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Kommunestyret 28. september 2017 
- fra arbeidsøkt om temaplan barn og unge, i regi av tjenestekomiteen  

Innledning ved tjenestekomitéens nestleder Dag Tore Aamodt Brænden. 
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Fra gruppen til Anne-Synnøve Østensen 

Gode skoler, SFO og barnehager - en stjerne   

- skoler med riktig kompetansepersoner 

- skoler som ser den enkelte 

Idrettslag/kultur/fritidsklubb - tre stjerner:  

- Plass til alle  

- Inkluderende fritidsaktiviteter  

- Aktivt og variert foreningsliv med frivillig innsats   

  

Samferdsel/samfunn - en stjerne:  

- Trygg skolevei  

- God trafikksikkerhet i hele kommunen 

- Gode lekeareal og grøntareal i alle boligområder  

- Gode kollektivtilbud innen bygda 

Gode rollemodeller - en stjerne:  

- Trygge voksne 

- Voksne som er der, og er til å stole på 

- Toleranse for forskjeller i hele samfunnet, inkludert foreldregenerasjonen 

- Stabilitet, klare grense 

- Trygge naboforhold  

 

Fravær av vold  

- Samarbeid med politiet  

Fra gruppen til Anette Musdalslien 

- Gode familieforhold – der foreldre tar ansvar -, med både grensesetting og toleranse 

- Hjem – skolesamarbeid – et kryss 

- Toleranse 

- Samhold 

- Nærhet til skole og fritidsaktiviteter 

- Varierte fritidstilbud - et kryss    

- Helhetlig tjenestetilbud – en dør inn – fem kryss 

- Å ha noen  

- Godt næringsmiljø i skole og barnehage. Fokus på forebygging. Rask innsats ved mobbing  

- 4 stjerner 
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Fra gruppen til Hans Høistad 

- Trygge voksne 

- Et godt barnevernstilbud, hvis det blir behov for det. Et kryss 

- Godt nærmiljø 

- Gode levekår i et lavterskelsamfunn  

- Gode og faste rutiner for barna 

- Gode aktivitetstilbud på fritida. Et kryss og 3 stjerner 

- Alle skal med, og de gode skal få lov til å bli gode. Tilbud til alle og gode tjenester til de få.  

Et kryss.  

- Trygge skoleveger 

- Et godt skoletilbud innen rimelig avstand  

- Kjente fjes og omgivelse  

- Oppvekstsvilkår; trigge omgivelser / miljø. 2 kryss 

- Bli sett og ivaretatt 

- Tidlig oppfølging, i barnehagen. 2 kryss 

- Inkludert  

- Forutsigbarhet 

- Nærhet ti voksne 

- Barnehage og skole er de beste stedene der en kan utjevne sosial ulikhet. Et kryss – 2 stjerner 

- Gode barnehagetilbud. 2 kryss 

 

Fra gruppen til Jan Erik Kristiansen 

- Trygge og gode forhold hjemme 

- Trygge rammer i barnehage og skole – en stjerne 

- God og trygge skoleveier, ivaretatt også på bussen 

- Variasjon i aktiviteter  

- Fritidsaktiviteter for alle  

- Gode rollemodeller (skole/aktiviteter/foreldre)- en stjerne  

- Ikke mobbing  

- God psykisk helse – en stjerne 

- God kollektivtransport 

- Skoler preget av gode og trygge læringsmiljø 

- Blir sett  

- Ha venner – en stjerne  

- Alle blir sett – tilhørighet for alle  

- Tydelige voksne og gode hjem – en stjerne 

- Gode instanser som «plukker opp» barn som ikke har det bra 

- Gode fagarbeidere innen helse, skole og barnehage – en stjerne 

- Nærhet til skole / barnehage 

 

--- 
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Tjenestekomiteen møter elevrådet ved 
Gausdal ungdomsskole i forbindelse med 
temaplan for barn og unge 01.11. 2017. 

1. Hva er det beste ved å være barn og ung i Gausdal? 

Sosialt bra, har noen å være sammen med. 

Fritidsaktiviteter: Kulturskolen er veldig bra. Arenaen er viktig. Fotball. Nære skiløyper og hoppbakke. 

Mange idrettsaktiviteter. Friidrettsmiljøet er bra.  

Tenk deg at du måtte flytte fra Gausdal.  

Er det noe du ville være glad for å flytte fra? Nei! 

Hva ville du savne? Venner. Alle muligheter vi har for aktiviteter. Godt miljø.  

Ikke noe som er galt – mye bra, arrangement, aktiviteter.  

2. Hvordan kan det bli bedre å være barn/ungdom i Gausdal? 

Flere møteplasser på tvers av alder. Et sted der alle er velkomne. Ute eller inne, med noe som er artig 

å finne på. Gjerne med en eldre ungdom som leder, men ikke så styrt. Enkle arrangementer, ikke så 

alvorlige. Breddearrangementer.  Aktiviteter som alle kan være med på, også de minste. Lekeplasser 

kan være sånne steder: de vedlikeholdes på dugnad.  

