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                                             Oversikt over igangsatte/gjennomførte tiltak i 2017              Molde, 9.02.18

Tema	1:	Gode	arenaer,	tjenester	og	tilbud	for	alle	barn	og	
unge innen	barnehage,	skole,	hjelpetjenester,	
nærområder,	idrett	og	kultur

Tiltak Gjennomføring Ansvar Status 2017
1.1 Inkludering, vennskap og 

trivsel skal prege tjenestene
Kontinuerlig

a. Systematisk arbeid med 
barns vennskapsrelasjoner i 
barnehagen

Kontinuerlig Fagseksjon barnehage
Barnehagene
PPT

 «Til topps med kunnskap og 
kompetanse –
implementering av ny 
rammeplan i 
Moldebarnehagene» -
prosjekt for samtlige 
kommunale og private 
barnehager samtlige 
barnehageansatte, HTV, PPT, 
kulturskolen.  Gjennomført:
Høringskonferanse, -svar, 
ståstedsanalyse, 
brukerundersøkelse, kick off 
for samtlige 
barnehageansatte i Molde, 
Midsund og Nesset, fagkveld 
samtlige barnehagelærere, 
styrere i Molde +repr Nesset, 
Midsund

 Pilotprosjekt fylkesmannen 
/Statsped/Molde kommune
v/PPT og fagseksjon 
barnehage – analysemodellen

 Tverrfaglig prosjekt 
Hauglegda/Øvre Bergmo 
barnehager, helsestasjon, 
PPT– COS (Circle of security) 
*. Omfang økt, slik at svært 
mange barnehager nå 
benytter COS.

 Prosjektarbeid i forhold til 
organisering og 
dimensjonering PPT-
arbeidsgruppen anbefaler 
blant annet en fremtidig 
oppvekstsektor

 PPT bistår barnehagene i 
arbeidet med kompetanse-
og organisasjonsutvikling for 
å tilrettelegge 
barnehagetilbudet for barn 
med særlige behov 
(lovendring august 2016)
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 Jevnlig samarbeid PPT –
kommunale og private 
barnehager

 Jevnlig samarbeid PPT-
fagseksjon barnehage

 Jevnlig samarbeid PPT-
spesialpedagoger i fagseksjon 
barnehage

 Tverrfaglig lunsj –
erfaringsutveksling og 
samarbeid mellom 
hjelpeinstanser som arbeider 
i forhold til barn med 
særskilte behov

 Flere barnehager arbeider 
systematisk med LØFT****

 Viser for øvrig til 
Kunnskapsdepartementets 
strategi for kompetanse og 
rekruttering 2018-2020 og 
kompetansestrategi for den 
enkelte barnehage og 
fagseksjon.

b. Systematisk arbeid med 
trivsel-tiltak i skolen 
(nulltoleranse mot mobbing)

Kontinuerlig Fagseksjon skole
Skolene
PPT

 Kvalitetsplan for 
grunnopplæringen i Molde 
kommune 

 Utarbeidelse av plan og 

oppfølging: Elevenes 

skolemiljø

 Opplæringslova, Kap 9a 

(individuell rett til et godt 

fysisk og psykisk læringsmiljø)

 Medvirkning, - ulike arena 

 Internkontroll, rutiner for 

oppfølging

 Plan for innhold 

foreldremøtene

 Plan tidlig innsats 1.-

4.språk/lærevansker

 Handlingsplan mot mobbing 

ved alle skolene

 Zippys venner **

 Elevkvelder, foreldrekvelder, 

forestillinger 

 Lekepatruljen

 Kultursekken ***

 Opplegg rundt skolestart: 

Klasse og alle de andre 

elevene

Fadderordning og 
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lekegrupper

c. Styrke samhandling og 
systematisk arbeid mellom 
barnehage/skole/hjem/fritid 
i et helsefremmende 
perspektiv

Kontinuerlig Plan- og utvikling 
Alle enheter
Frivillig sektor

 Helsestasjonen og 
barnehagen 
foreldreveiledning

 Mestring og bevegelsesglede

 Zippis venner **

 Evaluert og redigert «Fra 
eldst til yngst, samarbeid og 
sammenheng mellom 
barnehage og skole»

