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Endring av vedtekter for de kommunale barnehager 

Henvisning til lovverk: 
 
Lov om barnehager 
 

Vedlegg 
1 Høringsuttalelse fra Birtavarre og Olderdalen barnehage på endring av Kåfjord kommunes 

barnehagevedtekter 
2 Vedtekter barnehager 2017 (002) 

 
 

Rådmannens innstilling 
Dersom det ikke er ledig plass i de søkte barnehagene kan barn med rett til plass bli tildelt plass 
i en annen barnehage i kommunen. Ved tildeling av plass har søkere som ikke har fått tildelt sitt 
1. ønske rett til å bli satt på venteliste til denne barnehagen. Øvrige ønsker slettes når plass er 
tildelt. Når søker har fått tildelt en plass er retten til plass oppfylt, dette gjelder uavhengig av om 
det takkes ja eller nei til tilbudet. Søker beholder sin plass til ventelisten til sitt 1. ønske. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I møte i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg – 30.08.2018 ble det vedtatt i sak 25/18 følgende: 
«Bemanningen økes ikke i noen barnehager pr i dag. HOO bestiller forslag til revisjon av 
vedtekter på punktene som omhandler opptakskriterier og barnehagestruktur i forhold til 
utvikling av barnetall». 
 
Oppvekstavdelingen har utarbeidet et forslag til endring under § 5. opptak i henhold til vedtaket 
gjort i HOO. 
Det nye forslaget er markert med rødt, og det eksisterende forslaget er markert med sort. 
Forslag til vedtektsendringer har vært ute på høring med høringsfrist 15. oktober 2018. 
Etter høringsfristens utløp var det kommet inn 1 høringsuttalelse. 



 

Vurdering 
 
 
 



Høringsuttalelse fra Birtavarre og Olderdalen barnehage på endring av 
Kåfjord kommunes barnehagevedtekter §5.  
Det er fremmet forslag om endring av vedtektene til barnehagene i Kåfjord, hhv §5:  
 

Nytt forslag:  

«Kommunen skal så langt mulig finne løsninger for å tilby barn med rett til barnehageplass i den 
barnehagen som står som førstevalg. Dette så lenge barnehagens arealnorm tilsier at det er ledige 
plasser i ønsket barnehage. Søknader som kommer inn etter 01.03, og søknader der ønsket oppstart 
er etter utgangen av september vil bli vurdert i supplerende opptak etter hovedopptaket.» 

 

Med vennlig hilsen  

Styrere og personalet fra Olderdalen og Birtavarre barnehager  

 



VEDTEKTER 
FOR  

DE KOMMUNALE  

BARNEHAGENE 

 

 
 
 

 
 

 
Vedtatt i HOO 19.10.2017 sak 32/17. 
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§ 1. Den kommunale forvaltning 

 Barnehagene i Kåfjord godkjennes, eies og drives av kommunen i samarbeid med Lov 
om barnehager, forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og bestemmelser samt 
langtidsplaner/ årsplaner for den enkelte barnehage. 

 Hovedutvalget for Oppvekst og omsorg er det kommunale styringsorganet for 
barnehagene (K-123/95). Hovedutvalget fører tilsyn med barnehagene og påser at 
gjeldende lov, forskrifter og vedtak blir fulgt. 

 Formålet er å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og 
samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse 
som skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, jfr. 
Lov om barnehager §1. 
Barnehagene skal være midlere av den lokale kulturen som i Kåfjord bygger på norsk, 
samisk, kvensk og finsk språk- og kulturarv. 

 

§ 2. Styringsverk i barnehagene 
Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg hvor foreldre, eier og personalet er representert. 
Barnehagens samarbeidsutvalg består av; 

 1 representant valgt av kommunen 
 1 representant valgt av og blant foreldre/ foresatte 
 Verneombudet representerer de ansatte 
 Styrer i barnehagen er sekretær 

Samarbeidsutvalget skal være et samarbeidsorgan for foreldre, personalet og eier, og skal ha 
ansvaret for den alminnelig drift i nær kontakt med barnehagens ledelse. 

 Alle barnehager skal ha et foreldreråd som består av foreldre/ foresatte til alle barn i 
barnehagen.  

 Foreldrerådet skal fremme samarbeid mellom hjem og barnehage.  
 Det kan velges et arbeidsutvalg og foreldreråd. 

 
§ 3. Foreldresamarbeid 

 Det avholdes minst 2 foreldremøter i løpet av barnehageåret. 
 Foreldre/ foresatte skal holdes løpende orientert om sitt barns trivsel og utvikling, og 

det skal foretas formaliserte foreldresamtaler høst og vår. 
 
§ 4. Netto leke- og oppholdsareal 
Netto leke- og oppholdsareal er 4 kvm. Pr. barn over tre år, og 5,3 kvm. Pr. barn under tre år. 

 Leke- og oppholdsareal i Olderdalen barnehage er 171,2 kvm. 
 Leke- og oppholdsareal i Birtavarre barnehage er 172,9 kvm. 
 Leke- og oppholdsareal i Fossen barnehage avd. knerten/ trollstua er 112,2 kvm. 
 Leke- og oppholdsareal i Fossen barnehage avd. Riebangardi er 119,3 kvm. 

 
§ 5. Opptak 

 Et opptaksutvalg består av; Rådmannen, helsesøster og barnevern.  
 Opptak skjer på bakgrunn av innstilling fra styrer/ avd. leder og rådmannen.  
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 Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema etter kunngjøring i lokalpressen.  
 Søknadsfrist er 01. mars hvert år. 
 Bemanningsnorm og kommunens vedtatte arealnorm, fastsetter antall barn i den 

enkelte barnehage. 
 Hovedopptaket etter 01. mars fastsetter øvre barnetall og grunnbemanning 

(stillingshjemler) for kommende barnehageår. Samisk avdelinger/ grupper gis særskilt 
vurdering. 

 Barnehagetilbudet må sees i sammenheng ut fra et total ressursutnyttelse. 
 Søknadsskjema fås ved henvendelse til den aktuelle barnehage eller til Kåfjord 

kommune, servicekontoret. 
- Søknader sendes Kåfjord kommune. 
- Søknader som kommer etter søknadsfristen behandles ikke ved hovedopptak 

dersom ikke særskilte grunner foreligger. 
 Et barn regnes som tre år fra august det året barnet fyller tre år. 
 Plasser som blir ledig i løpet av barnehageåret, fylles opp etter prioriterte 

venteliste. 
Etter at opptak til barnehagene er gjort og nye ventelister er vedtatt, er det disse 
som gjelder i videre saksbehandling. ( utgår ) 

     
 NYTT FORSLAG: 
Dersom det ikke er ledig plass i de søkte barnehagene kan barn med rett til plass bli 
tildelt plass i en annen barnehage. Ved tildeling av plass har søkere som ikke har fått 
tildelt sitt 1. ønske rett til å bli satt på venteliste til denne barnehagen. Øvrige ønsker 
slettes når plass er tildelt. Når søker har fått tildelt en plass er retten til plass oppfylt, 
dette gjelder uavhengig av om det takkes ja eller nei til tilbudet. Søker beholder sin plass 
til ventelisten til sitt 1. ønske. 
 
