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Innledning: 
 
Etter vedtak i Kommunestyret 19.11.2009 og i Utvalg for oppvekst 
09.12.2009 ble det nedsatt 2 sammensatte grupper for utarbeiding av 
Strategiplan for skole og Strategisk plan for tverrfaglig forpliktende 
forebyggende arbeid (inkl. ungdomsrettet).   
Mandatet til strategiplanen er gitt i Kommuneplan for Harstad 2009 – 
2025. Planen tar videre utgangspunkt i Harstad kommune s vedtatte 
virksomhetsplan for 2010 – 2013. 
 
I Harstad sin kommuneplan 2009-2025, ”Ved egen krefter” er 2 av 
fokusområdene: Befolkningsvekst, bli en attraktiv by der folk ønsker å bo 
og bedrifter etablere seg og ”Fra vugge til grav”, med spesielt fokus på 
barn, tilflyttere og kultur. I Virksomhetsplan 2010-2014 er det mål om at 
Harstad skal være et trygt lokalsamfunn med fokus på sikkerhet og 
forebygging og forenøyde bruker som gis gode muligheter for 
medvirkning.   

 
Generelle utviklingstrekk for Harstad er: 
o Svak positiv økning i alderskategoriene 0 til 12 år fra 2010 til 2030 
o Markant nedgang i alderskategoriene 13 til 66, spesielt for de mellom 

16 og 44 år  
o Meget stor økning av personer i alderen 67 og over  
o Total en svak vekst i folketall fra 2010 til 2030 med 6,44 %. 
o Ca 30 % frafall/avbrudd fra den videregående skolen. 
o Nedgang i elevtall i grunnskolen. På 15 år fra 2002 med elevtall på 

3300 til 2017 med et elevtall på ca 2650 på 650 elever. Tabellen under 
viser utvikling i elevtallet i prioden 2010-2015. 

 
 Elevtallsutvikling 2010-2015  

 

 Skoleår 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Endring 
2010-2015 

 Bergseng 224 212 214 187 188 -36 
 Ervik 78 76 74 77 79 +1 

Gausvik 33 34 34 34 34 +1  
Hagebyen 257 257 273 283 264 +7 

 Harstad 503 447 393 350 342 -161 

 Kanebogen 324 321 313 295 298 -26 
Kila 474 475 451 442 421 -53 

 Grytøy 63 61 55 51 46 -17 
Medkila 235 215 214 229 215 -20  Seljestad B 305 322 322 324 315 +10 
Seljestad U 310 333 342 391 396 +86  Sørvik 125 123 124 127 123 -2 

Sum 2931 2876 2809 2790 2721 -210  

Fremskriving av elevtall bygger på elevtall fra egen statistikk og statistikk på 
skolekretsnivå med innbyggertall i hvert årskull fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg vil 
fordeling av elever til ungdomsskolene få betydning for elevtall i skolene med 
ungdomstrinn. Når for eksempel Seljestad ungdomsskole er ferdig vil flere elever enn før 
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bli tildelt skoleplass der. Elevtallet på ungdomstrinnet er resultat av en styrt fordeling 
som vedtas politisk.  
Elevtallet var på det høyeste 3327 elever totalt i grunnskolen i Harstad i 2002. Hvis 
elevtallet blir slik fremskrivingen viser vil nedgangen fra 2002 til 2017 bli ca 650 elever. 
 

Å være barn og ungdom og å vokse opp i Harstad er for de fleste en god 
og positiv opplevelse. Allikevel er det mange som opplever alt fra 
omsorgssvikt, rus og psykiatriske problemer til manglende mestring og 
mobbing på skolen. Et barn eller en ungdom som vi ”mister” er en for 
mye. 

For å lykkes i å bli en attraktiv, god og trygg by å bo i må Harstad 
kommune løse store utfordringer fremover og en tydelig oppvekststrategi 
kan være et godt hjelpemiddel i dette arbeidet. 
Etter at strategien er vedtett må det utarbeides handlings- og 
tiltaksplaner. 
 