Møteplasser også andre steder enn på Seg bru. Lage møteplass i Kornhaugparken/Paviljongen. Det er 

et sentralt sted.  

Hvis vi skal jobbe for en god klima- og miljøutvikling, med mindre bilkjøring: Flere bussavganger, bl.a. 

Skei-Lillehammer. Vanskelig å komme fra Lillehammer til Gausdal på ettermiddagstid i uka, mellom 

16.30 og 20.00.  Generelt dårlig forbindelse i Vestre Gausdal og i Øverbygda.  

Et eget rom for å drive e-sport på Arenaen/Ungdomsklubben.  

Flere sitteplasser inne i hallen, særlig i turnhallen.  

Brøyte kunstgresset på Linflåa om vinteren.  

Ungdomsklubben kunne vært åpen litt lenger enn kl. 21.00. 

Flere møter for barn og unge, hvor man spør om barn og unges behov. Gjerne der flere enn elevrådet 

er med.  
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3. Hvordan kan vi best ta imot barn og unge som flytter til kommunen vår fra andre steder 

i Norge, eller fra fremmede kulturer? 

 

De må få vite hva som skjer, og de må inviteres aktivt med. Delta i fritidsaktiviteter –viktig med god 

info på nett. Kommunens nettside og FB kan brukes mer aktivt til det. 

Være tålmodige med dem, bla med språkopplæring.  

Det virker som de fleste nye som kommer er fornøyde med å flytte til Gausdal, og føler seg 

velkomne. De må bli tatt godt imot.  

4. Hva har du bruk for at kommunen digitaliserer? 

En oversikt over busstider.  

Hva som skjer på de forskjellige møteplassene i Gausdal–hva skjer i bygda, og når skjer det. Ledige 

tider på baner.  

Elevrådet og andre ungdommer bør bidra inn i «oppussingen» av kommunens nettsider som foregår 

nå.  

5. Hva er det viktigst å gjøre i Gausdal, for bygda og for barn og unge som bor her? 

 

Hva bør kommunen bidra med, og hvordan? Fortsette å satse på å ta vare på anleggene. Bygge ut 

møteplasser.  At noe av det barn og unge sier, faktisk blir gjort noe med.  

Gjenopprette leirskoletilbudet som en del av satsingen på barn og unge. Det er viktig for 

skole/klassemiljøene. 

Hvilke andre aktører bør og kan bidra? Olav Thon bør forbedre muligheten på Skei. 

Kan elevene/elevrådet bidra med innspill til videreutvikling av området rundt Arenaen?  

 

---- 

 

  



 

7 
 

Tjenestekomiteen møter ungdomsrådet i 
forbindelse med temaplan for barn og unge  
Tid: 6. november kl. 15.05 Sted: Frivilligsentralen/Gausdal Arena  

Til stede: Tjenestekomiteen – Åslaug Enger Olsen (leder), Olav Olstad og Dag Tore Åmodt Brænden. 

Ungdomsrådet - Victoria Heimstad (leder), Maren Aamodt-Nilsen, Christine Sæterbø Syversen, 

Veslemøy Semskar Volehaugen, Ayna Solstad og Marit Pettersen Mohaugen.  

Ungdomskonsulent Øyvind Selnes, Edel Klaape-Aasdal (sekretær)  

Følgende spørsmål ble stilt til ungdomsrådet, svarene følger under spørsmålene:  

1. Hva er det beste ved å være barn/ungdom i Gausdal?  

- Alle kjenner alle  

- Godt fellesskap på fritida  

- Gode fritidsaktiviteter (dans, turn, scenekunst, håndball, fotball)  

- Godt sted å vokse opp  

- Godt miljø – ikke så mange folk.  

- Nesten alltid noe å finne på  

- Nesten alle vet hvem man er  

- Naturen  

- Mange fritidstilbud  

- Mange typer folk, alle har noen å være med  

2. Tenk deg at du måtte flytte fra Gausdal, er det noe du ville være glad for å flytte fra?  

- Å komme tilbake senere  

- Mer som skjer i byene (er litt for stille her)  

- Lettere å møte folk, for å være sammen med på større steder  

- Sentralt på større steder  

- Kollektivtransportene for dårlig her  

- Litt for lite som skjer (spesiell typer fritidsaktiviteter)  

- Fritidsaktiviteter som passer alle – ikke bare håndball og fotball  

- Lettere å være med venner – ikke så mye planlegging/kjøring  

- Skatepark savnes  

- Kjøpesenter savnes  
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3. Hva ville du savne?  

- Venner   

- Naturen og miljøet  

- Skolen  

- At det er rolig og godt  

- Familien  

- Det at det går an å gå ut og treffe kjensfolk  

- Jordbruk  

- Miljøet av mennesker og natur  

4. Hvordan kan det bli bedre å være barn/ungdom i Gausdal?  

- På skolen? Grupperom og klasserom som er åpne i friminuttene, mer å gjøre i 

friminuttene/aktiviteter og et stillerom.  