§ 6. Opptakskriterier 

 Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehagen fra august, jfr. 
Barnehageloven § 12a. 

 Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den 
måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. 

 Barn som allerede har barnehageplass, behøver ikke søke på nytt. 
 
Følgende prioriteringer gjelder; 

1. barn med nedsatt funksjonsevne. Dokumentasjon. 
2. barn som omfattes av vernevedtak gjort av Lov om barnevernstjenesten. 

Dokumentasjon. 
3. barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/ eller 

funksjonshemninger. Dokumentasjon. 
4. 5. åringer. 
5. øvrige søkere tildeles plass ut fra en totalvurdering, der følgende komponenter går inn: 

o Familiesituasjon 
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o Enslige forsørgere 
o Ustabil tilsynsordning 
o Hjemmemiljø 
o Boforhold 
o Lekekamerater 
o Trafikk 
o Søsken 

 
Ved ellers like vilkår kan eldste barn kunne bli prioritert. I tillegg til opptakskriterier må 
opptakene vurderes i sammenheng med at barnegruppa skal ha rimelig sammensetning etter 
kjønn, alder og pedagogisk fungering. 
 
RIEBANGARDI: 

1. Barn med aktivt samisk språk 
2. Barn uten aktiv språk med samisk som hjemme språk, fra hjem der en eller begge 

foreldrene snakker samisk med barnet. 
3. Barn av foreldre som ønsker at Deres barn skal lære samisk språk. Dette gjelder for 

barn inntil den datoen det fyller 3 år. 
 
§ 7. Opptaksperiode/ ankefrist 

 Barnehageplass tildeles som fast plass fram til barnet begynner på skolen, eller til 
plassen sies opp. Søkere som tildeles plass utenom hovedopptaket mellom 15. august 
– 01. mars tildeles plass til barnet begynner på skolen. 
Barn som søker i perioden 01. mars – 01. juli tildeles plass for resten av 
barnehageåret. 

 
 Dersom det er flere søkere enn ledig plasser, avsettes 2 plasser på hver avdeling til 

eventuelle klager. 
o En av ankeplassene kan etter søknad omgjøres til kriseplass til bruk av 

barnevernet.  
o Melding om dette gis til rådmann etter ankefristens utløp.  
o Plassene dekkes av sosialkontoret når de står ubenyttet og oppsigelsesfristen er 

1 måned. 
 

 Søkere som får avslag på barnehageplass, skal gjøres kjent med retten til å anke i 
forhold til bestemmelsene i forvaltningslovens § 29. ( 3 uker ). 

 
 Hovedutvalget for Oppvekst og omsorg er ankeinstans, og plasstildelingen er ikke 

endelig før hovedutvalget har behandlet ankene innen 01.06. 
 

 Hvis tilstrekkelig ledig kapasitet samordnes SFO med barnehagen. 
 

§ 8. Fravær/ oppsigelse 
Barnehagen skal så tidlig som mulig, underrettes om barns fravær. Er barnet borte i 14 dager 
uten at personalet er underrettet, tapes plassen. En plass som sies opp, må sies opp med 1-en 
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måneds varsel, og gjelder fra 1 – i hver måned. En ny barnehageplass starter hver 1 i en 
måned. 
 
§ 9. Oppholdstid 

 Et barnehageår varer fra 15. august til 14. august.  
 Primær åpningstid mellom kl. 07.30 – 16.00.  

o Åpningstidene kan reguleres etter behov, inntil 10 timer pr. dag.  
o Oppholdstid utover den ytre ramme, må forelegges styrer/ eier for avgjørelse. 
o Dersom det er behov for utvidet åpningstid fra kl. 07.00 – 08.30 og fra kl. 

16.00 – 16.30, skal Kåfjord kommune finne løsninger for å imøtekomme dette. 
 

 Barnehageåret inneholder 6 planleggingsdager. Barnehagen holdes da stengt. 
Planleggingsdagene samkjøres med skolens fridager, så langt det er mulig. 

 
 Jul og nyttårsaften holdes barnehagen stengt.. 

Barnehagene holdes åpent i romjulen, påskeferie og vinterferie uavhengig av antall 
barn. Påmelding kan kreves i perioder der det erfaringsmessig er få barn.  

 
 Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00 

 
 Beskjed om barns ferie skal gis barnehagen innen 01. mai. 

 
 Barnet bør ha 5 uker ferie i løpet av barnehageåret. Barnet skal ha 4 uker ferie, hvorav 

3 uker sammenhengende i løpet av sommermånedene Juni, Juli og august. 
 

 Minimum en av barnehagene holdes åpent i fellesferien i barnehagene de 2 siste ukene 
i julimåneden. Administrasjonen vurderer hvilken barnehage dette skal være. 

 
 
§ 10. Betaling av barnehageopphold/ betalingsfrist 

 Foreldrebetaling fastsettes av kommunestyret. Det gis betalingsfritak for en måned 
uavhengig av når barnet har ferie og avhengig av om ferie er tatt ut. 
Betaling skjer forskuddsvis hver måned. 

 
 Det gis søskenmoderasjon med 30 % av tildelt plass for 2. barn, og 50 % for flere 

barn. 
o Når søsken er tildelt 1/1 og deltidsplasser 50 – 80, regnes barnet med 1/1 plass 

som første barn. Barn i barnehagen og SFO sees samlet. Barnet med 
barnehageplass regnes som første barn. 

 
     ● Redusert foreldrebetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid. 

o Kåfjord kommune behandler søknader om redusert foreldrebetaling etter  de 
nasjonale reglene for inntektsgradert foreldrebetaling.  

o Det kan søkes om redusert betaling for barn i barnehagen når familiens 
samlede inntekter er under det beløpet som er besluttet nasjonalt. 
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o For barn fra 3—5 år kan det også søkes om 20 timers kjernetid når barnet bor i 
husholdning med lav årsinntekt, etter beløp som er besluttet nasjonalt. Når det 
søkes om redusert foreldrebetaling vil søknaden også gjelde gratis kjernetid. 

o Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra 
og med første hele måned etter at søknaden med dokumentasjon er mottatt av 
Kåfjord kommune. 

 
 Ved sykefravær utover en måned (20 barnehagedager) kan det søkes betalingsfritak 

for plassen. I forbindelse med slik fritak kreves legeattest eller dokumentasjon fra 
annen faginstans. Et eventuelt fritak vil da tre i kraft etter 20 barnehagedager. 

 
 Plasser som tildeles etter hovedopptaket, betales fra den tid plass blir innvilget. 

 
 Regning for barnehageopphold skal betales med et gebyr på kr. 100,- pr påbegynt 

kvarter etter ordinær stengetid. 
 

 Det kan søkes om fritak etter Lov om sosial omsorg. Friplass kan og gis etter 
opplæringslovens § 5 – 7, spesialpedagogisk hjelp for opplæringspliktig alder. Søknad 
om friplass avgjøres av rådmannen etter kommunens delegasjonsreglement Kap. 9.3 
søker har ankerett. 
 

 Det åpnes for at reindriftssamer har mulighet til å søke permisjon fra barnehagen. 
 

