
Rapport til kommunedelplanen 

Gruppe 5: Barn og unge 

Arbeidsgruppen har representanter fra helsestasjonen, psykisk helse for barn og 
unge, barneverntjenesten og skole / barnehage. Dokumentet har vært til høring i et 
bredere forum innenfor nevnte instanser, samt frivillige som jobber med barn og 
ungdom. 

Hovedfunn og anbefalinger 

Vi har hatt vårt fokus på gruppen barn og unge  minus 9 måneder – 20 år. Vi ønsker å trekke frem 
utfordringen knyttet til psykisk helse hos barn og unge i Marker.  

Ungdommene skårer seg selv å ha noe større utfordringer med psykisk helse enn 
landsgjennomsnittet ifølge Ungdata 2017. 

Sårbare perioder for helsen er overganger; barnehage – skole, overganger internt på skolen og 
overganger grunnskole – videregående skole. 
I henhold til Ungdata 2017 skårer Marker høyere enn landsgjennomsnittet vedrørende organisert 
fritid.  
 
Våre anbefalinger har ett samlebegrep; INKLUDERING. Dette innbefatter inkludering av barn og unge 
i barnehage, skole og fritid.  
Vi anbefaler å opparbeide egnet kompetanse og organisering for å identifisere og bistå barn og 
familier som viser tegn til psykiske / psykososiale helseproblem. Det må arbeides ut fra tidlig innsats, 
helhet og progresjon. 
God planlegging og tverrfaglig kompetanse må være førende for utviklingen av overganger. Ulike 
yrkesgrupper må ha større kompetanse om hverandres arbeidsfelt. Barn og unge med spesielle 
behov er ekstra sårbare og arbeidet rundt denne gruppen må vektlegges. Inkludering og tilknytning 
må være en opplevd verdi som barn og unge har med seg for å lykkes i oppveksten og inn i 
arbeidslivet.  
En videreføring av frivillig innsats i arbeidet med barn og unges fritid er en viktig inkluderende 
verdiskaper og må videreføres i årene frem mot 2040. 
 
 

Innledning 
Vi har hatt vårt fokus på gruppen barn og unge 0 – 20 år, boende i Marker kommune. 

I henhold til Grunnlagsdokumentet for 2018, befinner disse barn og unge seg i livsfase 1 (-1 – 3 år) 
og livsfase 2 (3 år – 20 år).  For oss som kommune er det viktig å arbeide målrettet mot familier, barn 
og unge fra de er små barn og til de møter arbeidslivet. Tiltak som fremmer livsmestring og helse i 
denne aldersgruppen vil påvirke hele livsløpet.  
 
 
 
 
 
 
 



Aktuelle nasjonale og lokale føringer som ligger som grunnlag for arbeidet: 
Kommunen er oppdatert på faglig god praksis i tråd med nasjonale føringer. På denne måten utøver 
vi til enhver tid en forsvarlig tjeneste. 
 

• Nasjonale faglige retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i 
helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. 

• Opplæringsloven, kunnskapsløftet og fagfornyelsen for skolen. 
• Stortingsmelding 21. Lærelyst, tidlig innsats og kvalitet i skolen 
• Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. 
• Oppvekstplan for barn og unge i Marker kommune. 
• Veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge. 
• Lov om barnevernstjenester. 
• Folkehelseprofilen 2018 – Marker 
• FN konvensjonen og FN sine bærekraftmål 

 

Ståsted og fremtidige utfordringer 
 
Fremtidsprognoser frem til 2040 viser at fødselstall er stabile som i dag. Det er ellers små variasjoner 
i aldersgruppen 0 – 20 år.  

Forebygging av psykisk helse hos barn og unge er en fremtidig utfordring. I fremtiden vil det være et 
behov for større kompetanse på psykisk helse for alle som jobber med barn og unge. Hjelp og støtte 
til barn og unge med psykiske helseproblemer må skje i lys av tidlig innsats, allerede på 
helsestasjonen, videre gjennom barnehage og skole. Kompetansen må sitte så nært som mulig der 
barn og unge ferdes. Det vil si at det er behov for et tettere og avklart samarbeid mellom ulike 
yrkesgrupper i kommunen, slik at vi har solide støttende stillas rundt barnehage og skole.  
Marker modellen, tverrfaglig samarbeidsmodell om tidlig innsats, skal innarbeides våren 2019. I 
denne ligger gode fremtidsmuligheter. 

Barnehagene med 3 private og 1 kommunal oppfyller intensjonen om full barnehagedekning og 
praktiserer løpende opptak. Brukerundersøkelser i barnehagene viser stor grad av tilfredshet med 
tilbudet. 

Overganger er en generell utfordring.  Det arbeides spesielt med kvalitetssikring av overgangen 
barnehage – skole og ungdomsskole – videregående opplæring. Rundt disse overgangene er 
samarbeid og tett oppfølging viktig.  