 Foreldre-støttende arbeid ved 
foreldresamtaler/foreldre-
veiledning-program er 
styrket. Aktivitet-støtte til 
barn og foreldre i 
Introprogrammet, samt 
enslige mindreårige 
flykninger

 Flyktningetjenesten: Ulike 
samarbeidsprosjekt: Redd 
Barna, Frelsesarmeen med 
mor/barnegrupper, Røde Kors 
med leksehjelp, Kulturskolen 
– Kultur på tvers. Avd. for 
enslig mindreårige har hatt 
tettere samarbeid med Smiso 
i 2017, både i enkeltsaker, 
men også forebyggende i 
ungdomsmiljøet. Røde Kors 
opprettet ei ungdomsgruppe i 
2017 som møter våre enslig 
mindreårige fast, dette har 
vært veldig positivt da det er 
første gang flere av våre EM 
har følt at det har fått noen 
norske venner. Vi opplever en 
stor vilje til samarbeid i de 
ulike organisasjonene. Redd 
barna har og vært 
behjelpelige til å finne 
støttefamilier, noe som for 
eksempel har ført til at en EM 
har fått seg «bestemor og 
bestefar».

1.
2

Øke fysisk aktivitetsnivå i 
hverdagen til barn og unge

a. Barnehagene opprettholder 
aktiv bruk av nærmiljø og 
natur som en arena for 
læring, utforsking og fysisk 
aktivitet 

Kontinuerlig Fagseksjon barnehage 
Barnehagene
Kulturtjenesten
Molde Bydrift
Andre enheter

 Sentralt for barnehagene –
viser til barnehagenes 
årsplaner og til fagområdet 
«Nærmiljø og samfunn» i 
rammeplanen.
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b. Fysisk aktivitet skal 
gjennomsyre både 
undervisning og fritid i 
skolen

Kontinuerlig Fagseksjon skole
Skolene
Kulturtjenesten
Molde Bydrift
Andre enheter

 «Mestring og 
bevegelsesglede» 1.trinn. I 
2017 får to skoler i 
kommunen dette tilbudet fra 
Ergo- og fysioterapitjenesten, 
men planen er at tilbudet 
gradvis utvides til å gjelde alle 
skolene

c. Gjennomgang av arenaer for 
fysisk aktivitet

 lekeplasser

 nærmiljøanlegg 

 uteområder rundt

 skoler/barnehager
               for å sikre et godt
             og likeverdig tilbud

2017-2018 Plan- og utvikling 
Kulturtjenesten
Molde Bydrift
Molde Eiendom KF
Andre enheter

 Igangsatt arbeid med å 
kartlegge uteområdene for 
skolene

 Systematisk lekeplasskontroll 
gjennomføres av Molde 
Eiendom KF

1.
3

Trygg skolevei

a. Handlingsplan for 
trafikksikkerhet, jfr 
Planstrategi

2018 Molde Bydrift 
Plan- og utvikling

b. Utarbeiding av en 
handlingsplan for gang- og 
sykkeltiltak basert på 
kommunedelplanen 
«Hovednett for gående og 
syklende i Molde 
kommune». Blant annet 
anskaffe 
sykkelstativ/sykkelparkering 
der barn og unge ferdes

2017 Plan- og utvikling
Molde Bydrift
Andre enheter

 Arbeidet har pågått over 
lengre tid. Det er søkt om 
midler til sykkelparkering i 
2017: Januar 2018: Søknad 
innvilget 1,35 mill, samt lagt 
inn i budsjettet for 

               2018 med 1,35 mill

c. Gjennomgang av adkomst til 
skoler/barnehager

2017 Plan- og utvikling
Molde Eiendom KF

 Arbeid pågår

1.
4

Kultur- og fritidstilbud for 
alle barn og unge

a. Tilgang til kultur- og 
fritidstilbud for alle barn og 
unge uavhengig av 
foreldre/foresattes økonomi 
og bakgrunn

Kontinuerlig Drift
Plan- og utvikling
Kulturskolen
Kulturtjenesten
Andre enheter
Frivillig sektor

 UKM er en møteplass for alle 

kulturuttrykk, der 

egenaktivitet og mestring står 

i sentrum. Visjonen er at UKM 

skal være Norges viktigste 

møteplass for ung kultur. 

