærskole 

ikke er tilstrekkelig. 

2. Det opprettes en forsterket enhet i barnehage for barn med tegnspråk som 

førstespråk. Forsterket enhet ved Veien skole opprettholdes.  

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne alternativer arenaer for elever med sosio-

emosjonelle vansker, men benytter eksisterende tilbud som kommunen allerede har 

eller inngår avtale med 

4. Opplæringstilbudet ved Austjord opprettholdes. 

5. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur sender forslaget ut på høring med høringsfrist 

15. september 2015. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 
Bakgrunn 

Skoletilbudet til barn med sammensatte behov omtales i rapporten «Tildelingspraksis barn 

og unge». Den inneholder også forslag om endringer i disse tilbudene. 

 

En prosjektgruppe fikk i mandat å presentere en utreding som:  

 gir en oversikt over skole- og barnehagetilbudet til barn og elever med nedsatt 

funksjonsevne 

 presenterer forslag til hvordan vi kan møte framtidens behov for tilbud til barn og 

elever med nedsatt funksjonsevne på kort og litt lenger sikt 

 presenterer forslag til hvordan vi møter behov for tilbud til barn med tegnspråk som 

førstespråk. 

 kommer med innspill til framtidig tilbud for elever med sosio-emosjonelle vansker. 

Tilbudet til denne elevgruppen kan være på nærskole eller i samarbeid med 

alternative læringsarenaer. 

 



Barn og unge med sammensatte behov 

Rapporten fra prosjektgruppa har fokus på den gruppen som utgjør barn og unge med 

sammensatte behov. Det er barn/elever som ikke kan nyttiggjøre seg et barnehagetilbud i 

ordinær barnehage eller et skoletilbud på nærskolen verken faglig eller sosialt. Gruppen 

kjennetegnes av kognitiv svikt kombinert med motoriske vansker og sansetap samt 

helsemessige problemer. Barn med autismespekterforstyrrelser er også med i denne 

gruppen.  

 

Barn med tegnspråk som førstespråk- 

Hørselshemmet brukes som en fellesbetegnelse som dekker alle grader og arter av 

hørselshemming, og inndeles i to hovedgrupper.  

 Døvhet er en medfødt eller ervervet hørselshemming som i vesentlig grad reduserer 
mulighetene for å oppfatte tale via hørselen og å kontrollere egen taleproduksjon.  

 Tunghørthet er hørselshemming som ikke utelukker taleoppfattelse og talekontroll via 
hørselen, men som hindrer det i ulik grad.  

Barn med sosio-emosjonelle vansker  

Denne betegnelsen omfatter barn som evnemessig befinner seg innenfor normalområdet, 

men som har vansker med å regulere følelser. 
 

Dagens situasjon 

I Ringerike finnes det i dag «forsterka enheter» og «alternative opplæringsarenaer» 

 

«Forsterket enhet» innebærer at barnehagen eller skolen er særlig godt tilrettelagt for å 

kunne gi et opplæringstilbud til elever med særlig store, og/eller sammensatte lærevansker. 

Dette gjelder både organiseringen av barnehagen/ skolen, gjennomføring av opplæringen og 

elevenes sosiale tilhørighet. 

 

En «alternativ opplæringsarena» karakteriseres av at en eller flere elever mottar sin 

opplæring på et annet sted enn skolens område. 

 

Det er i Ringerike kommune ikke etablert egne forsterka enheter for barn med 

sammensatte behov i barnehage eller på barnetrinnet. Det er to forsterka enheter på 

ungdomstrinnet. Det er pr januar 2015 åtte barn i barnehage, elleve elever i 

barneskolealder og fem elever i ungdomsskolealder som kommer inn under gruppen 

barn og unge med sammensatte behov (ut fra definisjonen ovenfor). 

 

Det er en forsterket enhet for barn med tegnspråk som førstespråk på barnetrinnet. 

Der er det inneværende skoleår sju elever.  

 

Austjord, Åsbygda skole og Honerud gård benyttes som alternative opplæringsarenaer. 

Ved de alternative opplæringsarenaene er inneværende skoleår seks elever med 

heltidstilbud ved Åsbygda skole/Honerud gård og fem elever på Austjord.  

 

I 2014 ble det brukt om lag 27 millioner kroner til opplæringstilbud for barn/elever 

innenfor gruppene rapporten omhandler.  

Hvordan møter vi framtidens behov? 