- I nærmiljø der du bor? Bedre kollektivtransport (buss, bestillingsdrosje), bedre og flere gang 

og sykkelstier, gatelys.  

- Samlingspunkt og møteplasser? Flere uformelle møteplasser/paviljong (eller bare benker). 

Ikke bare på Segalstad bru, men i Follebu og Svingvoll også.  

- Anlegg (haller, baner osv.)? Andre typer baner/aktiviteter. Baner til uorganisert aktivitet. 

Svømmemuligheter, rugby, basket.  

5. Hvordan kan kommunen legge til rette for at det skal bli bedre?  

- Tenke hele bygda.  

- Mye som skjer på Segalstad bru.  

6. Hvordan kan vi best ta i mot barn og unge som flytter til kommunen vår fra andre steder  

    i Norge eller fra fremmede kulturer? 

- Spørre om de vil være med på aktiviteter og vise de bygda.  

- Sammenkomster i bygda 

- Bli tatt godt imot på skolen  

- Fadderordning for de som flytter fra andre land  

- Introdusere dem for andre folk - Være åpen for alle folk  

- Passe på at de har fritidsaktiviteter sammen med andre  

- Klassen får info om de nye på forhånd, for å kunne ta de i mot på en god måte.  

7. Hva har du bruk for at kommunen digitaliserer? 

- Fullstendig liste over fritidsaktiviteter  

- Bruke Facebook som info.kanal  

- Ønsker «Ungdom i Gausdal» Facebook-side  

- Er det nødvendig at 1-2 klassinger har IPad?  
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8. Saker som kom opp til slutt  

- Bussen fra u. skolen – Arenaen – Lillehammer er ofte overfylte. Trafikksikkerhet!  

- Speider – ønskes for de under 3. klasse.  

- Miljøet på barneskolen Engjom/Fjerdum er ikke bra. Strengt og stygg språkbruk blant de 

minste elevene. Lite respekt for andre, både store og små.  

- Hvem bestemmer hvem som skal sitte hvor i skolebussen? Lærer? Er det bestemte plasser?  

- Stygg språkbruk og dårlig oppførsel blant elevene på bussen. Kan bussjåføren si mer i fra?  

- Flere uheldige hendelser på buss.  

- Lange bussturer p.g.a. mange elever over store områder.  

- Gang og sykkelvei mellom Segalstad bru og Forset  

- Mer belysning/gatelys  

- Fotgjengerovergang ved Statoil  

- Flere søppelkasser  

- Events for ungdom, finne på noe som er attraktivt for ungdom  

- Fokus på miljø  

- Arrangere bruksmarked/loppemarked  

---- 
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Tjenestekomiteen møter idrettsrådet i 
forbindelse med temaplan for barn og unge  
Spørsmål 1:  

Hva er det beste med å vokse opp i Gausdal. 

• Trygt og godt. Folk bryr seg.  

• Kjenner de fleste – på godt og vondt 

• Trygge rammer for barn – har tilhørighet – «henger rundt» 

• Familie og uformelle nettverk 

• Felles arenaer – men har noe å gå på der 

• Mindre skoler – barna blir kjent på tvers av trinn 

• Blir kjent mellom bygder p.g.a. idretten 

• Har noe å gå på når det gjelder uorganisert idrett 

• Gamermiljøet søker til de minst organiserte idrettsaktivitetene 

• Løkkefotballen eksisterer på kunstgressbanen 

• De fleste er med på noe fram tid de er ca. 12 år 

• Bør flytte den «grensen» for mange ønsker å være aktive. Blir for seriøst . Pluss at kravene på 

skolen øker, Vanskelig å vøre med bare litt,  

• Lokalt er dette en utfordring for idretten, selv om idrettsforbundet sentral har fokus.  

 

Spørsmål 1:  

Hva kjennetegner et godt oppvekstmiljø for barn og unge? 

• Allsidige tilbud, - både organisert og uorganisert 

• Plass – grønne lunger – ikke bare parkeringsplasser i sentrumsområder 

• Naturlige møteplasser i sentrum 

• Stor variasjon i kultur- og idrettstilbud 

• Inkludering- alle er med. Viktig både med tilbud, differensiering, utstyr, organisering, 

holdninger og handlinger 

 

Spørsmål 2:  

Med utgangspunkt i spørsmål 1: Hva mener idrettsrådet kommunen må ha særlig oppmerksomhet 

på framover?  

• «Løkkefotball» – hvem skal drifte banene/plassene? 

• Skateanlegget kan bli en ny, fin møteplass. Som en uformell arena. 

• Gode aktivitetsarenaer er viktige  

• Små bidrag fra kommunen kan skape merverdi, - spesielt inn mot inkludering. Eksempel 

utstyrsarena. Støtte til skyss. 