UKM har over 30 år spilt en 

viktig rolle i lokalt kulturliv for 

ungdom. For at UKM fortsatt 

skal være et verdifullt tilskudd 

til ungdom sitt oppvekstmiljø, 

er det tid for å se på trender 

og ta grep for fornying. «UKM 

året rundt» er en måte å 

møte utfordringene. I 2017 
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fikk Aukra, Fræna, Midsund 

og Molde tilskudd (70.000) 

fra UKM Norge til to UKM-

workshoper på Molde 

kulturskole. Dette ga erfaring 

i bruk av Molde kulturskole 

som en ny arena for denne 

typen aktivitet og deltagerne 

(120) ga gode 

tilbakemeldinger på denne 

typen arrangement. UKM og 

workshopene er gratis og 

åpne for alle ungdommer.

 Samarbeid mellom NAV og 
kulturskolen og 
flyktningetjenesten

b. Etablere utstyrspool for 
utlån av utstyr til idrett og 
fritidsaktiviteter 

2017 Drift 
Kulturtjenesten

 Kartlegging og alternative 
løsninger. Det er nedsatt en 
arbeidsgruppe som arbeider 
videre med dette

c. Kulturtilbud inn i 
barnehager, skoler og 
bibliotek

Kontinuerlig Fagseksjon barnehage
Fagseksjon skole
Barnehagene
Skolene
Kulturskolen
Kulturtjenesten 

 Samarbeid kulturskolen, 
fagseksjon barnehage, flere 
kommunale og private 
barnehager «Musikk i 
barnehagedagen». 
Felles ønske om 
videreutvikling av 
samarbeidet. 
Enkeltbarnehager har egne 
avtaler med kulturskolen, bla 
kor. 

d. Gjennomgang av prisnivå, 
lokalisering, transport

2017-2018 Plan- og utvikling  Ikke vært tema i 2017

1.
5

Møteplasser for barn og 
unge med ulike interesser 
og ulik alder, i hele 
kommunen 

a. Gjennomgang av 
møteplasser for barn og 
unge i Molde kommune med 
fokus på

 lokaliteter 

 aktivitet

 innhold 

 behov 

2017 Drift
Plan- og utvikling 
Barnehagene
Skolene
Kulturtjenesten
Kulturskolen
Andre enheter

 Ungdomsplassen (UP) lagt 
ned i 2017

 Arbeid satt i gang for å finne 
alternativt tilbud 
Dialog med Molde 
ungdomsråd
Trenger tid for å finne ut 
hvilket tilbud som er aktuelt 
for barn og unge nå og frem i 
tid. Mange som driver med 
inkluderende tilbud

 Barnehagenes leikeplasser er 
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disponible for publikum på 
ettermiddag og helg.

1.
6

Legge til rette for 
organiserte og 
egenorganiserte aktiviteter 
for alle barn og unge

a. Opprettholde samarbeid 
med lag og foreninger, ulike 
idrettslag og Møre og 
Romsdal idrettskrets 

Kontinuerlig Kulturtjenesten
Kulturskolen
Andre enheter

b. Gjennomgang av arenaer for 
egenorganisert aktiviteter

2017 Plan- og utvikling 
Kulturtjenesten
Kulturskolen
Andre enheter

 I arbeidet med rehabilitering 
av Molde idrettspark er 
områder for egen organiserte
aktivitet med i planen.

 Ulike treningsapparat er 
plassert ved Molde 
idrettspark, Retiro og i 
Moldemarka

1.
7

Støtte og styrke 
foreldreferdigheter

Systematisere og 
videreutvikle 
foreldrestøttende arbeid, jfr. 
punkt 2.1 b

Kontinuerlig Fagseksjon barnehage
Fagseksjon skole
Helsetjenesten 
Barnehager
Skoler
PPT
Andre enheter

 Foreldreveiledningsgrupper, 
tilbud til alle foreldre

 Flyktningetjenesten har 
startet ICDP, foreldre-
veiledningsprogram i 
Introprogrammet

 COS* – foreldre. 
Foreldresamtaler, 
foreldremøter og møter i 
samarbeidsutvalg i 
barnehagene.

