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Forord
I henhold til Plan og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag
for planarbeidet for alle regionale planer og kommuneplaner. Dette gjelder ikke for
temaplaner. I den vedtatte prosjektplanen for temaplan oppvekst bes det om at det
utarbeides et forenklet planprogram. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet
med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.
Temaplan for oppvekst vil utdype og konkretisere mål og strategier innenfor
oppvekstfeltet, og hva som er de viktigste satsingene i årene som kommer.
For kommunalt ansatte er denne planen forpliktende, mens den for andre er en sterk
oppfordring. Temaplanen skal vise at oppvekst ikke bare skjer på ett område av
gangen. Planen skal brukes som støtte og grunnlag for utarbeidelse av andre planer
som berører barn og unge. En god oppvekst, og like muligheter til utdanning,
delaktighet og deltagelse i samfunnet, er avhengig av at man ser helheten og
sammenhengen i tjenesteområder rettet mot barn og unge.
Det er gjennom kommunale planstrategien for 2016-2019 vedtatt at det skal
utarbeide en temaplan for oppvekst. Planen skal ha fokus på levekår for barn og
unge, kvalitet i barnehagen, kvalitet i skolen og SFO, kulturskole og idrett.
Kommunen har fokus på å jobbe helhetlig og tverrfaglig for å utvikle gode tjenester.
Temaplan for oppvekst skal ha et folkehelseperspektiv med spesielt fokus på å
utjevne sosiale helseforskjeller.
Temaene som planen skal inneholde er forebygging og tidlig innsats,
språkutvikling/språkmiljø, helhetlig tjenester, rekruttering og kompetanse.
Videre skal planen ha brukerperspektivene barnehage, skole og SFO, kulturtilbud for
barn (kommunal tjenesteproduksjon), helsestasjon og barnevern.
Planen skal bygge på og følge opp målene som er satt i kommuneplanens
samfunnsdel med 12-årig målsettinger. Planen skal ha et 4-årig handlingsprogram
som viser drifts- og investeringstiltak i perioden.
Formålet med planarbeidet
Overordnet mål for temaplanen er:
I Sør-Odal kommune skal alle barn og unge utvikle kompetanse, holdninger og vaner
som legger grunnlaget for et fremtidig liv med god helse, livsmestring og aktiv
deltagelse i samfunnet.
Temaplan for oppvekst skal videreføre de strategiske målene i kommuneplanens
samfunnsdel.
Barn og unge i Sør-Odal opplever mestring i hverdagen innenfor egen helse, i
barnehagen og i skolen.
Barnehagene i Sør-Odal skal bidra til at barna utvikler et godt selvbilde, sosial
kompetanse og faglig forutsetninger for skole og utdanning.

Skolen i Sør-Odal er en god læringsarena som skaper trygghet og gode selvbilde.
Elevene skal opparbeide seg faglig og sosial kompetanse som gir samme
forutsetninger for videre skolegang, yrkesdeltagelse og god helse som barn og unge i
resten av landet.
Vi skal ha et godt og attraktivt kulturtilbud til alle kommunens innbyggere.

Planprosess
Prosessen skal legge vekt på deling og utarbeiding av kunnskapsgrunnlaget for
planen gjennom barn og unges stemme og enhetenes innspill.
Planprosessen er organisert med styringsgruppe, prosjektgruppe, arbeidsgrupper og
referansegrupper etter behov. Arbeidsverktøyet vil være SIPOC.
På bakgrunn av innspill gjennom prosessen, skal det foreligge et utkast til plan som
sendes på høring.
Frister
Målsettingen er å ha planen ferdig til behandling september 2019.
1. Forenklet planprogram for temaplan for oppvekst 2019 – 2030 legges ut til
høring primo april 2019.
2. Høringsfrist for planprogrammet er satt til tirsdag 16. april 2019.
3. Endelig planprogram vedtas i kommunestyret 23. mai 2019.
4. Forslag til temaplan for oppvekst legges ut på høring september/oktober 2019.
5. Høringsfrist for temaplan for oppvekst oktober/november 2019.
6. Temaplan for oppvekst vedtas november/desember 2019.
Fremdriftsplan
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Deltagere
Prosjekteier er utvalg for oppvekst og kultur og styringsgruppen er strategisk
ledergruppe i kommunen. Prosjektansvarlig er kommunalsjefen for oppvekst og
kultur.
Prosjektgruppen utarbeider planen og har en prosjektleder som har det daglige
ansvaret for utførelse og gjennomføring av prosjektet.
Prosjektgruppen er bestående av:
Anne Marie Holmen, enhetsleder ved Korsmo barnehage
Sverre Olav Dølvik, assisterende rektor ved Glommasvingen skole
Joakim Finbak Pedersen, enhetsleder kulturskolen i Odalen
Hanne Aandstad, folkehelsekoordinator
Jeanette R. Eriksen, enhetsleder helsestasjon
Kari Irene Indgjerd Holter, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
Therese Peeters, skole- og barnehagefaglig rådgiver
Olaug Jeksrud, Kommunalsjef for oppvekst og kultur
Medvirkning
Prosjektgruppen søker bred medvirkning gjennom hele prosessen med utarbeidelse
av planen. Det opprettes seks arbeidsgrupper som har som hovedoppgave å bidra
aktivt med innspill og utforme viktige deler av beslutningsgrunnlaget for arbeidet med
temaplan for oppvekst.
Arbeidsgruppene:
Levekår barn og unge, som også behandler idrett. Leder for gruppen: Hanne
Aandstad
Kvalitet i barnehage. Leder for gruppen: Anne-Marie Holmen
Kvalitet i grunnskole og SFO. Leder for gruppen: Sverre Olav Dølvik
Kulturskole. Leder for gruppen: Joakim Finbak Pedersen
Helhetlige tjenester. Leder for gruppen: Jeanette R. Eriksen
SOBUR og elevrådene. Leder for gruppen: Therese Peeters
KFU og de største fagorganisasjonene fungerer som referansegruppe for arbeidet. I
tillegg blir planen lagt ut på åpen høring.
Behov for utredninger
Planen vil bygge på samfunnsdelen i kommuneplanen for Sør-Odal kommune (vedtatt
22.11.2018), plan for barnehagekapasitet (Agenda Kaupang 2018), FOU-prosjektet
Kultur for læring (2016-2018), UngData (2018), tilstandsrapporten for grunnskolen i
Sør-Odal (2017,2018), Skoleporten som er Utdanningsdirektoratets nettjeneste der
skoler og skoleeiere finner relevante og pålitelige data om grunnopplæringen,
folkehelserapporten for Sør-Odal (2019) og SSBs prognoser.
Det ansees ikke som behov for ytterligere utredninger.

