
Gruppe; Barn og Unge 

Møte 4; mandag 28.1.19 

Møtet ble kort da gruppen var halvert grunnet uforutsette ting. Vi justerte målene vi arbeidet med 
sist, og la plan for tiden frem mot innlevering. 

SAKER: 

 

1. Fremdrift videre: 

12.2. – møte som oppsatt i arbeidsgruppa 

27.2. –  videre drøfting med virksomhetsledere i skole og barnehager, samt ytterligere 
representanter fra barnevern, helsestasjon, psykisk helse og UKH. Invitasjonen går også til ledere for 
noen fritidstilbud i Marker. Åse innkaller. 

8.3 – kl 14.00 – 15.30. Oppsummering på bakgrunn av bredere drøfting / innspill 

20.3. – Eventuelt siste møte i arbeidsgruppen. Kl 13.00 – 15.00 

 

2. Åse skal på ledermøte 31.1. og vil der kartlegge forventninger til innledning og dokumentet for 
øvrig knyttet til det vi skal sende fra oss.  

3. Under er en beskrivelse av mål på bakgrunn av endringer i dag 28.1.. 

 

Mål barn og unge: 

FORELDRE TIL BARN OG UNGE I MARKER ER TRYGGE OG ROBUST I SIN OMSORGSROLLE 

Delmål: 

 2025 
 Foreldre opplever aktivitet og mestring i hverdagen, slik at de kan gi gode verdier videre til 

barna sine.  
 Foreldre i Marker er bevisst sitt ansvar som omsorgspersoner. De opplever tilgjengelighet fra 

et kompetent hjelpeapparat og tar kontakt for veiledning og støtte. Helsestasjon, psykisk 
helse, barnevern, barnehager og skole er gode støttende stillas for foreldre i Marker. 
2040 

 Antallet trygdede foreldre og sårbare familier er redusert 
 Minoritetsspråklige foreldre opplever seg verdiskapende og integrerte i kommunen 

 
BARN OG UNGE OPPLEVER TILHØRIGHET I EN MENINGSFULL HVERDAG 

Delmål: 

 2025 
 Barn opplever vennskap og utviklende lek i barnehage og skole. Det legges vekt på utvikling 

av sosial kompetanse. Nødvendig digitalisering går ikke på bekostning av barn og unges evne 
til sosial interaksjon 



 Marker kommune har yrkesutøvere i barnehager og skoler med kompetanse innenfor fysisk 
og psykisk helse 

 Barn fra andre kulturer opplever seg inkludert i barnehage, skole og fritid.  
2040 

 Barn og unge i Marker opplever i større grad livsmestring, kjærlighet og glede som en 
konsekvens av systematisk og målrettet arbeid. 

 Barn og unge har gode holdninger til et bærekraftig miljø og engasjerer seg i miljøtiltak på 
alle arenaer 
 

BARN OG UNGE OPPLEVER DE HAR GOD FYSISK OG PSYKISK HELSE 

Delmål: 

2025 
 Marker kommune har et velfungerende tverrfaglig team med faglig kompetanse for å møte 

ulike utfordringer knyttet til psykisk helse hos barn og unge. Det arbeides forebyggende i 
perspektiv av tidlig innsats. (Marker modellen) 

 Marker kommune opprettholder og videreutvikler gode fritidstilbud som fremmer fysisk og 
psykisk helse. Frivillighet er en driver. 

 Støtteapparatet rundt barn og unge har knyttet til seg psykolog og andre faggrupper for å nå 
mål om livsmestring 

 Marker kommune har digital tilgjengelighet for barn og unge, og deres foreldre, ved ulike 
helseutfordringer 
2040 

 Marker kommune har redusert antallet barn og unge med depressive symptomer. 
 Ingen barn og unge i Marker opplever seg sårbar i forhold til familiens økonomi 