 Ved endring av barnehagesatsene utover normal prisstigning, skal de foresatte gis 
meling om dette med 3 måneders varsling. 
 

§ 11. Bemanning/ administrasjon 
 Politiattest: 

Den som skal arbeide i barnehagen må legge fram tilfredsstillende politiattest. 
Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep 
mot barn. 
Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i 
barnehager. 
Kommunen kan kreve politiattest etter første ledd også for andre personer som 
regelmessig oppholder seg i barnehagen. 
Attesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. 

 
 Barnehagens bemanning fastsettes innenfor rammen av gjeldende normer med 

individuell tilpasning. 
 
§ 12. Taushetsplikt 

 Personalet i barnehagen har taushetsplikt vedrørende alt som angår det enkelte barn og 
dets familieforhold, sett bort fra de unntak som følger av punkt 12.3 og 12.4. 
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 Det henstilles til foreldre/ foresatte å vise respekt for opplysninger de måtte få 
kjennskap til gjennom barns uttalelser. 
 

§ 13. helse- og hygieniske forhold 
 Før et barn opptas i barnehagen, skal det fra barnets foresatte foreligge en erklæring 

om barnets helse på skjema godkjent av helsedirektoratet. 
Skjemaet skal forefinnes i barnehagen når barnet begynner. 

 
 Barnehagens styrer/ barnehagelærer avgjør om barn på grunn av sykdom midlertidig 

ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller andre barn. 
Midlertidigheten må ikke strekke seg utover en uke uten erklæring fra lege. 

 
 Ved ulykker, sykdom og mistanke om epidemi avgjør styrer om lege må kontaktes 

omgående eller om foreldrene bør kontaktes. 
 

 Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til barnevernstjenesten i hht Lov om 
barnehager § 22 og til Sosialtjenesten hht Lov om barnehager 
§ 21. 

 
 Styrer skal, etter foreldrenes samtykke, ta initiativ til nødvendig kontakt med 

hjelpeapparat når barn har – eller det foreligger mistanke om nedsatt funksjonsevne. 
 

 Barnehagens styrer er ansvarlig for at det foreligger en individuell opplæringsplan for 
barn som det etableres særskilte tiltak for i barnehagen. Opplæringsplanen skal lages i 
samråd med foreldre og faginstanser, og vil også være grunnlag for eventuell søknad 
om tilleggsbevilgning knyttet til beskrevet tiltale. 
 

 Dersom barn skal medisineres i løpet av barnehagedagen, må det gis skriftlig tillatelse 
med veiledning fra foreldre/ helsesøster. 
 

§ 14. Klær 
Barna må være hensiktsmessig kledd for både ute og inne lek. Tøyet skal være tydelig merket 
med navn. Tøfler og oljehyre kan oppbevares i barnehagen. Barna må ellers ha med seg 
dagsbehovet for klær. Skittent tøy sendes hjem hver dag. 
Barnehagen har ikke ansvar for umerket tøy og medbrakte leker.  
Det kan søkes om erstatning for merket tøy som kommer bort om verdien overstiger kr. 300,-. 
 
§ 15. Matservering 
Barnehagen tilrettelegger for to måltider pr. dag, der barna har medbrakt matpakke til et 
måltid og barnehagen serverer det andre måltidet. 
Det er ikke lov å ha med seg godteri i barnehagen. 
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Kompetanseutviklingsplan for barnehagene i Kåfjord kommune 2019 - 2022 

Henvisning til lovverk: 
 
Lov om barnehage 
Rammeplan for barnehager 

Vedlegg 
1 Kompetanseplan barnehagene ny 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kompetanseutviklingsplan vedtas som forelagt. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kompetanseplan for barnehagene i Nord-Troms skal synliggjøre retning innen 
kompetanseutvikling på barnehageområdet i kommunene. Samtidig er det viktig at den enkelte 
barnehages egenart blir ivaretatt slik at de opplever at kompetansehevingen er meningsfull, 
relevant, nyttig og i tråd med deres behov. 
Planen er utarbeidet av Nord-Troms nettverk for barnehager i samarbeide med barnehagene i 
den enkelte kommune.  
Vi ønsker at planen vil fungere som et verktøy, og en veileder i barnehagenes arbeid med 
utvikling av kompetanse.  
Planen har vært til høring i barnehagene med høringsfrist 4.12.18. Det er ikke kommet noen 
innspill fra barnehagene utenom gjennomgang i styrermøte i november 2018.  
 

Vurdering 
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«Sammen tar vi ansvar for gode relasjoner» 
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1. Innledning 
Barnehagen skal bidra til at barn får en god start i livet. Dette er nedfelt i barnehagelovens 
formålsparagraf og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Et godt 
barnehagetilbud for alle barn krever kompetente ledere og faglig reflektert personal. Et 
kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. 
Personalets kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i 
barnehagen. Barnehager av høy kvalitet, har gode forutsetninger for å sikre tidlig innsats, 
utjevne sosiale forskjeller og stimulere til barns livslange læring. 

Kompetanseplan for barnehagene i Nord-Troms skal synliggjøre retning innen 
kompetanseutvikling på barnehageområdet i kommunene. Samtidig er det viktig at den 
enkelte barnehages egenart blir ivaretatt slik at de opplever at kompetansehevingen er 
meningsfull, relevant, nyttig og i tråd med deres behov. 

Planen er utarbeidet av Nord-Troms nettverk for barnehager i samarbeide med barnehagene i 
den enkelte kommune.  

Vi ønsker at planen vil fungere som et verktøy, og en veileder i barnehagenes arbeid med 
utvikling av kompetanse. Den enkelte barnehage må utvikle sin egen lokale kompetanseplan 
og sette i gang tiltak i forhold til egne behov. 

Planen har vært til høring i barnehagene med høringsfrist 4.12.18. Det er ikke kommet noen 
innspill fra barnehagene utenom gjennomgang i styrermøte i november 2018. Planen 
godkjennes i HOO den 24.01.19. 

 

2. Kommunen som barnehagemyndighet har et ansvar for å sikre 
faglig utvikling for barnehageområde som helhet. 
 
2.1. Kommunens ansvar  
 
Kommunen som barnehagemyndighet har et overordnet ansvar for å sikre at alle barn får et 
pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Barnehagemyndigheten har ansvar for å kartlegge og 
utvikle en helhetlig kompetanseplan for sin kommune. Planen skal omfatte kommunale og 
private barnehager og skal ivareta nasjonale føringer og barnehagenes lokale kompetanse 
behov. En felles kompetanseplan er en forutsetning for å få statlige kompetansemidler. 
Kommunen kan initiere kompetansetiltak rettet mot alle barnehager i kommunen. 