Strategien gir retninger mot prioriterte mål innen oppvekstområdet. Den 
er ikke i seg selv en utredning, men skal danne grunnlag for videre arbeid 
ut i fra de veivalg som her gjøres.  Skal planen gi mening, må den følges 
opp av konkrete tiltak på kort og lengre sikt for å nå disse målene.  
 
Strategien omfatter alle barn som vokser opp i Harstad. Planen har vid og 
forebyggende hensikt. Det vil si at den skal bygge opp om strukturer som 
i utgangspunktet bygger opp rundt barn, unge og familiens mulighet til å 
skape en god og positiv oppvekst.   
 
Samtidig retter strategien seg inn mot barn og unge i risiko. Barn og unge 
med store og sammensatte problemer har behov for hjelp fra flere 
tjenester.  Noen barn opplever å bli skjøvet fra tjeneste til tjeneste.  
Andre får hjelp fra flere instanser, men hjelpen er ikke koordinert. For 
tjenestemottakerne oppleves dette svært uheldig.  For skoler og 
barnehager er dette en situasjon som vanskeliggjør muligheten for å 
samordne de ulike innsatsene i hverdagen.   Behovet for et helhetlig og 
koordinert tilbud til barn og unge i Harstad kommune er derfor stort.   
 
Målet er at barn, unge og familier skal få helhetlig og koordinert hjelp til 
rett tid på lavest mulig nivå.  Det betyr også at måten vi organiserer dette 
arbeidet på i Harstad kommune også må forbedres. Samordnet ledelse av 
hjelpetiltakene synes nødvendig. Forsøk med etablering av samlokaliserte 
tilbud har vist at dette har bidratt til bedre forankring av 
samarbeidsrutiner, til at barrierer har blitt brutt ned og til at det har blitt 
større fleksibilitet i tjenesteapparatet. Ansatte gir uttrykk for at en tettere 
organisering av tjenestene har gitt forbedringer både for brukere og 
ansatte.  
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Det ser med andre ord ut til at omfanget av kontakt og samarbeid kan 
bedres gjennom samlokalisering av tjenestene og gjennom nærhet i 
organiseringen av tjenestene. 
 
Bakgrunn: 
Etter vedtak i Kommunestyret 19.11.2009 og i Utvalg for oppvekst 
09.12.2009 ble det nedsatt 2 sammensatte grupper. En for å lage 
Strategiplan for skole og en for å lage Strategisk plan for tverrfaglig 
forpliktende forebyggende arbeid (inkl. ungdomsrettet).  Innen september 
2010 skal delstrategiene samordnes i en Strategi for oppvekst. 
 
Målgruppe:  
Harstad kommunes strategi for oppvekst skal gjelde for barn og unge fra 
0 til fylte 18 år. (Barnevernstiltak: 0-23 år) 
 
Harstad kommunes verdigrunnlag for oppvekstområdet: 
I Harstad kommune skal FN’s barnekonvensjon, vedtatt i 1989 og 
ratifisert av Norge i 1991 i tillegg til lov og forskrifter gjelde som 
verdigrunnlag for Harstad kommunes tjenester som skal sikre barns- og 
unges oppvekstvilkår. Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov og § 3 
som omhandler barnets beste sier: Ved alle handlinger som angår barn 
som foretas av myndigheter og organisasjoner skal barnets beste være et  
grunnleggende hensyn. Staten skal sikre at de institusjoner og tjenester 
som har ansvaret for omsorgen eller beskyttelsen av barn, har den 
standard som er fastsatt, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, 
personalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn. 
 
I 2009 – 20 år etter vedtak i FN lanserte Fylkesmannens i Troms 
”Sjumilssteget”. Sjumilssteget tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon 
beskriver sju steg for å gi et bedre tilbud til barn og unge i Troms fylke..  
Sjumilssteget gir en struktur i forhold til kommunens arbeid for ”barnas 
beste” i tråd med sentrale artikler i FNs barne-konvensjon.   
 
