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Ibestad kommune strategisk oppvekstplan 2023-2027. Høringsbrev. 
 

Ibestad kommune ber om uttalelser på innhold og språk i strategisk 
oppvekstplan for Ibestad kommune. 
 
Høringsfrist 2.11.22.  
 
Uttalelser sendes Ibestad kommune, postmottak, 9450 Hamnvik eller 
postmottak@ibestad.kommune.no. 
 
 

Strategisk plan for oppvekst for Ibestad kommune er en temaplan for langsiktige 

prioriteringer. Enheter i kommunen skal sammen og hver for seg lage tiltaksplaner. 

Prosessen har avdekket mange mulige tiltak som skal bidra til at alle barn og unge sikres en 

god oppvekst i Ibestad kommune. Planen peker på en vesentlig tendens som påvirker 

utviklingen i Ibestad kommune sterkt og hvordan kommune skal jobbe med oppvekst på 

lang sikt. 

 

Ibestad kommunes visjon er «Hvor alt er mulig». Oppvekst i Ibestad skal inneholde gode 

muligheter. Dette kan ha betydning for om barn og unge vurder å flytte hjem etter endt 

skolegang. Kommunen skal ha et system for å fange opp barn og unge som opplever 

utenforskap eller har dårlig livskvalitet av en og/eller annen grunn. 

Denne planen skal sammen med kommuneplanens samfunnsdel gi føringer og 

prioriteringer, sikre helhetlig arbeid i forebygging, avdekking og håndtering av saker. 

 

De viktigste arenaer for å sikre god oppvekst er barnehage, skole og gode og meningsfulle 

fritidstilbud der alle inkluderes. 

http://www.ibestad.kommune.no/
mailto:postmottak@ibestad.kommune.no
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Mandat. 
Ibestad kommunes planstrategi ble vedtatt i kommunestyret vedtatt 25.2.21. 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt den 11.6.2020 

 
Planprosess. 
Dialogmøter med barn, unge, voksne, elevråd ungdomsråd og oppvekstutvalget i løpet av 

vår og høst 22. 

Framdrift:   

Innspillfase: sendt til interne enheter, eksternt og til råd og utvalg.: 15.9 – 30.9.  

Høring: 17.10-2.11.  

Politisk behandling. Oppvekstutvalg: 16.11. Formannskap: 24.11. Kommunestyre: 8.12 

 

Tverrfaglig samarbeid/BTI – bedre tverrfaglig samhandling. 

BTI er et samhandlingssystem for forebygging, avdekking og håndtering av situasjoner som 

forårsaker at barn og unge kommer i sårbare situasjoner og livsfaser. BTI skal bidra til tidlig 

innsats, samordning og medvirkning.  

Det skal etableres et BTI-forum for eksterne og interne enheter. BTI forum (BTIF) skal være 

en tverrfaglig møteplass for enhetsovergripende koordinering og utvikling av tjenester til 

barn og unge i Ibestad kommune. 

 

Et eksempel på tverrfaglig samarbeid som pågår er Leseløftet. Det er et utviklingsarbeid 

som barnehage, skole, PPT, høyskole, bibliotek og helsestasjon samarbeider om. Det 

handler om å øke analysekompetanse, forbedre kartleggingsrutiner, kompetanse i 

språkutvikling for barn og elever og tverrfaglig samarbeid. Språk er grunnlag for livslang 

læring.  

Dette er et eksempel på tverrfaglig samarbeid som bør økes. 

 

Datagrunnlag. 

Det er mange målinger og undersøkelser i oppvekstfeltet. Under noen fra ungdata og FHIs 

oppvekstbarometer. 

Noen resultater fra Ungdata 21. 
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Ibestad skole og Andørja Montessori sine elever har besvart undersøkelsen med høy 

svarprosent, 5.-7. trinn 90 % og 8.-10. trinn 97 %. 

Fra 8.-10.trinn på spørsmålene: 

Har du minst én venn som du kan stole på og betro deg til om alt mulig?  