2.2. Barnehageeiers ansvar  
 
Barnehageeier har ansvar for å sikre at personalet har den nødvendige kompetansen for å 
ivareta kvalitetskrav slik de er uttrykt i Lov om barnehager og Forskrift om rammeplan for 
barnehager. Barnehageeier skal initiere og legge til rette for kompetanseheving 

2.3 Barnehagen  
 



 

Styrer skal motivere og inspirere til kompetanseutvikling hos personalet, og har ansvaret for 
å lede det pedagogiske utviklingsarbeidet på et overordnet nivå.  
Pedagogisk leder skal sikre kvaliteten på det pedagogiske arbeidet, og har sammen med 
styrer ansvar for at samfunnsmandatet oppfylles og at målene i rammeplanen realiseres. 
Pedagogisk leder har også ansvar for å veilede det øvrige personalet.  
Barnehagens ansatte bør jevnlig delta i kompetanseutviklingstiltak og utviklingsarbeid for å 
heve sin kompetanse og øke sin forståelse for barnehagens innhold og oppgaver. 

 

2.4 Barnehagen som lærende organisasjon  
  
En lærende barnehage har utviklingsorienterte ansatte som opplever innflytelse på eget arbeid 
og barnehagens utvikling. Det krever god organisering og pedagogisk ledelse som har fokus 
på fellesskapsfølelse og høy grad av kunnskapsdeling blant de ansatte.  
 
Et kjennetegn ved en lærende organisasjon er at alle ansatte er engasjerte i å skape og dele 
kunnskap om hvordan de best kan nå organisasjonens mål. I slike organisasjoner stimuleres 
de ansatte til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan man lærer sammen. 
(Kompetanse for framtidens barnehage, KD 2013, s.11)  
 
Barnehagebasert kompetanseutvikling involverer hele personalgruppen, og foregår i den 
enkelte barnehage. Den krever at det er godt forankret hos styrer, pedagogiske ledere og 
barnehageeier. 

3. Nasjonale og lokale føringer  
 
3.1. Nasjonale føringer og satsningsområder - Kompetanse for framtidens barnehage  
 
De fire tematiske satsningsområdene i nasjonal strategi er:  
 

- Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon 
- Danning og kulturelt mangfold  
- Et godt språkmiljø for alle barn  
- Barn med særskilte behov  

 
I tillegg fremheves følgende tema som nasjonalt prioriterte områder og områder prioritert i 
rammeplan for barnehager: barnehagens læringsmiljø, de yngste barna, fremme likestilling, 
pedagogisk bruk av digitale verktøy, realfag i barnehagen og overgang barnehage- skole 

 

3.2. Føringer fra Nord-Troms  
Barnehager i Nord-Troms ønsker for barnehageåret 2017/2018 å fortsatt arbeide med tema 
innenfor satsingsområde; Inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning, etter 
strategien i «Kompetanse for fremtidens barnehage 2018 - 2022». 

Nord-Troms ønsker å arbeide med kompetanseheving i forhold til ny rammeplan og områder 
innenfor livsmestring og helse.  



 

Vi ønsker å styrke ansattes kompetanse i å tilrettelegge for et godt miljø for omsorg, lek, 
læring og danning, i tråd med kravene i rammeplan. I dette ligger også kunnskap om og 
kompetanse på å forebygge, avdekke, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, 
mobbing, krenkelser og uheldige samspillmønstre og fremme et godt og trygt barnehagemiljø.  

Kommende år ønsker vi å rette satsingen særlig mot lek. Lek er utgangspunkt for barns 
danning, læring og utvikling og er en svært viktig inngangsport til fellesskap og livsglede. 
Temaer kan være vennskap og sosial kompetanse, tilrettelegging for lek, inkluderende 
fellesskap og trygghet, tilhørighet og trivsel. Kunnskap om lek og voksnes holdninger til lek, 
og arbeid med å utvikle felles forståelse for hva lek er hos de ansatte. 

Barnehager i Nord-Troms ønsker å tilby alle barnehageansatte temadager/kursdager ut fra 
satsingsområdet, og i mellomperioder jobbe videre med gitte problemstillinger i den enkelte 
barnehage. 

Formål: 

Å styrke barns psykiske og fysiske helse i barnehager. Å sikre alle barn ett inkluderende 
barnehagemiljø. 

Hovedmål: 

Å styrke alle ansattes kunnskap og kompetanse innenfor arbeid med barns psykiske og fysiske 
helse, særlig knyttet opp mot tema lek. På denne måten sikre alle barn mulighet til god 
utvikling og læring gjennom hele utdanningsløpet, fra barnehage til voksen alder. 

Delmål: 

 Øke ansattes kunnskap om og kompetanse på barns psykiske og fysiske helse 
 Øke kompetanse hos ansatte i barnehager i å jobbe systematisk med barnehagens 

psykososiale miljø 
 Utvikle felles forståelse og holdninger hos ansatte for barns lek og ansattes rolle arbeid 

med lek 
 Øke ansattes forståelse av ny rammeplan og sette ledere i stand til 

implementeringsarbeid 
 

Tema for kursdager høsten 2018 og våren 2019 vil omhandle livsmestring, barns psykiske og 
fysiske helse. 

Bestilling til UIT: Hva er lek, lekens betydning for barn, voksnes rolle i lek, kunnskap som er 
med på å utvikle en felles forståelse hos barnehageansatte på lek, hva er lek, kunnskap om 
voksnes holdninger til lek og hvilken betydning det har for forståelse av lek og barns læring 
og utvikling, barns begrepsbruk i leksituasjoner - voksne som veileder i lek, utelek, lek som 
virkemiddel for å jobbe ift inkluderende barnehagemiljø, progresjon i lek 

3.3. Lokale føringer 
Rammeplanene skal implementeres i alle barnehagene. Barnehagene har felles årsplaner. 

Barnehagene i Kåfjord deltar i satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø i perioden 
01.01.2018-31.12.2019 og har særlig fokus på dette. Satsingen skal være med på å skape et 
trygt psykososialt skolemiljø for våre elever. Dette er en kompetanseutvikling som skal styrke 



 

barnehagers, skolers og eiers kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og 
håndtere mobbing. Satsingen startet i januar 2018 og varer til desember 2019.  

Satsingen ses i sammenheng med nasjonal prioritert satsingsområde: «Inkluderende miljø for 
omsorg, lek og læring» 
 
Fokusområde er i 2018/2019 er Inkluderende barnehage og skolemiljø og LEK. 
Fokusområde er i 2019/2020 er satsingen Inkluderende barnehage og skolemiljø videreføres. 
Fra høsten 2020 vi det satses på å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet. 
 
Barnehagene i Kåfjord skal videre ha fokus på det samiske i rammeplanen og endringer ny 
rammeplan legger for dette. 
 

3.4. Kartlegging av kompetansebehov 
Vi trenger flere barnehagelærere og vi trenger flere barnehagelærere med samisk 
språkkompetanse og spesialpedagogisk kompetanse. Pr 1. oktober 2018 mangler Kåfjord 
kommune 3 barnehagelærere. Vi har lyst ut stilling som spesialpedagog. Det er en målsetting 
at alle styrere skal ha styrerutdanning.  

Innføring av ny pedledernorm har ført til økte behov for barnehagelærere i hele landet. 