• Arenaen rundt skolen er viktig 
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• Samarbeidet med kommunen er godt. Nisveta gjør en svært god jobb med spillemidler 

• Anleggene må driftes. Kommunen bør ha ansvar for drift og vedlikehold.   

• «Uorganiserte» anlegg er utfordrende. Ikke alltid foreldre tar ansvar. Kommunen kan bidra 

• Kommunen kan bidra med møteplasser og opprette kontakt mellom barn/unge/deres 

foreldre og idretten 

• Områderegulering Segalstad bru: ha fokus på barn og unge. Ikke kun parkering.  

• Tilrettelegg for gode, trygge, fornuftige veier/stier til skolene.  

• Små tilskuddsordninger kan skape stor merverdi for idrettens arbeid inn mot barn og unge  

På hvilke områder kan idretten ha / ta en aktiv rolle.  

• Utfordrende med differensierte aktiviteter når det er for få folk i hvert lag. En bør arbeide for 

å slå sammen lag.   

• Fokus på å få alle med – inkludere. Utstyrsarena er positivt for inkludering 

• Kommunen og idretten kan samarbeide mer og bedre for barn med innvandrerbakgrunn. 

Kommunen har oversikt, kan bidra med informasjon osv. og små midler. Idretten han 

organisere tilbud og følge opp.  

• Idretten og flyktningtjenesten kan med fordel videreutvikle samarbeidet 

---- 
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Fra gruppearbeid i utvidet ledermøte 
29.03.2017 om temaplan barn og unge 
Utvidet ledermøte = avdelingsledere, enhetsledere, rådmannsledelsen og strategigruppe 

Oppgave:  

Følg en innbygger i Gausdal fra 0 – 23 år: Før fødsel-6 år, 7-12 år, 13-16 år, 17-23 år 

Besvar spørsmål ut fra de inndelte alderstrinnene ovenfor 

• Hva er det viktigste behovet? 

• Hvilke er de viktigste arenaene? 

• I en optimal verden, hvordan er disse arenaene? 

• Hvem/hvilke andre personer er mest viktige? 

• Hva er det viktigste personen får med seg (erfaringer/ferdigheter)? 

Gruppe 1 

Hele aldersgruppa: 

Arenaene:  

• Egen familie, spesielt mor i forhold til svangerskapet, helsestasjon/fysio/jordmor/lege, 

barnehagen/grunnskole/videregående, fritidsaktiviteter 

Det viktigste behovet: 

• Tilknytning, omsorg, trygghet, tilrettelagt for utvikling, helseperspektivet 

En optimal verden, hvordan er disse arenaene: 

• Godt samarbeid mellom etatene, helhetlig, universelt tilpasset, tilgjengelig for alle, gode 

levekår. 

• Vi skal levere kvalitative, like og gode tilbud.  

• Utviklingsfremmende arenaer 

• Fokus på menneskesynet - utvide normalbegrepet 

• Komme bort fra bekymringsgrensen - jobbe styrkebasert 

• Fra individrettet til felleskapet 

• Et miljø som stimulerer til vekst 

• Viktig at foreldrene opplever at de er gode nok. (Helsestasjonene er viktig arena) 

• La barnet få være barn 

 

Hva er det viktigste personen får med seg? 

• «Bli eit gangs menneskje i heim og samfunn»  
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• Robuste nok til å stå på egne bein 

• Livstro, mestringstro på seg selv 

• Være en del av et fellesskap  

• Utruste alle med et solid fundament uansett oppvekstsvilkår 

Til planen, de viktigste områdene 

• Fokus på de friske 

• Folkehelseperspektivet -- universell  

• Gangs menneske.  

• Tverrfaglig samarbeid 

• Generell del som sier noe om føringer, tanker, behovet for Gausdal kommune, tjenester, 

faktagrunnlag 

• Brukerperspektivet (aldersgruppene) mer enn tjenesteperspektivet 

Gruppe 2 
 

0-6 år 
Behov: trygghet, omsorg og kjærlighet, trivsel, god tilknytning til familie, trygghet i barnehage og 
(skole), mestringsfølelse 
 

Arena: familie, helsestasjonen m/ jordmor, barnehage, (skole) 
 

Optimal verden:  

• Familie  

• Helsestasjonen er en trygg base der foresatte tør å henvende seg om det er noe de lurer på både 
av fysisk og psykisk art. Helsestasjonen er også med på å gi foreldrene en sosial arena i forbindelse 
med blant annet barselgrupper. Far er i like stort fokus som det mor er. helsestasjonen har et 
tilbud om COS-P kurs til alle gravide - både far og mor.  

• Barnehage som har trygghet og omsorg i fokus. -At det er grunnmuren til de som jobber i 
barnehagen. Trygge voksne.  

• Gode forutsigbare rammer som gir mestringsfølelse og trygger hverdagen for alle barn.  