De sju stegene er: 
1: Medbestemmelse: Barnet har rett til selv- og medbestemmelse 
(Artikkel 12)  
2: God omsorg: Barna har rett til god omsorg fra foreldre og offentlige 
tjenester (Artikkel 18)  
3: Særskilt vern og støtte: Barn som ikke kan bo i sitt hjemmemiljø har 
krav på særskilt vern og støtte fra offentlige myndigheter (Artikkel 20)  
4: Vern mot overgrep: Barn har rett til vern mot overgrep og utnytting 
(Artikkel 34 og 36) 
5: Fullverdig liv: Funksjonshemmede barn har rett til et fullverdig og anstendig 
liv og skal ha tilgang til nødvendige offentlige tjenester (Artikkel 23)  
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6: God helse: Barn har rett til den høyeste oppnåelige helsestandard og 
behandlingstilbud for sykdom og rehabilitering. (Artikkel 24)  
7: God utdanning: Barn har rett til grunnutdanning og til tilgjengelig og 
oppnåelig videre utdanning. (Artikkel 28 og 29). 
 
I Harstad kommune skal det i tillegg til Sjumilssteget være viktig å få til et 
godt fritidstilbud for barn og unge. Artikkel 31 i barnekonvensjonen om 
lek og fritid sier at barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i 
kunst og kulturliv. 
 
I Harstad kommune skal alle som yter tjenester i oppvekst jobbe etter et 
tverrfaglig verdigrunnlag som skal vises i praksis. I forhold til barnets 
beste betyr det at det i størst mulig grad skal etableres tverrfaglig 
forpliktende samarbeid og samhandling der brukere opplever respekt og 
likeverd. 
 
Visjon: 
Visjon for strategi for oppvekst i Harstad: 
”Harstad kommune skal bidra til å styrke barn, unges og familiens 
muligheter til å skape en god og positiv oppvekst.” 
 
Hovedmål: 
Utvikle tilpassa tilbud for alle i barnehage og skole. 
Mangfold og ulik behandling fremmer likebehandling. 
Utvikle kultur for reell medvirkning.  
Prioritere fremming av psykisk og fysisk helse. 
Motvirke mobbing, særlig ift digitale medier. 
 
Strategier: 
Tidlig og tverrfaglig innsats for alle 
Harstad kommunes hjelpeapparat skal gi rett hjelp til rett tid gjennom:  

• Ei dør inn – både for hjelpesøker og ansatte. 
• Brukervennlighet 
• Lavterskeltilbud 

 
 Hensiktsmessig ressursutnyttelse 
 Høy og riktig kompetanse 
 Ha et eiendomsforhold til håndbok for og prosedyrer som omfatter 

tverrfaglig samarbeid. 
 Vektlegge tverrfaglig samarbeid over tid. 
 Reell medvirkning 
 Ansatte i Harstad kommune skal gjennomføre fysiske møter. 
 Gi reell medvirkning fra aktuelle råd og utvalg 
 Foresatte og barn trekkes med i henhold til lov, forskrifter og 

konvensjoner 
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 Presis, forståelig og effektiv kommunikasjon med hjelpesøker, 
mellom fagområder og internt i organisasjonen for å gjøre tiltak og 
prosedyrer kjent hos ansatte 

 Tydelig ledelse på alle nivåer. 
 

 Tverrfaglig lærende organisasjon.  
• Kompetente ansatte som lærer av egen praksis 
• Ansatte som er kjent i egen organisasjon 
• Ansatte som kan veivise hjelpesøker videre. 
• Harstad kommune skal ha en god helhetlig evalueringskultur. 

Tiltak som igangsettes skal ha klare evalueringsrutiner.  
 