 

4 Hovedsatsningsområder 2019 – 2022  
 
Valg av lokale satsingsområder ble gjort i samarbeid med barnehagene. Strategisk 
oppvekstplan og nasjonale føringer har vært avgjørende for områder som er valgt ut. Det er 
også sett på sammenheng med lovverket og den statlige strategien for kompetanseplan.   
Lokale satsingsområder som vil gjelde i denne planen: 

4.1. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  
 
Ny Rammeplan for barnehagene trådde i kraft fra august 2017.  
Implementeringen av rammeplan er en kontinuerlig prosess framover hvor også sikring av en 
god årsplan er en del av jobben. Arbeidet med rammeplan skal være gjennomgående i 
barnehagens daglige virksomhet. 
 
4.2. Psykisk helse og livsmestring  
 
Barnehagen er blitt en viktig arena for helsefremmende og forebyggende arbeid for utvikling 
av god psykisk helse. Barnehagen skal legger til rette for et læringsmiljø der barn blir sett og 
ivaretatt på en måte som fremmer psykisk helse og mestring. Vold og overgrep mot barn må 
tas alvorlig og arbeides aktivt imot.  
Personalet skal ha kompetanse om vold og overgrep mot barn og kunnskap om tidlig 
identifikasjon og tidlig intervensjon knyttet til dette. Barnehagelederne skal ha kompetanse i å 
lede dette arbeidet på systemnivå.  
Personalet skal ha kompetanse på å oppdage og identifisere omsorgssvikt samt tidlig 
intervenere når dette er identifisert.  



 

Personalet skal ha kompetanse om barns utvikling, risiko og resiliens, tilknytning, 
reguleringsproblematikk, utviklingsmessige utfordringer og ulike funksjonsnedsettelser.  
Personalet skal ha kunnskap om tidlig innsats. Med tidlig innsats menes at det er lav terskel å 
komme i kontakt med nødvendige tjenester, og at man gjennom samhandling har gode 
systemer, rutiner og kompetanse for å oppdage og komme i kontakt med barn som har behov 
for hjelp.  
    
4.3. Mangfold og inkludering  
 
Barnehagen skal tilrettelegge for et inkluderende læringsmiljø som er til det beste for alle 
barn. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og 
mobbing. En oppgave er derfor å sørge for at alle barn inngår i lek og samspill og knytter 
vennskapsbånd. Antallet flerspråklige barn i barnehage har økt de siste årene, og kompetanse 
om andre kulturer og om flerspråklige og er derfor viktig.  
Personalet skal kunne formidle en faglig fundert trygghet i møtet med barn med spesielle 
utfordringer knyttet til kultur, språk, tilknytning eller funksjonsnedsettelse  
Personalet skal ha kompetanse på hvordan barnehagen møter barn man ikke kan kommunisere 
verbalt med og hvordan best mulig legge til rette for at de skal lære norsk så tidlig som mulig.  
Personalet skal inneha en kompetanse som gjør at de på et faglig og profesjonelt grunnlag kan 
arbeide for å motarbeide ekskludering og mobbing.  
Personalet skal ha kunnskap om barn med særskilte behov. Arbeid med barn med særskilte 
behov handler både om hvordan barnas behov kan imøtekommes i det allmennpedagogiske 
arbeidet i barnehagen og hvordan de kan møtes med spesialpedagogiske tiltak.  
Personalet skal ha kompetanse om tilrettelegging for deltakelse i fellesskapet, lek og læring, 
der samarbeid med hjemmet er sentralt.  
Personalet skal ha kompetanse om å fremme demokrati og likestilling. Jenter og gutter skal ha 
like muligheter i en likestilt pedagogisk praksis, der personalet er bevisst sine holdninger og 
handlingsmønstre. 
 
4.4. Pedagogisk ledelse  
 
Ledelse av utviklings- og endringsprosesser er en sentral oppgave for barnehagens leder i 
samarbeid med de pedagogiske lederne. Sammen skal de bidra til at barnehagen er en lærende 
organisasjon. Et kjennetegn ved en lærende organisasjon er at alle ansatte er engasjert i å 
skape og dele kunnskap om hvordan de best kan nå organisasjonens mål. I slike 
organisasjoner stimuleres de ansatte til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske 
hvordan man kan lære sammen.  
Barnehagen skal ha en pedagogisk ledelse som har kompetanse i å sette i gang og lede 
refleksjons- og læringsprosesser i organisasjonen.  
Personalet skal ha kompetanse i bruk av pedagogisk dokumentasjon. Pedagogisk 
dokumentasjon er en arbeidsmåte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig og åpent 
for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. 
 
 
4.5. Pedagogisk relasjonskompetanse  
 
Pedagogisk relasjonskompetansen handler om at personalet skal være i stand til å møte hvert 
enkelt barn med nærhet og forståelse, og sikre at hvert barn blir en aktiv del av det lekende og 



 

lærende fellesskapet i barnehagen. Den pedagogiske relasjonskompetansen preges av den 
ansattes bevisste holdninger, verdier, barnesyn og læringssyn.  
Personalet skal ha kompetanse som gjør at de kan reflektere rundt eget samspill med barn som 
individ og barn i gruppe.  
Personalet skal ha kompetanse om barns sosiale og emosjonelle utvikling 

4.6. Språk  
 
Barnehagen skal skape et godt språkmiljø for alle barn. Språket er både et 
kommunikasjonsmiddel, redskap for tenkning og refleksjon, samt et uttrykk for følelser og 
opplevelser. Dette gjelder alle barn, også barn med minoritetsbakgrunn som i tillegg skal lære 
norsk.  
Personalet skal ha kunnskap om hvordan språk fremmer barns identitetsdanning og personlige 
utvikling.  
Personalet i barnehagen skal ha kompetanse på barns språkutvikling og hvordan de kan 
stimulere til god språkutvikling.  
Personalet skal ha innsikt og kompetanse på bruk av ulike verktøy og metoder som kan 
benyttes i systematisk språkarbeid. For barnehagene i Kåfjord er arbeid med samisk språk en 
sentral del av dette arbeidet. 

 
4.7. De yngste barna  
 
Barn er stadig yngre når de starter i barnehagen. Kompetanse knyttet til pedagogisk 
tilrettelegging for de yngste barna trengs i alle situasjoner i hverdagslivet; når barn leker og 
lærer, i stell, måltider og påkledning.  
Personalet skal ha god kompetanse knyttet til oppstart i barnehagen, tilvenning og 
foreldresamarbeid.  
Personalet skal ha kompetanse om trygg tilknytning og utviklingsfremmende relasjoner. 
Trygg tilknytningen er avgjørende for små barns livskvalitet her og nå, og legger samtidig det 
beste grunnlaget for videre positiv utvikling og læring.  
Personalet skal ha kompetanse om hvordan de kan fange opp og møte små barns signaler og 
følelsesuttrykk og hvordan de kan ivareta en god balanse mellom fysisk nærhet og omsorg og 
barnets behov for selvstendiggjøring og utforskning.  
Personalet skal ha kompetanse om de yngste barnas lek. Leken står sentralt i små barns trivsel 
og utfoldelse, og samspill i lek er viktig for en allsidig utvikling.  
Personalet skal ha kompetanse i hvordan de skaper en omsorgsfull relasjon og et godt 
læringsmiljø for de yngste barn, preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og godt samspill.  
Personalet skal ha kompetanse om språkutvikling og språkstimulering knyttet til de yngste 
barna. 