• Barnehagen skal være flink til å ta med seg familie-perspektivet. Felles språkfokus i barnehagen, 
via Gausdalsmodellen (utvid Gausdalsmodellen til å handle om mer enn motorikk). Språkgruppe 
der innholdet er det samme i alle barnehager- samarbeid på system med barnehage/PPT.  

 
Hva er de viktigste oppgavene personen får med seg: 
God tilknytning - mestringsfølelse og trygghet 
God sosial kompetanse 
Gode motoriske ferdigheter 
Gode språklige ferdigheter 
 

7-12 
Hva er det viktigste behovet? 
- Sosial tilhørighet, trygghet, trivsel, mestringsfølelse, et godt læringsmiljø 
 
Hvilke er de viktigste arenaer? 

• Familien 

• Skolen 

• Fritidsaktiviteter 
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Optimal verden: 

• Barnet er trygt og opplever mestring.  

• Barnet føler tilhørighet. 

• Får god undervisning i et trygt og godt læringsmiljø. 

• alle har mulighet til å finne en sosial arena der de passer inn uten at den økonomiske situasjonen 
til foresatte skal legge føringer. 

• Barnet har det gøy 
 
Erfaring/ferdigheter: 
 
God tilknytning - mestringsfølelse og trygghet 
God sosial kompetanse 
Gode motoriske ferdigheter 
Gode språklige ferdigheter 
 

13-16 
Viktigste behovet: 
Sosial tilhørighet, trygghet, trivsel, mestringsfølelse, et godt læringsmiljø 
 
Viktigste arena: 

• Familien 

• Skolen 

• Venner 

• Fritidsaktiviteter 

• Helsestasjonen  
 
I en optimal verden: 
En ungdom som har tillit til foresatte, skolen og venner. Som føler tilhørighet og mestring.  
 

Gruppe 3  
 
Behov for støtte, utvikling og trygg base i alle livets faser 
 
0-6 år: 
Grunnleggende behov før fødsel er ei sunn og frisk mor som har evne til å ivareta barnet. Far og 
nettverket må også kobles før fødsel.  
Tilknytning, bli trygg, grunnlaget legges her. 
Arenaer er helsestasjon, hjemmet og barnehage. Fritidsarenaer bør ikke ta for stor plass før 
skolestart Arenaer trygge og gir utviklingsmuligheter. Omsorgen er det grunnleggende. Bli sett og 
støtta i sin utvikling. 
Samarbeidet og kommunikasjon mellom arenaer som barnehage og hjemmet Få med seg: Trygghet, 
trivsel, har venner, bygge selvfølelse, sosial kompetanse .... sosiale ferdigheter  
 
7-12: 
Bygge selvfølelsen som er grunnlaget for alt Trygghet, bli akseptert, Trygt hjem og trygg skolearena 
Vennskap og samhandling med andre Føle mestring 
 
Arenaer: hjem, skole og fritid. 
Trygge og kompetente voksne på alle arenaer 
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God selvfølelse 
I løpet av et døgn er barn mer sammen med de voksne på skolen enn de voksne hjemme 
 
Selvfølelsen må våre sterk. Oppleve mestring. God sosial fungering. 
 
13-16: 
Tilhørighet 
Behov for å mestre flere arenaer 
Behov for å bli sett 
Tilgjengelige trygge voksne der de voksne er voksne og ikke bestevenner 
 
Skole: Overgang til en større arena – ungdomsskolen – en sårbar overgang, med økt fokus på 
prestasjoner. Være inkludert. 
Hjemmet: Trygge kloke rause voksne 
Fritid: Trygge kloke rause voksne 
KOMMUNIKASJON 
 
Selvfølelse 
Selvstendighet 
Ta egne valg og stå for dem (Mitt valg) Kunne ta mer ansvar for eget liv/egne liv 
 
17-23: 
Behov: selvfølelsen, behov for å være selvstendig  
Trenger å bli sett, få støtte 
Tør å be om hjelp når du har behov for det 
 
Arenaer er skole og fritid, men trenger hjemmet som trygg base der noen vil deg vel, ser deg og gir 
deg støtte 
 
Gode relasjoner til venner 
Trygge voksne, både foreldre og andre, ikke være sine barns kamerat / venninne 
 
God selvfølelse 
Selvstendighet 
 
Til planen: Områder som kan være sentrale 

• Hva er de ulike instansenes bidrag til å skape trygge barn og unge med god selvfølelse? 

• Da må alle tjenester bidra med sine tiltak og ha en felles forståelse: 

• Helsestasjon, barnehage, psykisk helse, ppt, barnevern, skole,  

• Hvordan jobbe med hjemmet?  

• Hva er behovene?  BRUKERMEDVIRKNING  
 
Det må lages et mål som er forståelig for alle. 
Målet må være konkret, forståelig og oppnåelig, delmål, milepæler 
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Gruppe 4 
 

0-6 år: 
Behov: For barnet er trygg base, kjærlighet og tilknytning viktigste behov. At foreldre 
følges opp og gis veiledning, slik at de har evne og mulighet for å gi barnet dette, er 
vesentlig. 
Ta med en større modighet til å spørre om/ ha samtalene om tabubelagte emner som 
vold, overgrep og psykisk helse bl.a, for å avdekke så tidlig som mulig. 
 