Prosjektgruppen mener at Ringerike kommune skal ha barnehager og skoler som preges 

av inkludering. Utgangspunktet er at det legges til rette for at alle barn og unge får sin 



opplæring i ordinær barnehage eller nærskole. Erfaring viser at det likevel kan være 

behov for særskilt tilrettelegging for noen barn og unge. Noen barn har behov for 

tilrettelegging hele opplæringsløpet, men andre har behov deler av opplæringsløpet. 

Barn og unge med sammensatte behov 

For å imøtekomme tilbudet bør barn og unge med sammensatte behov få et eget 

tilrettelagt tilbud i barnehagen og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær 

barnehage og på nærskole ikke er tilstrekkelig. 

 

Barnehage 

Prosjektgruppa foreslår at det opprettes forsterket barnehagetilbud for barn med dyp psykisk 

utviklingshemming/multifunksjonshemming. Dette vil gi barnet en god start.  

Prosjektgruppa foreslår videre at tilbudet opprettes i Hønefoss barnehage. Der er de fysiske 

forholdene lagt til rette for barn med ekstra behov.  

 

Grunnskole 

Prosjektgruppa foreslår at det opprettes forsterket tilbud for barnetrinns-elever med dyp 

psykisk utviklingshemming/ multifunksjonshemming.  

 

Det foreslås videre at forsterket tilbud på ungdomstrinnet opprettholdes for elever som faller 

inn under kriteriene. Enheten foreslås lokalisert ved en av ungdomsskolene og den aktuelle 

skolen rustes opp fysisk for å kunne ta imot den aktuelle elevgruppen. Ut fra tanken om at 

forsterket enhet bør være sentrumsnært er Hov ungdomsskole mest aktuell som vertsskole.  

 

Prosjektgruppa foreslår at forsterket enhet for elever på barnetrinnet bør legges til ny skole 

Hønefoss sør. Skolen er på planleggingsstadiet og man har mulighet til å planlegge lokaler 

som tilfredsstiller de fysiske behovene denne elevgruppen har. Fram til ny skole står klar 

foreslår prosjektgruppa at det opprettes en forsterket avdeling ved Eikli skole fra skoleåret 

2016/2017 

Barn med tegnspråk som førstespråk 

Barnehage 

Det foreslås opprettet en forsterket enhet i en av de kommunale barnehagene i sentrum. Det 

må da legges fysisk til rette for de hørselshemmedes behov og personalet må ha nødvendig 

kompetanse innen fagområdet. Veien barnehage kan være et aktuelt valg basert på tilbudet 

ved Veien skole.  

Barnetrinnet 

Veien skoles avdeling for elever med tegnspråk som førstespråk foreslås opprettholdt.  

Ungdomstrinnet 

Veienmarka ungdomsskole vil være et naturlig valg dersom det skal opprettes forsterket 

avdeling på ungdomstrinnet, siden elevene kommer fra Veien skole. 
 

Alternativ opplæringsarena 

For noen elever med sosio-emosjonelle vansker vil det være behov for å organisere 

opplæring mer fleksibelt enn det som er mulig innenfor det ordinære tilbudet. Det kan være 

behov for en mer praktisk tilnærming til fagene eller behov for færre mennesker og roligere 

omgivelser. Behovet for alternativ opplæringsarena er størst for elever i ungdomsskolealder. 

 



Prosjektgruppen anbefaler at Ringerike kommune ikke oppretter egne alternativer arenaer 

for elever med sosio-emosjonelle vansker. Ringerike kommune bør benytte eksisterende 

tilbud som vi allerede har avtale med, som for eksempel Honerud gård, «Inn på tunet», 

Arbeidsinstituttet Fossen friluft eller andre.  

 

Opplæringstilbudet ved Austjord foreslås opprettholdt. 

Økonomi 

Kommunens plikt for barn i grunnskolealder er i henhold til nærskoleprinsippet. 

En kommune kan ikke henvise en elev med nedsatt funksjonsevne til en annen skole 

fordi tilretteleggingen på nærskolen vil medføre store kostnader for kommunen. 

  

Lokaler  

Det vil påløpe utgifter å tilrettelegge eksisterende skolebygg for elevgruppen ved eventuell 

oppstart av midlertidig forsterket enhet ved Eikli skole.  

Ved eventuell bygging av forsterket enhet ved ny skole Hønefoss sør, må det i 

planleggingen legges inn tilpassede lokaler og universell utforming.  