Barn som opplever samlivsbrudd og en hverdag med to hjem har en utfordring. Generelt har Marker 
kommune få enslige forsørgere ut fra landet for øvrig.  

Ung Data undersøkelsen fra 2017 viser at prosentandel av ungdomsskole elever med depressive 
symptomer er 16%, mens lands er 14. Ungdom som opplever at familien har dårlig råd er 9%, mens 
landsgjennomsnitt er 4.  Marker skårer høyere enn landsgjennomsnittet på organisert fritid. Det er 
mulighet for å bli en foregangskommune for fysisk aktivitet og glede i hverdag og fritid. 

Forebygging av holdninger knyttet til nettbruk er grunnleggende viktig i dag og i fremtiden. Man er 
mer og mer sammen over nett, noe som reduserer barn og unges sosiale interaksjon med hverandre 
og nærhet i relasjon med jevnaldrende. Dette kan være en stor foreldreutfordring i fremtiden.  



Barnevernet i Marker har relativt mange barn under omsorg. Statlige føringer tilsier derimot at færre 
barn skal ut av primærfamilien og det skal jobbes forebyggende der. Kommunen mangler psykolog 
kompetanse og juridisk kompetanse. Dette er en utfordring i fremtiden.  

 

Når det gjelder FN målet utryddelse av fattigdom, kommer det frem at flere ungdommer enn 
landsgjennomsnittet opplever familien som fattig. Marker har større andel av trygdede personer med 
omsorg for barn enn Østfold for øvrig. I aldersgruppen 18 – 44 år er det 64 personer som er trygdet i 
Marker. Mange av disse har viktige omsorgsoppgaver i kraft av å være foreldre og fremme 
ambisjoner for fremtiden hos sine barn. Dette kan også være en indikasjon på dårlig økonomisk 
status. Det må være et mål å redusere antallet trygdede i denne aldersgruppen. 

Når det gjelder FN målet om god utdanning, svarer Marker ungdom i Ung data at bare 55% som 
ønsker høyere utdanning.  Landsgjennomsnittet er 62.  

I kraft av at Norge er verdens nest beste likestilte land i verden, rent statistisk, mener vi at FN målet 
om likestilling ikke er veldig relevant. FN mål om god helse, er vår fremtidige utfordring å arbeide 
forebyggende med den psykiske helsen til barn og unge. 

SSB fremhever at befolkningen i 2040 vil bestå av andelen innvandrere tilsier at Oslo vil ha om lag 
50% innvandrere. Videre at 1,3 millioner av Norges befolkning vil selv ha innvandret til landet. Dette 
indikerer derimot at FN målet om likestilling mellom kjønn må det arbeides aktivt med. Prognosen 
sier også noe om viktigheten av at kommunen har gode rutiner og handlingsberedskap knyttet til 
inkludering og integrering av mennesker med annet morsmål enn norsk. 

FN målet om å stoppe klimaendringene er pr i dag aktivisert innenfor formell undervisning i 
barnehage og skole. Bærekraft og miljøforståelse er viktig mål. I fremtiden vil dette få større og 
større betydning.    

 

Forslag til satsingsområder og mål for Marker kommune. 

Hovedmål: 

FORESATTE TIL BARN OG UNGE I MARKER ER KOMPETENTE I SIN OMSORGSROLLE 

Delmål: 

 2020 - 2040 
 Foresatte viderefører gode verdier til barna sine 
 Foresatte til barn i Marker vaksinerer barna sine 
 Foresatte opplever et tilgjengelig og støttende hjelpeapparat.  
 Antallet sårbare familier er redusert 
 Familier med store belastninger får koordinerte tjenester  
 Antall familier under lavinntektsgrense er redusert 

 
 
 
 
 
 



Hovedmål: 
 

BARN OG UNGE OPPLEVER TILHØRIGHET I EN MENINGSFULL HVERDAG 

Delmål: 

 2020 - 2040 
 Barn opplever vennskap og utvikling i barnehage og skole, og  utvikler solid sosial 

kompetanse.  
 Digitalisering går ikke på bekostning av barn og unges evne til sosial interaksjon 
 Marker kommune har medarbeidere i kommunale tjenester med kompetanse innenfor fysisk 

og psykisk helse 
 Alle barn og unge opplever seg inkludert i barnehage, skole og fritid.  
 Barn og unge i Marker opplever 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 
 Flere unge med fagbrev og høyere utdanning og flytter (tilbake) til kommunen 

 
Hovedmål: 

 
BARN OG UNGE OPPLEVER DE HAR GOD FYSISK OG PSYKISK HELSE 

Delmål: 

2020 - 2030 
 Marker kommune arbeider tverrfaglig og forebyggende med målsetting om  tidlig innsats. 
 Barn og unge i Marker er fysisk aktive 
 Barn og unge i Marker er innenfor anbefalt vektkurve 
 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 
 Færre unge er uføretrygdede 

 

 

 

 