Arenaer: familien, helsestasjon, jordmor, barnehage, skole og venner 
I en optimal verden er disse arenaene støttende for barnets utvikling og de er 
sammenhengende og snakker med hverandre om barnet. 
Det viktigste å få med seg av erfaringer og ferdighet er: trygge voksne som kan speile 
barnet, "folkeskikk" og en god start på å utvikle sosiale ferdigheter (å ha omsorgs for 
andre, kunne være en venn, lære sosiale koder og samspill, kjenne igjen følelser osv.) 
som gir gode relasjoner til andre videre i livet. Grunnleggende begreper ift en god 
skolestart. 
 

7-12 år: 
Behov: fortsatt trygge voksne, venner og et voksende behov for mestringsfølelse. Føle 
tilhørighet og samhørighet til andre/gruppa, familien din og venner er svær viktige. 
Arenaer: skole, fritidsaktivitet, familie, skolevei, tannhelse og helsestasjon er viktigste 
arenaer. 
I en optimal verden så er det som tidligere at alle arenaer prater sammen det finnes 
åpenhet og sammenheng mellom de ulike arenaene. Skole-hjem samarbeid viktig. 
De viktigste erfaringer/ferdighet barnet tar med seg er mestringsfølelse både sosialt og 
læremessig og trygg tilknytning til viktige voksne. Dette er grunnlaget for å få en 
grunnleggende tro på seg selv og verden. Identitetsutvikling og læreglede. Starte å lære 
ferdigheter, kunnskap, etikk og holdninger til bruk av nett og sosiale medier. Åpenhet 
mellom voksne og barn på hva vi driver med på nett og hva som ikke er ok. 
 

13-16 år: 
Behov: tilhørighet til venner og jevnaldrende, identitetsutvikling, mestring, løsrivelse 
hjemmefra. Her er den grunnleggende tryggheten viktig for å tørre å ta skrittene... 
Arenaer: skole, fritid/venner, sosiale medier, familie, storsamfunnet 
 

17-23 år: 
Behov: hvem er jeg som voksen? /identitet, finne ut hvordan jeg skal være meg selv i 
storsamfunnet, utdanning og jobb, egen bolig 
Arenaer: skole/utdanningssted, venner/sosial omgangskrets, familien din er fortsatt 
viktig. 
 
Til planen  
 Viktige områder: lage en "tråd" gjennom en oppvekst og si noe om de ulike arenaene vi møter 
gjennom oppveksten. Prøve å skape en rød tråd og sammenheng mellom de ulke arenaene - noe som 
forplikter og/eller nødvendiggjør den gode kommunikasjonen. 
 
 

Gruppe 5  
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Det var enighet i gruppa om at en burde ha en generell del først i planen som gjelder alle 

aldersgrupper innen målgruppa. I den generelle delen ønsket vi å ha med følgende som 

gjelder alle aldersgrupper: 

• Velklingende, kort navn på planen 

• Visjonen for planen 

• Illustrerende bilder 

• Nulltoleranse for mobbing og vold 

• Gode oppvekst- og forebyggende arenaer der barn og unge tilbringer mye av sin tid (eks. 

barnehage, skole, fritidsarenaer). Definere hva som menes med gode oppvekstarenaer. 

Forutsetter også voksne med kompetanse til å observere, forstå det de ser og handle 

(analysere behovene og ha kunnskap om hva som virker) 

• Universelt helsefremmende og forebyggende arbeid som bidrar til å utjevne ulikheter i helse 

• Godt helsefremmende og forebyggende arbeid – gode tiltak som kan føre til reduksjon i 

sykdommer, skader, sosiale problemer, dødelighet og risikofaktorer 

• Det forebyggende arbeidet skal starte tidlig og tenke og handle langsiktig 

• De forebyggende tiltakene listes opp inndelt i tre nivåer (primær-, sekundært og 

tertiærforebyggende arbeid = 1) universal forebyggende tiltak, 2) indikativ forebyggende 

tiltak osv.) 

• Helhetlig plan som iverksettes i praksis (ikke bare ligger i en skuff) 

• Sikre gode overganger mellom arenaene 

• Varierte og gode fritidstilbud / opplevelser (barn og unge tilbys kvalitet og variasjon i fritids- 

og kulturtilbudene, j.fr. FNs barnekonvensjonen – Barn har rett til hvile, fritid og lek og til å 

delta i kunst og kulturliv) 

• Sikre medvirikningsperspektivet 

• Arbeid for barn og unge krever helhetlig innsats (helhetsperspektivet) 

• Fokus på familieperspektivet og foreldrerollen 

• Definerte rutiner, arbeidsprosesser og ansvarsfordeling i det tverrfaglige samarbeidet 