Hønefoss barnehage ble i utgangspunktet bygget med forsterket enhet, så der bør det ikke 

være behov for ytterligere tilrettelegging. 

 

Skyss 

Kommunen må dekke skyssutgifter for elever som ikke går på nærskole. 

 

Drift 

Prosjektgruppen har hatt som utgangspunkt at driftsutgiftene blir på samme nivå som det 

som i dag brukes på barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, de eksisterende enhetene 

på Hov ungdomsskole og Haugsbygd ungdomsskole samt ekstratildelingene til 

barneskolene.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Forslaget om endret organisering av skole- og barnehagetilbudet for barn og unge med sammensatte 

behov legges ut på høring. Høringsinstanser er skolers og barnehagers samarbeidsutvalg, det 

kommunale foreldreutvalget, ungdomsrådet, råd for funksjonshemmede, organisasjonene og 

forebyggende enhet, barn og unge.  

 

Rådmannens vurdering 
Ringerike kommune skal også i fremtiden ha barnehager og skoler som preges av 

inkludering. Utgangspunktet er at det legges til rette for at alle barn og unge får sin 

opplæring i ordinær barnehage eller nærskole. Erfaring viser at det likevel kan være 

behov for særskilt tilrettelegging for noen barn og unge.  

Barn og unge med sammensatte behov 

Det er rådmannens foreløpige vurdering at for å imøtekomme tilbudet bør barn og unge 

med sammensatte behov få et eget tilrettelagt tilbud i barnehagen og et samlet tilbud 

gjennom hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på nærskole ikke er 

tilstrekkelig. 



Barn med tegnspråk som førstespråk 

Det bør da opprettes en forsterket enhet i en av de kommunale barnehagene i sentrum.  

Veien skoles avdeling for elever med tegnspråk som førstespråk bør opprettholdes.  

Alternativ opplæringsarena 

Rådmannen anbefaler videre at Ringerike kommune ikke oppretter egne alternativer arenaer 

for elever med sosio-emosjonelle vansker. Kommunen bør benytte eksisterende tilbud eller 

andre som vi inngår avtale med. 

Opplæringstilbudet ved Austjord bør opprettholdes. 

Rådmannen anbefaler videre at rapporten sendes ut på høring. 
 

 

Vedlegg 
Rapport -  Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatt behov 

 
 

 Ringerike kommune, 01.06.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Magnar Ågotnes 

Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8683-1   Arkiv:   

 

PC til elever på ungdomstrinnet; evaluering av dagens ordning 

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Hovedkomiteen ber rådmannen evaluere og utarbeide en rapport om ordningen med gratis 

PC til elevene på ungdomstrinnet. Rapporten skal behandles politisk innen 1. mars 2016. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Ordningen med bærbar PC til alle ungdomsskoleelever ved de kommunale skolene i 

Ringerike kommune ble innført i skoleåret 2007/2008. Denne ordningen er videreført fram 

til inneværende skoleår.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Ved innføring av Kunnskapsløftet i 2006 ble bruk av digitale verktøy betegnet som en 

grunnleggende ferdighet. I 2012 ble et nytt rammeverk grunnleggende ferdigheter lagt fram, 

og betegnelsen ble endret til «Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet». Det nye 

begrepet er mer omfattende og trekker blant annet fram digital dømmekraft som et av fire 

mestringsområder.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur ga i sak 9/10 rådmannen i oppdrag å evaluere 

ordningen med gratis PS til alle ungdomsskoleelever. Evalueringen ble lagt fram i sak HOK 

20/10.  



 

Økonomiske forhold 
Innkjøp av bærbare PC-er til elever på 8. trinn samt utskifting av lærer PC-er utgjør om lag 

2,7 millioner kroner pr år i det kommunale budsjettet.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Aktuelle høringsinstanser er  

 samarbeidsutvalgene ved skoler med ungdomstrinn 

 elevrådene ved de samme skolene 

 IT-avdelingen i kommunen. 

Evalueringsrapport framlegges for politisk behandling innen 1. mars 2016. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen viser til at digital kompetanse har blitt grunnleggende viktig i dagens samfunn. 

Gjennom en evaluering av ordningen med gratis PC til alle ungdomsskoleelever, forventer 

rådmannen å framskaffe et godt grunnlag for om denne ordningen skal videreføres som i 

dag, eller om ungdomsskoleelevenes digitale kompetanse- og læringsbehov kan utvikles og 

ivaretas på andre måter. 