4.8. Digital kompetanse  
 
Barn trenger hjelp av kompetente voksne som kan veilede og hjelpe dem i den digitale 
hverdagen. Digital kompetanse er både å kunne bruke forskjellige digitale verktøy og evnen 
til å kunne velge egnet verktøy til den aktuelle situasjonen.  
Personalet skal ha kompetanse i hvordan bruke digitale verktøy knyttet til fagområdene i 
rammeplanen og som en naturlig del av hverdagen i barnehagen.  
Personalet skal ha kompetanse om hvordan digitale verktøy kan støtte barnas lek og læring 
når verktøyene blir satt inn i en pedagogisk ramme.  



 

Personalet skal kunne utøve digital dømmekraft og ha som mål å lære barn digital 
dømmekraft. Digital dømmekraft handler om evne til kritisk refleksjon, bl.a. knyttet til 
personvern, etikk, nettvett og opphavsrett. 

 

5. Tiltak for utvikling av personalets kompetanse 
  
5.1. Tiltak i Nord-Tromsnettverk 
I tillegg til kommunens og barnehageeiers egne kompetansemidler kan nettverk, kommunen 
og/ eller enkeltbarnehager søke kompetansemidler hos Fylkesmannen knyttet til de sentrale 
satsningsområdene for kompetansestrategien 2014-2020. Barnehagene sender sin søknad til 
kommunen. Kommunen som barnehagemyndighet gjør en vurdering av de innkomne 
søknadene, prioriterer dem og videresender søknadene med en vurdering/prioritering til 
Fylkesmannen.  
Utdanningsdirektoratet og de nasjonale kunnskapssentrene har gode nettressurser som kan 
benyttes i utviklingsarbeid innenfor kompetanseplanens tema. 

 

5.2. Tiltak i kommunen 
Nettkurs Vold og seksuelle overgrep: Kommunen pålegger personalet i kommunale 
barnehager å gjennomføre nettkurset «Vold og seksuelle overgrep mot barn». Dette kurset gir 
personale kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes i 
barnehage eller skole, og hva personalet må gjøre når det avdekkes. Personalet i private 
barnehager anbefales å benytte kurset. 

Tilrettelegging for barnehagelærerutdanning: Det foreslås at kommunen skal tilrettelegge for 
barnehagelærerutdanning for assistenter og fagarbeidere. Det tilbys arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning ved UIT. Søknadsfrist for dette er 15. april. Søknaden sendes i 
samarbeid med barnehageeier. Det skal allerede i desember kartlegges hvem som er aktuelle 
kandidater for dette. Styrere skal holde disse orientert om tilbud, tilretteleggingsmuligheter og 
søknadsfrister. 

Barnehageeiere som har ansatte som deltar i videreutdanning vil motta 50 000 kr i 
tilretteleggingsmidler per ansatt. Ansatte som søker tilbud i Udirs studiekatalog søker 
samtidig om tilretteleggingsmidler i søknadsskjemaet. Barnehageeier får 50 000 kroner i 
tilretteleggingsmidler for ansatte som tar 30 studiepoeng over to semestre i studieåret 2018-
2019. Tilretteleggingsmidlene skal komme den barnehageansatte til gode slik at den ansatte 
kan gjennomføre studiet. Barnehageeiere må bli enige med sine ansatte om hvordan 
tilretteleggingsmidlene skal brukes. Ansatte som studerer kan blant annet ha behov for 
permisjon med lønn. Midlene kan brukes til å dekke vikarutgifter når den ansatte er på 
studiesamling, kjøp av bøker, betaling av reiseutgifter, oppholdsutgifter og semesteravgift. 
Vær oppmerksom på at semesteravgift ikke er det samme som studieavgift. Semesteravgift er 
en personlig avgift som blant annet dekker velferdstilbud for studentene. Studieavgift for 
tilbud i Udirs studiekatalog er dekket. 



 

5.3 Planleggingsdager 
Det er satt av 6 dager til planlegging i barnehagene. To av dagene er satt av til 
interkommunale planleggingsdager, en dag er satt av til å arbeide med å særlig fremme 
samisk språk og kultur, mens de tre siste dagene er satt av til internt arbeid i barnehagene. 

 

5.4 Barnehagens egne tiltak 
Barnehagenes egne kompetansehevingstiltak er tiltak som finner sted i den enkelte barnehage, 
uavhengig av de statlige og lokale tiltak, eller som videreføring av disse.  
Aktuelle kompetansehevingstiltak som kan iverksettes internt: 

- Erfaringsdeling  
- Hospitering  
- Veiledning  
- Prosjektarbeid  
- Utviklingsarbeid 
- Barnehagebasert kompetanseutvikling (aksjonslæring, forskningsbasert)  
- Planleggingsdager.  
- Nettressurser: nasjonalt senter for samisk i opplæringen, udir.no om barnehager. 

 
5.5. Barnehagebasert kompetanseutvikling  
 
Barnehagebasert kompetanseutvikling skal være førende for kompetanseutviklingen i 
barnehagene. Barnehagen utvikles som pedagogisk virksomhet og som lærende organisasjon 
når den samlede kompetansen utvikles individuelt og kollektivt. Barnehagebasert 
kompetanseheving skal inkludere hele barnehagens personalgruppe. Felles deltagelse og 
refleksjon er et viktig verktøy i dette arbeidet. 

I satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø jobbes det med barnehagebasert 
kompetanseheving. Ledere og utviklingsgruppe i barnehagene deltar i nasjonale og regionale 
samlinger med svært gode forelesere. Det vi lærer om på disse samlingene skal inngå i 
barnehagebasert kompetanseutvikling - utvikling i egen barnehage. 

5.6. Økonomi 
Interkommunalt samarbeid på søknader om finansiering av kursing og kompetanseheving. 
Nettverket for barnehagemyndighet har ansvar for å søke disse midlene. 

Det søkes om midler fra sametinget for økt samiskkompetanse. Øvrige tiltak utføres innenfor 
budsjett. Barnehagene må selv være oppmerksom på søknadsfrister hos sametinget.  

Det kan søkes på følgende midler fra Sametinget: 

 Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehagene. Søknadsfrist 1. oktober 
 Tilskudd til samisk språkopplæring i barnehager. Søknadsfrist 1. september 
 Tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager. 