• Fokus på at barn og unge i Gausdal kommune (GK) opplever å lykkes, er verdifulle og får 

brukt ressursene sine 

• Ressursfokus / styrkebasert tilnærming 

• Trygge skoleveier og gode sykkelstier 

• Godt rusforebyggende arbeid i GK 

• Ledelsen vektlegger å jobbe med holdninger og gode verdier hos de ansatte 

• Alle ansatte har god kompetanse, er bevisst sin egen rolle og er gode på relasjonsbygging 

 

0 – 6 år: 

• Lavterskeltilbud om prevensjon på helsestasjonen - Forebygge uønskede svangerskap 

• Trygghet, kjærlighet 

• God svangerskapsomsorg 

• Tilbud om Foreldreforberedende kurs på helsestasjonen 

• Trillegrupper 
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• Barselgrupper (nettverksskapende arbeid) 

• Div. tilbud via frivillig sektor 

• Frivillighetssentralen 

• Åpen barnehage 

• Full barnehagedekning 

• Gode barnehager 

• Gode fritidsaktiviteter 

• Godt nettverk (privat og offentlig) 

 

7 – 12 år: 

• Gode overganger fra barnehage til skole 

• At barna får dekket sine individuelle behov i skolen (gode / kvalifiserte ansatte i skolen/SFO) 

– skolen skal dyktiggjøre barna for livet til gangs mennesker (faglig og sosialt)- ansatte med 

gode relasjonelle ferdigheter 

• Fritidsaktiviteter: håndball, fotball, ski, speider osv. 

• Godt samarbeid mellom kommune og frivillig sektor, kirke 

• Gode velfungerende foreldre 

• COS-P veiledning / Foreldreveiledning 

• Foreldre som fremsnakker skolen 

• Godt foreldrenettverk (nettverksgrupper) 

• Inkluderende holdninger 

• Gode flyktningetjenester 

• Kulturskole 

 

13 – 16 år: 

• Gode planlagte overganger fra barneskole til ungdomsskole 

• God ungdomsskole, fritidsaktiviteter, omsorgsfulle og støttende foreldre 

• Rusforebyggende arbeid (ØPP) 

• Ungdomsklubben 

• Kulturskolen 

• Tilbud om Helsestasjon for ungdom (prevensjon / seksuell helse) 

• God offentlig kommunikasjon 

• Gode møteplasser ute: eks. volleyballbane, skatepark, benker 

• Trivelige områder rundt Rådhuset 

17 – 23 år: 

• God VGS 

• Tilbud om Helsestasjon for ungdom (psykisk og seksuell helse, prevensjon) 

• Tilpasset opplæring 

• Godt tverrfaglig samarbeid / god koordinering av tjenestene i GK 

• Forebygge skolevegring og dropouts 
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• God yrkesveiledning 

• Kvalitativt gode og prisgunstige boliger for førstegangsetablerere 

• Lærlingeplasser 

• God offentlig kommunikasjon 

 

De viktigste områdene i planen: 

• Barnehage 

• Skole 

• Utdanning 

• Fritid 

• Familieperspektivet 

• Helse / sosialtjenestene 

• Samfunnsdelen 

 

---- 
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Tjenestekomiteen møter rådet for eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne i 
forbindelse med temaplan for barn og unge 
18.01.2018 

 

Hva er det beste ved å vokse opp i Gausdal, da-nå-framover: 

• Gausdøler er trivelige, greit å være innflytter. 

• Å kunne bo på landet. 

• Flott med byggefelt – da har ungene alltid noen å leke med – blir knyttet vennskap 

som varer livet ut. 

• Dugnad står sterk, i alle fall i Østre før i verda. Enkelte drivkrefter i fritidsmiljøet 

burde vært premiert. Mye positiv frivillig innsats for barn og unge. 

• Før i verda måtte en gå, nå er det så mye som skjer, og så mye barna er med på, at 

om en utenfor sentrum er det kjøring «døgnet rundt» både for foreldre og 

besteforeldre. 

• «Itt’nå frakkere enn Gausdal og Follebu city» her er det bra! 

• Bra med tilbud: idrett, musikk og kulturliv ellers. Håper på fortsatt midler så de 

tilbudene kan opprettholdes. 

• Kort veg til naturen og det den kan by på, på mange måter – m.a. fred og ro. 

• Ungene hadde det bedre før i tida: skole bare annenhver dag, trygge «hemat», 

ordnet seg fritidstilbud selv, var ute hele dagen, ikke barnehager. Nå er det mer 

stress og kav.  Kanskje verst for foreldrene? 

• Nå går ungene på ski bare når det er skidag, enda de har fine skiløyper m.m. 

• Nå mere hallaktiviteter. 

• Må ikke glemme den fantastiske kulturskolen vi har, der er det et tilbud for de fleste. 

• Da og nå kan ikke sammenlignes. Før i verda fantes det ikke fritidsproblemer, måtte 

være med å arbeide før kunne leike seg. Var ok det også, selv om tidene har endret 

seg og folk nesten ikke tror på historier som forteller hvordan det var før i tiden. 