 

Evalueringen av ordningen bør ha et perspektiv med pedagogiske, økonomiske og praktiske 

sider av tiltaket.  

 
 

 

Ringerike kommune, 29.10.2015 

 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8694-1   Arkiv:   

 

Reviderte opptaksområder for grunnskolene i Ringerike og 

innføring av fritt skolevalg - høring 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Reviderte opptaksområder og innføring av fritt skolevalg sendes ut på høring med 

høringsfrist 15.01.16. 

2. Høringsuttalelsene sammenfattes, og sak om reviderte opptaksområder og innføring 

av fritt skolevalg legges fram for politisk behandling innen 01.04.16. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sakstredning: 

 

De kommunale forskriftene om skolenes opptaksområder er vedtatt og forvaltes i henhold til 

Opplæringslovens § 8-1:  

”Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 

nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike 

områda i kommunen soknar til. Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den 

eleven soknar til” 

 

Vurdering av hvilken skole som er nærmest (nærskolen), skal ta utgangspunkt i geografiske 

forhold, men andre objektive forhold som topografi og farlig skolevei kan også vektlegges. 

Det kan i tillegg legges vekt på subjektive forhold som at eleven har søsken på skolen. 

 

Opptaksområdene er faste slik at elever og foresatte vet hvilken skole de tilhører. 

Opptaksområdene vil bli vurdert dersom det oppstår store endringer som nedlegging og/eller 

nybygging av skoler. 

 



Denne revideringen av opptaksområder berører spesielt elever som har tilhørt Stranden og 

Vegård skoler 

 

Ved behandling av søknader om skolebytte, følges retningslinjene som ble politisk vedtatt 

av Hovedkomiteen for oppvekst og kultur i sak 65/02 (se trykt vedlegg). Fylkesmannen i 

Buskerud er klageinstans jfr. Opplæringsloven § 15-2. 
 

Kirkeskolen har bare begrenset elevkapasitet. Elever som tidligere sognet til Vegård skole 

ble ved nedleggelse av denne overført til Vang skole. Denne praksisen fortsetter inntil ny 

skole i Hønefoss sør er ferdig ved årsskiftet 2018/2019. 

 

Innføring av fritt skolevalg 

 

Opplæringsloven § 8-1gir i første ledd elevene en rettighet til opplæringssted. Skolenes 

opptaksområder angir hvilken skole barna har rett til å få opplæring ved. Ut over rettigheten 

i opplæringsloven § 8-1, innføres «fritt skolevalg» ved kommunens grunnskoler slik: 

 

Dersom fritt skolevalg innføres i Ringerike kommune, er det valgfritt hvilken skole barnet 

skal begynne ved. Fritt skolevalg vil kunne ha følgende begrensninger: 

 

 Elevkapasiteten ved skolene kan være begrensende for fritt skolevalg. Elever har rett 

til å få opplæring ved nærskolen etter opplæringsloven § 8-1. Ved innskriving i 

skolen skal de som ønsker å gå på nærskolen prioriteres.   

 Elever på 2.-10.trinn og som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis 

skyss, for elever på 1. trinn er skyssgrensen to kilometer. Skyss på disse vilkårene 

innvilges bare til elevens nærskole. 

 Elever som flytter innad i kommunen og kommer innunder en annen skoles 

opptaksområde har da rett til å få opplæring ved ny nærskole.  

 Det er anledning til å søke om skolebytte, rektor ved skolen det søkes overføring til 

behandler slike søknader. 

 I ekstraordinære tilfeller kan skoleeier overføre elev(-er) til annen skole. Dette kan 

være aktuelt av hensyn til de andre elevene (f.eks. mobbesaker). 

 

 

A. Reviderte opptaksområdene for grunnskolene i Ringerike kommune (endringer 

fra gjeldende opptaksområder står i kursiv):  

       

            A.1 Eikli skole 

       Trygstadfeltet tilhører Eikli. Eldre bebyggelse øst for Trygstad tilhører  

       Kirkeskolen. Tandbergmoveien t.o.m. nr. 20 tilhører Eikli skole, høyere  

       nummer tilhører Kirkeskolen. Grensen mot Hønefoss skole er syd for 

       Stangsgate. Myra/Hvelven, Myrveien, Tolpinrud, Helgeshaugen, Riperbakken,  

       Teglverksveien, nedre del av Vinterroveien og Ringveien opp til Veienmoen 

       tilhører Eikli skole. 