 Fritidstilbud for alle: 
 Barn og unge i Harstad skal ha kultur- og fritidstilbud i sitt 

nærmiljø. 
 Barn og unge i Harstad skal møte ulike idretter og kulturer i 

skolen 
 Harstad kommune skal styrke samarbeidet med frivillige lag og 

organisasjoner. 
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Tverrfaglig forebyggende arbeid: 
 
Forebyggende arbeid innbefatter alt som gjøres for å skape gode og 
trygge lokalsamfunn, til innsats som spesielt retter seg mot barn og unge. 

 

 
Harstad kommune skal gi tidlig og riktig hjelp på en helhetlig og 
koordinert måte og forebygge problemutvikling hos barn og unge helt fra 
barn kommer til helsestasjonen. 
 
Mål: 
 
Helhetlig og forebyggende arbeid foregår på ulike områder i kommunen. 

 Kommunen skal ha universelle forebyggende tiltak for alle barn og 
unge. 

 Kommunen skal ha forebyggende intervensjoner for barn og unge 
med moderat risiko for å utvikle problemer 

 Kommunen skal ha særlige tiltak for barn og unge med høy grad av 
risiko for å utvikle problemer, styrking av foreldrerollen er ett 
prioritert område. 

 
 
Tverrsektorielle samarbeid må prioriteres. Tverrfaglige arenaer må 
utvikles. 

 Kommunen skal ha tverrfaglige arena for ledere. 
 Kommunen skal videreutvikle håndbok for tverrfaglig arbeid. 
 Kommunen skal gjøre håndbok for tverrfaglig arbeid kjent i 

organisasjonen. 
 Kommunen skal ha tverrfaglige konsultasjonsteam. 
 Kommunen skal ha tverrfaglige arena der en samarbeider i 

enkeltsaker. 
 Kommunen skal ha felles opplæringer innenfor ulike områder og 

problemstillinger. 
 
Hovedutfordring: 
Samfunnet har i løpet av den siste tiden opplevd en sterk økning i forhold 
til barn og unge som har det vanskelig og som har behov for ulike tiltak i 
hjelpeapparatet. Dette er uheldig og det forebyggende arbeidet må 
prioriteres for å begrense, stanse eller snu denne negative utviklingen. 
 
Sentrale utviklingsområder: 

 Tverrfaglig og tidlig innsats 
 Tverrfaglig lærende organisasjon 
 Brukermedvirkning 
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Skole: 
  
Mål: 
Det skal være læring for alle i godt og trygt oppvekstmiljø. 
 
Grunnskolen i Harstad skal sørge for gode fysiske og psykososiale 
arbeidsforhold for elever og ansatte. 
 
Harstad kommune skal være en aktiv skoleeier på politisk nivå som: 

 Tilrettelegger for høy kvalitet på skoletjenestene.   
 Setter i gang tiltak som er faglig fundamentert og utredet 

 
Grunnskolen i Harstad skal ha: 

 Skoler som setter elevene og kvalitet på læring fremst 
 Tydelig ledelse. 
 Skoler som lærer av egen praksis. 

 
Hovedutfordringer: 
Læring for alle elever ut fra deres forutsetninger 
Læringsbetingelser 
Læringsresultater 
 
 
Sentrale utviklingsområder: 

 Tverrfaglig samhandling og tidlig innsats. 
 Kompetanse 
 Tilpassa opplæring 
 Teknologi for læring. 
 BU/begynneropplæring i barnehage og skole 
 Evaluering/Elevvurdering for læring 
 Opplæring av flerspråklige elever. 

 Skole/ hjem samarbeid 
 Elevmedvirkning 
 Skolene skal utvikle egne sosialpedagogiske planer. 
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Delstrategier innenfor oppvekstområdet i Harstad: 
 
Kontinuerlig kvalitetsforbedring av tjenester  

 Kompetanseutvikling/etter og videreutdanning for ansatte. 
Oppfølging: Kontinuerlig kvalitetsarbeid  
 

Barnehageplass  
 Alle med rett til plass i henhold til barnehageloven § 12a skal ved 

hovedopptak få et tilbud om plass med oppstart i august.  
Kapasitet utover dette må vurderes hvert år ifm rullering av VHP. 