1.
8

Ivareta beredskapsansvar 
for barn og unge

a. Oppdatere Ros-analyser 2016, Alle enheter  Arbeidet har vært 
gjennomført i noe varierende 
grad. Fra og med 2017 har 
dette arbeidet vært/blir 
prioritert med oppfølging av 
beredskapsleder.

 For barnehagene ble dette 
gjennomført på overordnet 
nivå i 2016 
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b. Beredskapsplaner 
oppdateres og øves på med 
jevne mellomrom

Kontinuerlig Alle enheter  Beredskapen i Molde 
kommune ble styrket fra 1. 
august 2017 ved ansettelse av 
beredskapsleder i 100 % 
stilling. Det har vært gjort 
mye godt beredskapsarbeid i 
kommunale og private 
barnehager og skoler i 2017. 
Gjennomgang av planverk og 
øvelser har vært foretatt. 
Operasjonssentralen for 
politiet ble i september 2017 
flyttet til Ålesund, som har 
ført til nye utfordringer. Det 
er et godt samarbeid mellom 
kommunen og politiet noe 
som skal videreføres og 
videre utvikles i 2018. Molde 
brann- og redningstjeneste 
har også vært aktive blant 
barn og unge med 
Brannbamsen Bjørnis for å 
lære barn om 
brannsikkerhet.  

Tema	2:	Styrke	samhandling	og	koordinering
Tiltak Gjennomføring Ansvar

2.
1

Legge til rette for bedre 
samarbeid, mer 
samhandling og 
koordinering mellom 
enhetene

a. Vurdere endring i 
organisasjonen med en 
overordnet funksjon som har 
ansvar for å samordne 
tjenestene for barn og unge

2017 Drift 
Plan- og utvikling

 Gjeldende fra 1.01.17: 
Rådgiver oppvekst, med 
funksjon som SLT-
koordinator. Direkte 
underlagt kommunalsjef i 
Driftsavdelingen

b. Den overordnede 
funksjonen skal:  

 Sikre koordinerte 
tjenester til rett tid 
og i  

               tilstrekkelig omfang 

 Tilrettelegge for 
gode 
samarbeidsformer, 
f.eks. etablere 
nettverk på tvers av 
enhetene

 Sørge for felles 

2017 Drift 
Plan- og utvikling

 Strategisk utviklingsgruppe 
OPPVEKST etablert

Etablert 4 arbeidsgrupper:

 Gruppe 1: Gode arenaer, 
tjenester og tilbud for alle 
barn og unge

 Gruppe 2: Tidlig innsats

 Gruppe 3: Barn og unges 
medvirkning

 Gruppe 4: Informasjon og 
digitalisering

 Etablert team for samordning 
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kompetanseheving 
på aktuelle temaer

 Prioritere innsatsen 
inn mot mer 
forebyggende arbeid

 Legge til rette for å 
utnytte kommunens  

              mangfoldige og
             kompetente
            fagfolk

av lokale 
kriminalitetsforebyggende 
tiltak (SLT)-team

2.
2

Systematisere arbeidet 
rundt barn som pårørende

2017

a. Utarbeide prosedyrer for 
oppfølging av barna, og 
samarbeid mellom de som 
følger opp barna og de som 
følger opp de voksne

2017 Drift
Plan- og utvikling
Alle enheter

 Prosjektleder ansatt 
1.november 2017: 
Systematisk identifisering og 
oppfølging av utsatte barn

b. Etablere funksjon som 
barneansvarlig innenfor 
tjenester for voksne

2017 Drift 
Plan- og utvikling

 Ses i sammenheng med 
prosjektet under punkt 2.2. a

Tema	3: Tidlig	innsats	
Tiltak Gjennomføring Ansvar

3.
1

Barn, unge og familier skal 
kunne vite hvor de skal ta 
kontakt ved behov om 
hjelp, og når de kan påregne 
å få hjelp. Det skal være lett 
å komme i kontakt med 
tjenestene

2017

a. Utarbeide en lett tilgjengelig 
og oppdatert oversikt over 

tilbud og tjenester

2017 Kommunikasjon/
Informasjon
Alle enheter

 Kartlegging i gang over alle 
tilbud/tjenester til barn og 
unge.

 Skal legges inn på 
kommunens hjemmeside 
våren 2018, ny hjemmeside 
forventes i løpet av 2018

 Brukermedvirkning skal 
vektlegges.