Søknadsfrist 1. mai. 
 Tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell til barnehager. Søknadsfrist 1. mai 

Oversikt over sametingets søknadsfrister finnes på følgende nettside: 
https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend?tag=262  

https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend?tag=262


 

 
5.7. Tiltaksplan for barnehageåret 2018/2019 

 Implementering av rammeplan  
 Barnehagebasert kompetanseutvikling 
 Etablering av utviklingsgrupper på skolene 
 Deltakelse i Inkluderende barnehage- og skolemiljø 
 Deltakelse i Nord-Troms 6 – satsingen: Inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og 

danning, etter strategien i «Kompetanse for fremtidens barnehage 2018 - 2022». 
 Øke samiskkompetansen. 
 Markere FNs år for urfolkspråk 
 Delta i lederutvikling 10-faktor 
 Arbeid for å redusere sykefravær 

5.7. Tiltaksplan for barnehageåret 2019/2020 
 Implementering av rammeplan  
 Barnehagebasert kompetanseutvikling 
 Deltakelse i Inkluderende barnehage- og skolemiljø 
 Deltakelse i Nord-Troms 6 – satsingen: Inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og 

danning, etter strategien i «Kompetanse for fremtidens barnehage 2018 - 2022». 
 Øke samiskkompetansen. Delta i Sametingets språkløft. (Giellalokten) 
 Utarbeide plan for samisk språkopplæring 
 Markere FNs år for urfolkspråk 
 Delta i lederutvikling  
 Arbeid for å redusere sykefravær 

5.9. Tiltaksplan for barnehageåret 2020/2021 
 Implementering av rammeplan  
 Barnehagebasert kompetanseutvikling 
 Videreføring av Inkluderende barnehage- og skolemiljø 
 Deltakelse i Nord-Troms 6 – satsingen: Barnehagen som pedagogisk virksomhet etter 

strategien i «Kompetanse for fremtidens barnehage 2018 - 2022». 
 Øke samiskkompetansen gjennom bevisstgjøring og synliggjøring  
 Implementere plan for samisk språk 
 Delta i lederutvikling  
 Arbeid for å redusere sykefravær  

 

5.9. Tiltaksplan for barnehageåret 2021/2022 
 Implementering av rammeplan  
 Barnehagebasert kompetanseutvikling 
 Deltakelse i Nord-Troms 6 – satsingen: Barnehagen som pedagogisk virksomhet etter 

strategien i «Kompetanse for fremtidens barnehage 2018 - 2022». 
 Øke samiskkompetansen gjennom bevisstgjøring og synliggjøring 
 Lederutvikling  
 Arbeid for å redusere sykefravær 



 

 

6. Prosjekter 
Barnehagene har i tillegg egne prosjekter som er angitt i barnehagens årsplaner. 

 

 

7. Studietilbud   
 Utdanning av barnehagelærere for assistenter/fagarbeidere pr år i perioden 2019-2022 
 Videreutdanning av barnehagelærere.  
 Stipend for studenter som vil ta samisk barnehage- og lærerutdanning. 

 

8. Referanser 
 

 Kompetansestrategi for framtidens barnehage 2018-2022: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/437c8d37eb3d48719efcb9d22b99408c/kom
petansestrategi-for-barnehage-2018---2022.pdf 

 Sametinget om tilskuddsordninger: https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-
stipend?tag=262  

 Nasjonalt senter for samisk i opplæringen: http://lohkanguovddas.no/nb  
 Udir.no: https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/  
 Rammeplan for barnehager: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/  
 Strategisk oppvekstplan: https://docplayer.me/11847297-Strategisk-oppvekstplan-

gaivuona-suohkan-kafjord-kommune-mot-2025-gaivuonala-vka-kafjordsekken.html  

Andre viktige planer som virksomhetenes innhold skal bygges på:  

 Vedtekter for barnehagene i Kåfjord kommune 
 Plan for overgang mellom skole og barnehage 
 Sosial plan i barnehager 
 Barnehagens årsplaner 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/437c8d37eb3d48719efcb9d22b99408c/kompetansestrategi-for-barnehage-2018---2022.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/437c8d37eb3d48719efcb9d22b99408c/kompetansestrategi-for-barnehage-2018---2022.pdf
https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend?tag=262
https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend?tag=262
http://lohkanguovddas.no/nb
https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://docplayer.me/11847297-Strategisk-oppvekstplan-gaivuona-suohkan-kafjord-kommune-mot-2025-gaivuonala-vka-kafjordsekken.html
https://docplayer.me/11847297-Strategisk-oppvekstplan-gaivuona-suohkan-kafjord-kommune-mot-2025-gaivuonala-vka-kafjordsekken.html
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Arkivsaksnr.: 2015/622 -24 

Arkiv: B06 

Saksbehandler:  Ellen M. Lindvall 
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/19 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 24.01.2019 

 

Skoleruta 2019/2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 SKOLERUTE TROMS FYLKESKOMMUNE FOR SKOLEÅRENE 2019-2020 OG  

2020-2021 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Skolerute for 2019/2020 vedtas slik den foreligger i vedlegget. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Under behandling av skolerute for 2012/2013 gjorde HOO vedtak i sak 9/12 sin lyder slik» for 
ettertid ønsker Hovedutvalget å sette et prinsipp om å følge Nord-Troms videregående skole». 
 
 
 

Vurdering 
Prinsipp fra sak 9/12 er lagt til grunn for behandling av skoleruta. 
 
 



SKOLERUTE I GRUNNOPLÆRINGEN SKOLEÅRENE 2019/2020 og 2020/2021 
 
SKOLEÅRET 2019/2020  
 

HØST 2019 

Måned  Fridager  Antall skoledager  

August  Skolestart mandag 19. august  10 

September Ingen fridager  21 

Oktober  Høstferie torsdag 3. og fredag 4.oktober  21 

November  Felles planleggingsdager vgs. mandag 18. og 
tirsdag19. november (fridager for elevene)  

19 

Desember  Siste skoledag før jul torsdag 19. desember 14 

Antall dager høst 2019 85 

VÅR 2020 

Måned  Fridager  Antall skoledager  

Januar  Første skoledag mandag 6. januar  20 

Februar Ingen fridager 20 

Mars  Vinterferie mandag 2. mars tom fredag 6.mars  17 

April Påskeferie mandag 6.april tom mandag 13. april  
Tirsdag 14.april er fridag for elevene  

15 

Mai  Arbeidernes dag fredag 1.mai  
(Grunnlovsdag søndag 17.mai)  
Kristi himmelfartsdag torsdag 21.mai  
Obs sentralt gitt eksamen vgo faller på fredag 
22.mai 
 

19 

Juni  2.pinsedag mandag 1.juni  
Siste skoledag fredag 19. juni  

14 

Antall dager 
vår 2020 

 105 

Antall dager hele skoleåret  190  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2020-2021 
 
 

HØST 2020 

Måned  Fridager  Antall skoledager  

August  Skolestart mandag 17.august    11 

September Ingen fridager  22 

Oktober  Høstferie onsdag 7., torsdag 8. og fredag 9.oktober 19 

November  Felles planleggingsdager vgs. mandag 16. og 
tirsdag 17. november (fridager for elevene)  

19 

Desember  Siste skoledag før jul fredag 18. desember 14 

 
Antall dager høst 2020 

85 

VÅR 2021 

Måned  Fridager  Antall skoledager  

Januar  Første skoledag mandag 4. januar  20 

Februar  Vinterferie mandag 22. februar tom fredag 
26.februar 

15 

Mars  Påskeferie mandag 29.mars tom mandag 5. april  20 

April Første skoledag etter påske tirsdag 6.april 19 

Mai  (Arbeidernes dag lørdag 1.mai) 
Kristi himmelfartsdag torsdag 13.mai  
Fredag 14.mai fridag for elevene   
Grunnlovsdag mandag 17.mai 
2.pinsedag mandag 24.mai   
 

17 

Juni  Siste skoledag fredag 18. juni  14 

Antall dager 
vår 2021 

 105 

Antall dager hele skoleåret  190  
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Arkivsaksnr.: 2015/1497 -15 

Arkiv: A30 

Saksbehandler:  Elisabeth Gulbrandsen 

Dato:                 04.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/19 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 24.01.2019 

 
 
Orienteringssak til HOO 
 
Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Søknad til Bufdir fra Kåfjord kommune 
2 Søknad til Bufdir fra Riddu Riddu 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
HOO tar sakene til orientering 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - vurdering og prioritering for Kåfjord kommune 

Alle søknadene som er tilknyttet Kåfjord kommune er nå tilgjengelig for innsyn i 
søknadsportalen. Kommunen kunne registrere sin vurdering og prioritering når det er avgjort. 
Fristen for å registrere vurdering og prioritering er satt til 01.02.2019. Det er kommet to 
søknader til Kåfjord kommune. 