• Positivt med så godt tilbud som det er nå til dags.  

• Verdiene fra tidligere er viktige å ta med seg selv om tidene endrer seg, de er stadig 

aktuelle.  

• Har unger og de yngre mistet noe ved at de ikke trenger å finne på noe selv lenger?  

• Blir det fremdeles kjørt opp skiløyper ved barnehagene og skolene? Det skaper 

aktivitet.  
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• Er lagt til rette for en del i Gausdal: skiløyper, Gausdal Arena, kulturskole m.m. I 

tillegg bor vi sentralt i forhold til området rundt: med spenn fra natur og friluftsliv til 

byliv med forskjellig tilbud.  

• Viktig å fange opp de som faller utenfor. Det kreves mye fra omgivelsene og mange 

føler stort press. Kan bli utfordringer i forhold til psykisk helse.  

• Før var det enklere for de som ikke var så flinke teoretisk – var mer praktisk arbeid 

som ikke krevde utdanning.  

• Mange unge stiller for store og urealistiske krav til seg selv.  

• Hva med funksjonshemma ungdom? Den gruppen må ikke bli glemt.  

• Mobbing og problematikken rundt det har ødelagt for mange. Viktig å ta tak i og 

holde fokus på.  

• Nok å være med på. Viktig å fange opp alle/de som faller utenfor: fra ungene er små 

til de går på videregående.  

Hva er viktig: 

• Viktig at prosjekt ved Gausdal videregående blir videreført, jf diakon med åpen dør. 

• Å fange opp de som faller utenfor.  

• Med trygge voksne en kan gå til.  

• Lage naturlige samlings/møtepunkter som kan være grunnlag for fellesskap og en 

god samtale. Ikke alltid det kreves så mye og koster mye: en benk kan erstatte den 

gamle mjølkerampa som var et naturlig samlingspunkt. 

---- 
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Tjenestekomitéens møte med kommunalt 

foreldreutvalg (KUF) 
 

Til stede:  

• Fra KUF: Mona Melgard, Jon Fjeldet, Ann Berit Øverli og Jan Morten Midtenget. 

• Fra tjenestekomiteen: Olav Olstad og Paul Kristian Lillelien 

 

Paul Kristian ønsket velkommen til møte og orienterte kort om bakgrunn for møte. Tjenestekomiteen 

ønsker innspill fra flere instanser i forbindelse med arbeidet med temaplan for barn og unge. 

Alle var enige at det er viktig å ha fokus på barn og unge, de er framtida. 

Olav Olstad tok opp forslaget med møteplasser som ikke er så «formelle» der det kan bli satt ut 

benker o.l. Dette synes KFU var et godt forslag 

Det kom fram forskjellige forslag til anlegg og aktiviteter som skatepark, klatrepark og ballbinge. 

I Vestre er det satt opp en lavvo på dugnad og med støtte fra sparebankstiftelsen. 

Det er et stort ønske om skiløype/skileikanlegg i nær tilknytning til Fjerdum skole. 

En annen ting som er viktig å få med i planen er sykkel og gangveg mellom Forset og Linflåa. 

Alle representantene fra KFU vil ta opp temaplan på sine FAU-møter og kommer gjerne med flere 

innspill da. 

 

Referent: Paul Kristian Lillelien  

 

---- 
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Svingvoll 15.12. 2017l  

 

Bidrag til Temaplan barn og unge  

Fra elevrådet på Engjom/Fjerdum skole  

 

1. Ingen ville være glad for å flytte fra Gausdal 

2. Mange ville savne skolen med lærere og rektor, venner, bestemor og bestefar, 

dyrene, Arenaen med forskjellige treningsaktiviteter, Skei og lysløype, butikksenteret 

og Brua kafe. 

3. Hvordan kan det bli bedre å være barn/ungdom i Gausdal? 

På skolen: Nye leiker og klatrestativ. Vi snakker om at det blir mye nytt når vi får ny skole 

på Fjerdum høsten 2018. 

I nærmiljøet der jeg bor: Noen ønsker seg lekekamerater litt nærmere. 

Samlingspunkt og møteplasser:  

Anlegg (haller, baner osv.):  

Fritidsaktiviteter: 

Dette er det elevene på Engjom Fjerdum ønsker seg: 

Klatrepark, svømmebasseng på Arenaen, innendørs fotballbane,  

gokartbane, bedre crossbane i Svingvoll. 

4. Hvordan kan vi best ta imot barn og unge som flytter til kommunen vår? 

Ta dem med i skolemiljøet og vennekretsen. Kjøre på ski sammen. Å lytte til deres 

ønsker. La de få presentere kulturen sin. Hjelpe dem til forskjellig. Inkludere dem i leiken. 

Å forberede seg til at de nye kommer. 

     Kommunen kan hjelpe med å bidra til at dette skjer i skole og fritid. 

---- 

 