 Nye hjemmesider for de 
kommunale barnehagene, 
foreldreportal under 
utarbeiding.

b. Lean som metode skal 
benyttes på tvers av alle 
enhetene for å sikre god 
koordinering av 
tjenestetilbudet. Minimum 
et tverrfaglig Lean-prosjekt 
årlig

2017 Personal- og 
organisasjon 
Plan- og utvikling
Alle enheter

 Habiliteringstjenester for 
barn med behov for 
koordinerte tjenester.

 Barneverntjenesten

 Lean som metode for 
arbeidet med Bedre 
kommune 
spørreundersøkelser

 Mini-lean-prosjekt i 



9

fagseksjon barnehage – bedre 
koordinerings- system for 
redusert foreldrebetaling i 
barnehagene

3.
2

Utvikle hjelpetjenestene og 
sikre tverrfaglig oppfølging 
for alle barn (universelt), for 
grupper av barn (selektivt) 
og for det enkelte barnet 
(indikativ), basert på 
kunnskap fra 
kartleggingsarbeid, 
pågående prosjektarbeid, 
forskning og sentrale 
føringer

a. Kartlegge eksisterende 
hjelpetjenester for barn og 
unge, herunder oppgaver, 
tilgjengelighet, kontinuitet, 
kapasitet, kompetanse
(eksempel 
skolehelsetjenesten, PPT)

2017 Plan- og utvikling
Drift
Alle enheter

 Under arbeid

b. Evaluere barnevernvakt 
etablert 1.april 2016, årlig

2017-2020 Plan- og utvikling  Rapport vil foreligge april 
2018. 2017: pågående Lean-
prosjekt i forbindelse med 
dette arbeidet

c. Utvide allerede eksisterende 
tjenester til voksne til også å 
omfatte barn og unge, eks 
psykiske helsetjenester, 
Frisklivssentralen

2017 Drift
Plan og utvikling
Alle enheter

 Psykisk helsetjenester: 
Utvikling og utprøving av 
samhandlingsmodeller 
innenfor psykisk helse- og 
rusfeltet (rapport 3.11.2016). 
Ny enhet fra 1.mars 2017: 
Ressurstjenesten – enhet for 
psykisk helse og rus. 
- Strategi: Tidlig innsats 0-100 
år
- Etter kartlegging som har 
vært gjort i prosjektet 
«Forebyggende arbeid for 
barn og unges psykiske helse» 
anbefales en samlet 
ressursbase/psykisk 
helsetjeneste eller lignende, 
som kan bistå med vurdering, 
behandlingstilbud på individ 
og gruppenivå, samt 
veiledning etc. til barn, unge 
og deres familier via 
lavterskeltilbud. Dette er 
under arbeid.
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3.
3

Tidlig innsats ved f.eks 
språk- og lærevansker, 
mistanke om 
rusproblematikk, psykisk 
helse-problemer, 
omsorgssvikt, vold og 
overgrep.
Identifisere og håndtere 
problem på et så tidlig 
tidspunkt som mulig

2017  Flyktningetjenesten etablert 
egen PPT-kontakt.

a. Utarbeide handlingsplaner 
for Tidlig innsats

2017 Drift
Plan- og utvikling

 LAP 2 (Ledelse av prosesser), 
aksjon – felles arbeid PPT, 
helse, ergo/fysio, KTK, 
fagseksjon barnehage

b. Utarbeide overordnede 
felles rutiner for alle 
tjenester/virksomheter for 
varsling til barnevernet ved 
bekymring 

Drift
Plan- og utvikling
Barnevern
NAV
PPT
Barnehager
Skoler
Andre enheter

 Plan for iverksetting satt til 
januar 2018

Tema	4: Utjevne	sosiale	forskjeller
Tiltak Gjennomføring Ansvar 

4.
1

Alle barn og unge skal 
kunne delta i sosiale 
sammenhenger, uavhengig 
av prisnivå, 
foreldre/foresattes 
økonomi og bakgrunn

a. Tilgang for alle til kultur og 
fritidstilbud jvf. 1.4

2017 Kulturtjenesten
Andre enheter

 Samarbeid mellom 
kulturskolen, barnehage og 
skole

b. Etablere utstyrspool for 
utlån av utstyr til idrett og 
fritidsaktiviteter , jvf 1.4