       Bebyggelse langs RV 35 fra Tolpinrud til Snyta der FV 163 og RV 35 møtes   

       tilhører Eikli skole. 

 



 

 A.2 Hallingby skole 

       Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går nedenfor Hen gamle mølle.  

       Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går ved Grøterudberget. 

  

A.3 Haugsbygd ungdomsskole 

       Elever som bor i området som sokner til Kirkeskolen og Vang skole tilhører 

       Haugsbygd ungdomsskole. 

 

A.4 Helgerud skole 

Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård. 

Ramsrudområdet tilhører Helgerud skole. 

       Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand skole går på Ask der RV 35  

       og FV 173 møtes. 

       Grensen mellom Helgerud skole og Sokna skole går ved Skotland og Møtteberg.  

        

A.5 Hov ungdomsskole 

       Elever som bor i området som sokner til Hønefoss og Ullerål skoler       

       tilhører Hov ungdomsskole. 

 

A.6 Hønefoss skole 

Grensen mot Eikli går ved Stangsgate. Mot Ullerål er grensen jernbanebrua i          

Hønengata. Hele Hengsle inkl. området Mossejordet og Westheimsgate tilhører   

Hønefoss skole. Mot Vang skole går grensen øst for Vestern gård. Vestern gård 

og Krakstad tilhører Hønefoss skole. 

 

A.7 Kirkeskolen 

Grensen mot Vang skole går sydvest for Puttenstøtta. Mot Tyristrand skole går 

grensen på Ask der FV 173 og RV 35 møtes. Grensen mot Helgerud skole går 

samme sted.  Tandbergmoen, Hverven, Monserud, Hvervenenga tilhører 

Kirkeskolen. Hele tidligere Vegård opptaksområde tilhører Kirkeskolen. 

 

A.8 Nes skole 

       Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går ved Grøterudberget.  

 

A.9 Sokna skole 

       Grensen mellom Helgerud og Sokna skoler går ved Skotland og Møtteberg. 

 

A.10 Tyristrand skole 

        Mot Kirkeskolen og Helgerud skole går grensen ved Ask der RV 35 og FV 173  

        møtes.  

 

A.11 Ullerål skole 

        Grensen mot Hallingby skole er nedenfor gamle Hen mølle.  

        Mot Hønefoss skole går grensen ved jernbanebrua i Hønengata.  

        Følgende områder hører til Ullerål skole: Storjordet, Haldenjordet, Rabba,  

        (hele Rabbaveien) Rundtom, Øyatangen, Eggemoveien til grense mot 

        Oppland, Almemoen, Vågård og Geiteryggen.         

 



A.12 Vang skole 

        Grensen mot Kirkeskolen går sydvest for Puttenstøtta.  

        Grensen mot Hønefoss skole går øst for Vestern gård.  

        Grensen mot Ullerål skole går ved jernbanen/Hvalsmoveien.  

 

A.13 Veien skole 

        Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård.   

        Hallumsdalen, Ve Terrasse, Tryms vei, Odins vei, Vebakken, Veksalveien,  

        Veksalbakken og nedre del av Heradsbygdveien tilhører Veien skole.  

        Grensen mot Hønefoss skole er ved jernbanen.  

        Øvre del av Vinterroveien (høyere veinummer enn 22), Vestliveien,      

        Furulundveien, Veienkroken og flata på Veienmoen/Høyby tilhører Veien 

skole. 

 

A.14 Veienmarka ungdomsskole 

Elever som bor i opptaksområdet til Eikli, Helgerud og Veien skoler tilhører 

Veienmarka ungdomsskole. 

 

Rådmannens vurdering: 

 

Årlig mottar skolene søknader fra elevers foresatte der det fremmes ønske om at eleven skal 

få opplæring ved en annen av kommunens skoler. Ved å innføre fritt skolevalg kan 

elever/foresatte i stor grad få oppfylt sine ønsker om opplæringssted. Rådmannen antar at de 

fleste vil velge å få opplæring ved nærskolen. Elevkapasiteten ved den enkelte skole kan 

begrense den frihet som ligger i et fritt skolevalg. Nærskoleprinsippet må følges, så barn 

innenfor en skoles opptaksområde blir prioritert ved innskriving. Den enkelte skoles 

forutsigbarhet med hensyn til planlegging blir derfor i liten grad berørt. Dersom fritt 

skolevalg blir vedtatt, må innbyggerne få tilstrekkelig og god informasjon om ordningen, og 

om det som kan oppfattes som begrensninger. 