 
Skolestruktur som gir mulighet for høyest mulig lærertetthet 

 Antall skoleenheter dimensjoneres etter elevtallsutvikling i forhold til 
hensiktsmessig kapasitet og bygningsmasse. 

 Utredning og etablering av robuste oppvekstenheter. 
Oppfølging: Må utredes videre. 
 

Etablere ”Familiens hus” 
Oppfølging: Må utredes videre i forhold til innhold, organisering, 
økonomi og lokalisering. 

 
Styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

Oppfølging: Må utredes videre. 
 
Etablere Harstad oppvekstsenter: 

 Oppvekstsenter inneholder tverrfaglige enheter, dvs barneskole og 
/eller barnehage tilknyttet Familiens hus med PPD, BUP, 
helsesøster, barnevern osv. Vedtak om forsterket skole kan 
realiseres ved etablering av oppvekstsenter. 

Oppfølging: Må utredes videre. 
 
Videreføre evidensbaserte tiltak som PALS/PMTO og begynneropplæring/BU. 

Oppfølging: Er vedtatt 
 
Etablere 8 -13 skolen. 

 8. – 13. trinn i en skole gir helhet og sammenheng ift frafall, osv. 
Oppfølging: Må utredes videre. 

 
Videreføre Newtonrommet. 
Newtonrommet skal vektlegges i det videre arbeid ifm realfagssatsing. 

Oppfølging: Må utredes videre. 
 
Styrking av ungdomsrådets muligheter for reell medvirkning. 

 Oppfølging: Må utredes videre. 
 
 

Etablere forpliktene samarbeid mellom kommunen og lag og foreninger  
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  og det øvrige kulturlivet. 
Oppfølging: Må utredes videre. 

 
 
 
Vurdering av organisasjonsmessige konsekvenser av ny oppvekststrategi:  
  Utredning av organiseringen av Harstad kommunes tjenestetilbud i     
  oppvekstområdet: 

 Sentral samlende tverrfaglig og overordna ledelse for oppvekst 
 Paraplyenheter 

  Geografiske skoleenheter 
  Geografiske oppvekstenheter 

Oppfølging: Må utredes videre. 
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Oppfølging videre: 
 
Når strategi for oppvekst er vedtatt må den følges opp av utarbeidelse av 
tverrfaglige og fagspesifikke handlings- og tiltaksplaner, prosedyrer og rutiner og 
obligatoriske standarder for tjenestetilbudet.  
 
Oversikten under er ikke fullstendig. 
 
Eksempler på tiltaks- og handlingsplaner, delstrategier, kommunale 
standarder og utviklingsprosjekt: 
 

 Strategi for læring og kvalitetsforbedring, etter- og videreutdanning. 
Bør utarbeides. 

 
 Strategi for begynneropplæring/BU. Vedtatt av skole og barnehage. 

 
 Vurdering, læring og skoleutvikling. Utviklingsarbeid ift 

elevvurdering pågår. 
 

 IKT-strategi for skole. Skal utarbeides i nær framtid. 
 

 ”Sammen for barn og unge” utviklingsprosjekt i forhold til kvalitet 
på samhandling i tjenestene.  

 
 Sjumilssteget 

 
 TIBIR – Tidlig innsats for barn og unge i risikosonen. 

 
 Strategiplanen for oppvekst ses i sammenheng med Strategiplan for 

helse og omsorg - ”Fra vugge til grav”. 
 
Nasjonale og lokale styringsdokumenter av betydning for 
oppvekstområdet:  
Særlover med sentrale forskrifter 
Kommuneplan for Harstad 2009 – 2025 
Virksomhetsplan for Harstad kommune 
St. melding nr. 41 08/09  : Kvalitet i Barnehagen 
St. melding nr. 31 07/08 : Kvalitet i skolen 
NOU 2009: Nr. 18  : Rett til læring 
NOU 2009: Nr. 22  : Det du gjør, gjør det helt 
 