2017 Drift 
Kulturtjenesten

 Arbeidet er i gang, viser for 
øvrig til punkt 1.4.b

c. Styrke integrering av 
innvandrerbarn

2017 Alle enheter  Flyktningetjenesten: 
Aktivitet-støtte til alle 
barn/unge som har foreldre i 
Introprogrammet

 Gjennomgående fokus særlig 
i barnehager med stor andel 
innvandrerbarn – bygge 
relasjoner, forståelse

 Flyktningetjenesten: Fast 
samarbeid med skoler, 
barnevern, helsetjeneste.
Oppretter samarbeid når det 
er hensiktsmessig 

 Flyktningetjenesten har 
mange samarbeidspartnere 
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og vil fremover være enda 
mer utadvendt med å gi 
forelesninger/informasjon/vei
ledning om våre erfaringer.

 EM-avd. har i 2017 deltatt på 
opplæring i 
familiegjenforeningsprogram
met som RVTS Midt 
arrangerer og deltar i 
gruppeveiledning rundt dette. 
Når en EM får 
familiegjenforening bruker vi 
elementer fra dette 
programmet

 Flyktningetjenesten 
tematiserte i personalgruppa 
viktigheten av å bruke 
profesjonelle tolker

 Viser også til punkt 1.1 c

4.
2

Tilstrekkelig tilbud av gode 
boliger for barnefamilier

2017 Molde Eiendom KF  I forbindelse med Boligsosial 
handlingsplan 2011-2020
foregår det et samarbeid med 
Husbanken

4.
3

Redusere barnefattigdom 2017

a. Utrede omfang og 
utfordringene i Molde 
kommune

2017 Plan- og utvikling 
Drift
NAV

 SSB (tall fra 2016) viser at det 
er 294 barn (6,1%) i Molde 
som lever i husholdninger 
med en inntekt som er lavere 
enn 60% av medianinntekten 
i Norge

b. Sikre helhetlig samhandling i 
kommunen

2017 Drift
Plan- og utvikling

 Strategisk utviklingsgruppe 
OPPVEKST, arbeidsgruppene 
og etablering av nettverk 
både interne og eksterne. 

c. Søke tilskuddsmidler Drift
Plan- og utvikling

 Se oversikt over prosjekter i 
2017 i hoveddokumentet

Tema	5:	Barn	og	unges	medvirkning	
Tiltak Gjennomføri

ng
Ansvar

5.
1

Brukerundersøkelser skal 
settes i system i alle 
tjenester

Fra 2017 og 
med jevne 
mellomrom 
(2-4 års 

Drift
Plan- og utvikling
Enhetene 

 Foreldreundersøkelser i 
barnehagene annen hvert år 
siden 2008. Resultat 
gjennomgås i samtlige 



12

mellomrom) barnehager med ansatte og 
foresatte, enkel rapport om 
arbeidet sendes fagseksjon, 
resultat til politisk 
behandling,

 Elevundersøkelser i skolene

 Brukerundersøkelser som 
ikke ga resultater i 2017:
            - Barnevern 
            -  Ergo- og 
                fysioterapitjenester
            -  Hjelpeverge

5.
2

Systematisere arbeidet 
rundt Molde ungdomsråd 

 Avklare Molde 
ungdomsråds 
koordinators ansvar 
og organisering

 Politisk sekretariat 
ivaretar oppgaver
for Molde 
ungdomsråd jfr 
andre råd

2017 Personal- og 
organisasjonsavdeling
en 
Drift
Plan- og utvikling

 Det arbeides med å 
systematisere arbeidet 
mellom koordinator for 
ungdomsrådet og det 
politiske sekretariatet.

5.
3

Sikre system for å ivareta 
medvirkning fra barn og 
unge i planarbeid

2017 Drift
Plan- og utvikling

 Med bakgrunn i gjeldende 
regelverk inngår dette 
hensynet i våre 
planleggingsprosesser.

              Dette skjer ved å involvere
            kommunens oppnevnte
             barnerepresentant, 
              oversende saker til   
              ungdomsrådet, gjennomføre 
              barnetråkkregistreringer 
              og involvering av elevrådet.
              Aktuelle saksbehandlere 
stiller 
              opp for orientering i 
              ungdomsrådet.