 

 

Behov for informasjon og høringer 
 

Skolenes organer, samarbeidsutvalgene og elevrådene får anledning til å uttale seg innen 

høringsfristen 15.01.16.  

 

Alternative løsninger 

 
Det innføres ikke fritt skolevalg, elevene må gå på nærskolen, men kan søke om å få 

opplæring ved annen skole  

 

Lenker 

 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 



 

 

Trykte vedlegg:  
 Gjeldende opptaksområder 

 Sak HOK 65/02 – omhandler prinsipper for skolebytte. 

 Fra Opplæringsloven § 8-1; skole 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Opptaksområder for grunnskolene i Ringerike à jour 20.03.12 

 

Opptaksområdene for grunnskolene i Ringerike kommune:  

Politisk vedtatt i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur i sak 11/09 og revidert i sak 

37/11. 

 

1.1  Eikli skole 

      Trygstadfeltet tilhører Eikli. Eldre bebyggelse øst for Trygstad tilhører  

       Kirkeskolen. Tandbergmoveien t.o.m. nr 20 tilhører Eikli skole, høyere  

       nummer tilhører Kirkeskolen. Grensen mot Hønefoss skole er syd for 

       Stangsgate. Myra/Hvelven, Myrveien, Tolpinrud, Helgeshaugen, Riperbakken,  

       Teglverksveien, nedre del av Vinterroveien og Ringveien opp til Veienmoen 

       tilhører Eikli skole. 

 

 1.2  Hallingby skole 

       Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går nedenfor Hen gamle mølle.  

       Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går ved Grøterudberget. 

Hele opptaksområdet til tidligere Ringmoen skole inngår i Hallingby skoles 

opptaksområde.  

  

 1.3  Haugsbygd ungdomsskole 

Elever som bor i området som sokner til Kirkeskolen, Vegård og Vang skoler 

tilhører Haugsbygd ungdomsskole. 

 

 1.4  Helgerud skole 

       Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård. 

       Ramsrudområdet tilhører Helgerud skole.     

       Grensen mellom Helgerud skole og Stranden skole går ved Sandaker. 

       Grensen mellom Helgerud skole og Sokna skole går ved Skotland og Møtteberg  

        

 1.5  Hov ungdomsskole 

Elever som bor i området som sokner til Hønefoss og Ullerål skoler tilhører Hov 

ungdomsskole. 

 

1.6  Hønefoss skole 

Grensen mot Eikli går ved Stangsgate. Mot Ullerål er grensen jernbanebrua i          

Hønengata. Hele Hengsle inkl. området Mossejordet og Westheimsgate tilhører   

Hønefoss skole. Mot Vang skole går grensen øst for Vestern gård. Vestern gård  

og Kragstad tilhører Hønefoss skole. 

 

 1.7  Kirkeskolen 

Grensen mot Vang skole går sydvest for Puttenstøtta. Grensen mot Vegård skole 

går ved Kalkverket. Mot Stranden skole går grensen ved det første grustaket etter 

Busund bru. Tandbergmoen, Hverven, Monserud, Hvervenenga tilhører  

       Kirkeskolen.  

 

1.8  Nes skole 

       Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går ved Grøterudberget.  

 

1.9  Sokna skole 

       Grensen mellom Helgerud og Sokna skoler går ved Skotland og Møtteberg.    

       (Støveren, Bakåsen, Fonkalsrud, Roa tilhører Sokna skole).        



Opptaksområder for grunnskolene i Ringerike à jour 20.03.12 

 

 

 

1.10 Stranden skole 

        Mot Kirkeskolen går grensen ved det første grustaket etter Busund bru.     

        Mot Tyristrand skole går grensen ved Berggård. Mot Eikli skole er grensen ved  

        Styggdalsbakken, og mot Helgerud skole er grensen ved Sandaker. 

 

1.11 Tyristrand skole 

        Mot Stranden skole går grensen ved Berggård. Elever som går på barnetrinnet  

        ved Stranden skole, tilhører Tyristrand skole på ungdomstrinnet.  

 

1.12 Ullerål skole 

        Grensen mot Hallingby skole er nedenfor gamle Hen mølle.  

        Mot Hønefoss skole går grensen ved jernbanebrua i Hønengata.  

