
er laga for at dei som er tilsett i

sektor for oppvekst og utdanning

skal ha ei plattform, med felles

fokusområder, for å sikra ein felles

praksis for samarbeidet rundt barn

og unge på alle nivå.

gjer tydeleg korleis kommunen skal

sikra kvalitet og etterleva dei

nasjonale og kommunale krava og

forventningane som er retta mot

tenester innan sektor for Oppvekst

og utdanning.

Det er laga ein overordna strategiplan

for sektor for oppvekst og utdanning for

perioden 2020-2025. Det er fokusert på

breidde og heilskap for å få til ein felles

praksis.

Alle som arbeider med og for barn og

unge i Ullensvang kommune skal ha

kjennskap og eigarskap til

oppvekstplanen. 

Oppvekstplan 2020-2025 

KVIFOR EIN
OPPVEKSTPLAN?

Ulike utgangspunkt
– like sjansar

KVEN OMFATTAR
PLANEN?

Kommunale barnehagar

Kommunale grunnskular

OppMot

Pedagogisk-psykologisk teneste

(PPT)

Logopedteneste

Helsestasjon

Barnevern

Kommuneområde oppvekst og

utdanning omfattar:

Grunnskulen omfattar òg SFO og

vaksenopplæringa sitt tilbod om

grunnskuleopplæring, samt

norskopplæring og spesialpedagogiske

tilbod for vaksne. Kommuneområdet

blir leia av kommunalsjef oppvekst og

utdanning med støtte frå fagstab.

Tidleg innsats

Samhandling rundt utsette barn og

unge - fokus på arbeidsmetodikken

Betre Tverrfagleg Innsats (BTI)

Barn skal vera involvert i dialog og

prosessar som gjeld dei

Fokus på samarbeid med

foreldre/føresette

God oppstart og trygge overgangar

Barn opplever eit, trygt, godt og

inkluderande læringsmiljø

Tilrettelegging og tilpassa

opplæring

Kjennskap til utarbeidde planar,

rutinar og handbøker

Fokus på kvalitet og tilsette med

rett kompetanse i oppvekst og

utdanning

KVA ER
FOKUSOMRÅDENE I
OPPVEKST OG
UTDANNING I
PLANPERIODEN 

2020-2025?



Overordna strategiplan
for tilsette i sektor for

oppvekst og utdanning

Kortversjon - enklare

tilgjengeleg informasjon for

alle brukarar 

Her finn du 2 utgåver av

oppvekstplan:  

1.

2.

Ullensvang kommune skal sikra ein

felles praksis for det tverrfaglege

samarbeidet rundt barn og unge på alle

nivå, og skapa ei felles forståing og

utgangspunkt for oppveksttilhøve til

desse.

Oppvekstplan inneheld god

informasjon om oppveksttilhøve i

kommunen og vilkår som kan spela inn

på barn og unge sin oppvekst.

OPPVEKSTPLAN

“Hvis det i sannhet skal lykkes å føre
et menneske hen til et bestemt sted,
må man først passe på å finne ham
der hvor han er og begynne der.
Dette er hemmeligheten i all
hjelpekunst”

Søren Kirkegaard

Ulike utgangspunkt 

– like sjansar

INFORMASJON OM:

Oppvekstplan 2020 - 2025

VIL DU VITA MEIR OM
OPPVEKSTPLAN
2020 - 2025?

ullensvang.kommune.no 

> Oppvekst og utdanning

Fokusområda er og vidare

utdjupa på:

ullensvang.betreinnsats.no

https://ullensvang.kommune.no/
https://ullensvang.betreinnsats.no/fokus-i-oppvekstsektoren/