 Viktig fokus i 
barnehagearbeid og i 
barnehagens planverk jfr 
barnehageloven § 3 Barns 
rett til medvirkning

5.
4

Evaluere funksjonen som 
Barnerepresentant i Molde 
kommune

Plan- og utvikling

5.
5

Gjennomføre Ungdata-
undersøkelse 

2018 
Hvert 3.år

Plan- og utvikling  Forberedende arbeid for ny 
Ungdata-undersøkelse i 2018 
startet i 2017. 
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Folkehelsekoordinator 
kontaktperson.

a. Hele ungdomstrinnet 2018 Plan- og utvikling  Hele ungdomstrinnet

b. I samarbeid med Møre og 
Romsdal Fylkeskommunen, 
vurdere hvilke trinn i  
videregående skole som skal 
delta

2018 Plan- og utvikling  Hele videregående trinnet

5.
6

Opprette et kommunalt
foreldreutvalg for 
barnehagen

2017 Fagseksjon barnehage  Utsatt til 2018

Tema	6:	Informasjon/digitalisering
Tiltak Gjennomføring Ansvar

6.
1

Utvikle en digital portal der:

 Informasjon samles

 Gjøres tilgjengelig 

 Oppdateres jevnlig 

2017  Under arbeid

 Kommunale barnehager har 
utarbeidet ny hjemmeside. 

a. Samle informasjon om tilbud 
om fritidsaktiviteter

2017 Kommunikasjon
Informasjonsavdelingen

b. Samle informasjon om 
tjenestetilbudet 

2017 Kommunikasjon
Informasjonsavdelingen
Drift

 Stor del av informasjon om 
tjenestetilbudet er samlet

* COS- Circle of cecurity (T r y g g h e t s s i r k e l e )

Circle of security - eller trygghetssirkelen er en tilknytningsmodell som lærer deg å se barnet innenfra og forstå 
barnets signaler bedre. Denne modellen beskriver i hovedsak to typer tilknytningsbehov når barnet skal løsrive seg, 
prøve noe nytt osv.
1. Det trenger en omsorgsperson som kan støtte dets utforsking og fungere som en trygg base (passe på meg, være 
god mot meg, hjelpe meg, vise glede når vi er sammen).
2. Det trenger også at omsorgspersonen er der når det søker nærhet og at hun eller han kan fungere som en trygg 
havn (beskytt meg, trøst meg, vis godhet for meg, organiser følelsene mine).
COS er fremstilt som en sirkel der barnet beveger seg bort fra den trygge basen som en omsorgsperson bør være, for 
å utforske; og tilbake til den trygge havnen som hun/han bør være, når barnet føler seg truet eller trenger trøst.
Les mer her: http://barnehage.no/pedagogikk/2016/05/den-trygge-sirkelen/

** « Zippys venner», et tiltak på 1.- 4. trinn, og har som mål å bedre barns psykiske helse og å hindre mobbing. Dette 
foregår i et samarbeid med organisasjonen Voksne for Barn.

I skoleåret 2016/2017 skal alle 1.klassingene i Molde kommune arbeide med programmet « Zippys 
venner». Programmet videreføres, slik at neste skoleår vil det være 1. og 2. trinnet som arbeider med dette. «Zippys 
venner» er et undervisningsprogram rettet mot elever på 1.-4.trinn. Programmets overordnede mål er å fremme 
psykisk helse og å forebygge emosjonelle vansker. Dette gjøres ved å styrke elevens evne til å mestre dagliglivets 
problemer (stressmestring). Parallelt med dette ønsker en å styrke elevenes evne til å gjenkjenne og sette ord på 
følelser, håndtere konflikter, fremme samarbeid, fremme empati, samt å gi støtte venner imellom.

*** Kultursekken er et samlebegrep for satsingen på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregående 
skolen i Møre og Romsdal.
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**** Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) er en strategi for å skape ønskede endringer og bygge konstruktive 

løsninger i forholdet mellom mennesker. Den overordnede hensikten med LØFT er å skape vekst og arbeidsglede 

gjennom å styrke folks løsningskompetanse, kvaliteter og kloke grep.