        Følgende områder hører til Ullerål skole: Storjordet, Haldenjordet, Rabba,  

        (hele Rabbaveien) Rundtom, Øyatangen, Eggemoveien til grense mot 

        Oppland, Almemoen, Vågård og Geiteryggen.         

 

1.13 Vang skole 

        Grensen mot Kirkeskolen går sydvest for Puttenstøtta.  

        Grensen mot Hønefoss skole går øst for Vestern gård.  

        Grensen mot Ullerål skole går ved jernbanen/Hvalsmoveien.  

        Hele tidligere Åsbygda skoles opptaksområde inngår i Vang skoles  

        opptaksområde. 

 

1.14 Vegård skole 

        Grensen mot Kirkeskolen går ved Kalkverket. 

 

1.15 Veien skole 

        Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård.   

        Hallumsdalen, Ve Terrasse, Trymsvei, Odinsvei, Vebakken, Veksalveien,  

        Veksalbakken og nedre del av Heradsbygdveien tilhører Veien skole.  

        Grensen mot Hønefoss skole er ved jernbanen.  

        Øvre del av Vinterroveien, Vestliveien, Furulundveien, Veienkroken og flata på   

        Veienmoen/Høyby tilhører Veien skole. 

 

1.16 Veienmarka ungdomsskole 

Elever som bor i opptaksområdet til Eikli, Helgerud og Veien skoler tilhører 

Veienmarka ungdomsskole. 

 

 



 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 01/01553-002  Arkiv: 044 A2 &61  

 

SAKSPROTOKOLL: SKOLEBYTTE (DELEGERING AV MYNDIGHET)  

 

Behandling i Hovedstyret for kultur, omsorg og oppvekstmiljø 20.06.01 sak 01/0059: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak i Hovedstyret for kultur, omsorg og oppvekstmiljø: 

1)  Rektor ved tilflyttingsskolen får delegert myndighet til å fatte vedtak i saker vedr. 

skolebytte fra skolestart høsten 2001 i.h.t. dagens regler. 

 

Pkt: 3 i retningslinjer for saksbehandling av skolebytter vedtatt at Hovedstyret for kultur, 

omsorg og oppvekstmiljø den 17.06.98 endres til følgende:   I  vurderingen av søknader om 

skolebytte skal hensynet til klassen og totalt sett på den enkelte skole, avstanden hjem/skole og 

tilknytning til nærmiljøet tas i betraktning, i tillegg til foreldrenes ønsker. Skolebytte skal ikke 

medføre økte utgifter til flere klasser. Det dekkes ikke merutgifter til  skoleskyss i forbindelse 

med skolebytter. 

 



Fra opplæringsloven 

Kapittel 8. Organisering av undervisninga 

§ 8-1.Skolen 

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 

nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike 

områda i kommunen soknar til. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om 

kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. 

To eller fleire kommunar kan avtale at område i ein kommune soknar til ein skole i 

nabokommunen. Elles gjeld retten etter første ledd første punktum. Kommunane må gi 

likelydande forskrift om kva for område i kommunane som soknar til denne skolen. 

Kommunane skal opprette ein skriftleg samarbeidsavtale. Kommunestyret vedtar sjølv 

avtalen og endringar i denne. Samarbeidsavtalen skal minst innehalde fråsegn om: 

a) 
opprekning av avtalepartane og kva kommune som skal drifte skolen som dei gitte 
områda soknar til 

b) det økonomiske oppgjeret mellom kommunane, som kostnader til skyssordning 

c) varigheita på avtalen 

d) reglar for å tre ut av og avvikle samarbeidet, og 

e) anna som etter lov krev avtale. 

Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til. 

Ein elev kan i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til 

å gå på etter første ledd, dersom omsynet til dei andre elevane tilseier det. Grunnen til at 

ein elev kan flyttast, kan til dømes vere at eleven mobbar ein eller fleire medelevar. Før 

det blir gjort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak. Når det er 

nødvendig, kan eleven flyttast til ein skole utanfor kommunen, men ikkje slik at eleven 

må flytte ut av heimen eller at skoleskyssen blir uforsvarleg lang. 

0 
Endra med lover 30 juni 2000 nr. 63 (ikr. 1 aug 2000, etter res. 30 juni 2000 nr. 645), 21 
juni 2013 nr. 98 (ikr. 1 aug 2013, etter res. 21 juni 2013 nr. 685), 24 apr 2015 nr. 23. 
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