 

 

 

Andel som deltar i organiserte fritidsaktiviteter «1-2 ganger» i uka el. Oftere 

 

 

 

• Hovedtrekk fra svar fra elever i 5-7. trinn. 

• 84 % sier at livet er bra. 96 % sier de er fornøyde med sine foreldre. 76 % er 

veldig fornøyd eller ganske fornøyd med skolen sin. Da er 24 % litt fornøyd 

eller ikke fornøyd. Det er for mange. 93 % sier de trives i helt enig og litt 

enig.  
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• 88 % sier de aldri eller nesten aldri er blitt mobbet. 12 % sier en gang i 

måneden eller en gang hver 14. dag eller oftere. For de er dette et alvorlig 

problem.  

 

 

• Hovedtrekk Oppsummering fra svar fra elever 8.-10. trinn 

• På spørsmålet «Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen?» 

Jenter 0 %, gutter 20 %. 

• 31 % sier de har mer enn 6 timer skjermtid. 78 % sider de tror de vil kunne 

fullføre VGO, 22 % ikke. 17 % er bekymret for klimaendringer. 78 %, fra ja litt 

til veldig mye, sier at Korona har påvirket liver deres negativt. Mens 30 % 

sier ja litt at det har påvirket i positiv retning. 

• Negativ trend ift. fornøydhet med idrettsanlegg, kultur- og kollektivtilbud, 

trua på et godt og lykkelig liv, bråk og uro i timene,  

• Positiv: trua på at utdanning vil påvirke at de får jobb 

 

Ibestad skiller seg ut fra resten av landet og fylket på disse resultatene. 

Undersøkelser og lokale erfaringer viser at forekomst av psykiske vansker og forstyrrelser 

er utbredt blant de minste barna som blant de eldste barna. 

 

Et særlig viktig tiltak for forebygging er foreldreveiledning. Det er pågang etter 

foreldreveiledning. Ibestad kommune har snart ferdig utdannet fagfolk med høy 

kompetanse på foreldreveiledning. Denne kompetansen bør settes i system med resten av 

forebyggende arbeid i Ibestad kommune.  

 

Ibestadsamfunnet får nå relativt mange migranter fra flere land som ikke behersker norsk. 

Disse må inkluderes slik at de kan nyttiggjøre seg det kommunale tjenestetilbudet med sine 

forutsetninger. 

 

For mange barn og unge faller utenfor, og en del barn lever i familier med vedvarende 

lavinntekt i Ibestad. Dette gjelder også barn med flerkulturell bakgrunn. 

Disse barna kan ha begrenset mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. 
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Skolen har registrert en del urovekkende utvikling knyttet til trusler, mobbing og 

bildedeling på nett. Skolen samarbeider tett med politiet i opplegget «Delbart» og med 

foresatte om dette.  

 

Fritidstilbud, mer og mindre uorganisert, i for eksempel fritidsklubber, møteplasser og 

andre barne- og ungdomstiltak fins i liten grad. Dette er tilbud som viktig for mange i 

beskrivelser om hvordan det er å vokse opp i Ibestad. 

 

Den organiserte idretten sliter med rekruttering av trenere og frivillige og da blir aktiviteten 

mindre der også. 

 

Gi uttalelser på temaene ovenfor, planens innhold og gjerne annet som kan være viktig 
for å lage en plan som får betydning for oppvekst i Ibestad. 
 

 

Med vennlig hilsen 

Stab, støtte og utvikling 

 

 

Willy Aas 

Oppvekstfaglig rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

         

 Høringsbrev og høringsutkast plan sendes på epost til: 

 

Enheter i Ibestad kommune, Andørja Montessoriskole, Astafjord barnevern.  
Fagforeninger. 
Politi, PPT, BUP. 
Ibestad IL, Andørja Sportsklubb. 
Frivilligsentralen. 
Råd og utvalg: Elevråd, ungdomsråd, Oppvekstutvalget, råd for personer med nedsatt 
funksjonsevne,  kulturutvalget, eldrerådet og samarbeidsutvalg for barnehage og skole. 
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