For kommuner som mottar færre enn tre søknader, stilles det ikke krav til vurdering og 
prioritering. Kåfjord kommune har i henhold til regelverket valgt å ikke vurdere og prioritere 
mellom søknadene og har gitt Bufdir beskjed om dette. Begge søknader er sendt til ferdigstilling 
hos Bufdir. 

Søknadene fra Kåfjord: 



 
 
 

Vurdering 
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#113840 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 113840

Innsendt av KJERSTI H RENNESTRAUM

Sist oppdatert 13.12.2018

Søker Kåfjord kommune

Utlysning Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019

INFORMASJON OM TILTAKET

Hele søknaden skal fylles inn i søknadsskjemaet. Vedlegg må ikke brukes til informasjon som er viktig for Bufdirs vurdering av
søknaden, med mindre det er spesielt avtalt med direktoratet. Bufdir vil ellers behandle vedlegg som ren tilleggsinformasjon.

"Send inn"-knappen oppe til høyre i vinduet vil aktiveres først når du har svart på alle obligatoriske spørsmål i skjemaet.

Navn på tiltaket Aktiv sommer Kåfjord

Oppfyller søknaden kravene i punkt 1b) i regelverket og skal sendes direkte til Bufdir? Nei

Velg kommune dere
søker gjennom

Kåfjord kommune

Kort beskrivelse av
søker

Søker jobber som kulturkonsulent i Kåfjord kommune. Viktige satsingsområder for kommunen og for
kulturkonsulenten er barn og ungdom. Noen av søkers arbeidsoppgaver er å utvikle og fremme
frisklivsaktiviteter, koordinere aktiviteter som fremmer folkehelsen, ha fokus på trivsel og god psykisk
helse for barn og unge, samt koordinere ungdomsarbeidet i kommunen.

Har dere søkt om eller mottatt andre statlige midler til tiltaket? Nei

Har dere fått støtte til tiltaket gjennom denne tilskuddsordningen tidligere? Nei

Hva søker dere om tilskudd til?

Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

Skal dere ha aktivitet for målgruppen i noen av skolens ferier? Ja

I hvilke ferier skal dere ha aktivitet?

Sommerferie

BESKRIVELSE AV TILTAKET
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Hva er målsettingen
med tiltaket?

Målet med tiltaket er å gi ungdom uavhengig av kulturell, etnisk, religiøs og sosioøkonomisk bakgrunn
et tilbud om ulike ferieaktiviteter før fellesferien begynner. Tiltaket skal være forebyggende mot
stigmatisering av ungdom som er rammet av barnefattigdom, som ikke ville hatt mulighet til å delta i
aktiviteter som planlagt her hvis det ikke var for tilbud om gratis aktiviteter. Med tiltaket ønsker man at
ungdommen skal oppleve aktivitetsglede, gleden av samarbeid- med kjente og ukjente og med
jevngamle og de litt yngre/ eldre. Man ønsker at ungdommen skal oppleve mestring og at de skal få et
innblikk i hvilke tilbud som finnes i hjem- og nabokommunene. Det er også et mål at alle de deltakende
ungdommene skal prøve noe de aldri har prøvd før og snakke med noen de aldri har snakket med før. 

Tiltakets målsetning helt konkret er at minst 40 ulike ungdommer fra Kåfjord deltar i ulike ferieaktiviteter,
hvor av målet er at minst 1/4 av de deltakende skal være ungdom med innvandrerbakgrunn. Et annet
mål er at alle 3 bygdesentrene er representert med minst 3 ungdom, at alle aldrene i aldersgruppen i
løpet av prosjektets tid er representert og at minst 50 % av deltakerne er med på minst 2 ulike
aktiviteter. 
Med tiltaket ønsker man også å etablere faste samarbeidsrutiner med Nord-Troms Friluftsråd, Røde
Kors Birtavarre, de lokale skolene og viktige frivillige ressurser i kommunen, samt ansatte på skoler og i
annen offentlig sektor som jobber med målgruppen. Dette vil være viktig for det fremtidige arbeidet med
inkludering, integrering og forebygging av stigmatisering av barn og ungdom rammet av fattigdom. 
Før prosjektets oppstart er målet at informasjonen om tilbudet har nådd: samtlige elever i satt
aldersgruppe i Kåfjord, de aktuelle elevene på videregående i Nordreisa (som enten pendler eller bor i
Nordreisa i skoleåret), at samtlige av de aktuelle ungdommene med innvandrerbakgrunn har hørt om
tilbudet, at foreldre på kommunens skoler har hørt om tilbudet og at informasjonen har nådd ut i alle
sosiale kanaler.
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Beskriv aktivitetene
dere skal
gjennomføre

Kommunen søker om midler til ferieaktiviteter for ungdom i perioden 24.06-05.07- dette fordi det er
dager hvor skoleferien har begynt, men fellesferien ikke har begynt. 
Opplegget blir seende omtrent slik ut:

Mandag 24.06: Kickboksing i regi av Nordreisa kickboksing-klubb. Mest sannsynlig blir opplegget holdt i
Nordreisa, slik at det blir avreise fra Olderdalen kl 09.30. Ca 4 timers opplegg i Nordreisa, før retur til
Olderdalen/ Kåfjord. 

Tirsdag 25.06: Utedag med fokus på lavterskel fysisk aktivitet og mat på bål. Oppmøte Olderdalen
rådhus for alle deltakere ca kl 11 og derfra går vi samlet opp i Olderdalen. Går mot løypen "Olderdalen
rundt", men ser litt an vær og andre forhold hvor langt vi går. Finner passende sted for bål/ matlaging
(satser på bål, men tar forbehold om vær og tørke). Menyen blir: pitabrød med reinsdyrskav og tilbehør,
fylte epler og bålkaffe. Ungdommen lager mat selv. Blir så lenge vær og humør legger opp til, men
beregnet til ca 4 timer. Quiz om Kåfjord med premie underveis. 

Onsdag 26.06: Heldagsopplegg i regi av Birtavarre Røde Kors. Det blir ulike hinderløyper, rebusløp,
førstehjelp, mat ute. Her fikk Røde Kors noe frie tøyler til å lage et variert og spennende
heldagsopplegg for ungdommene. Ca 6-8 timer totalt med transport. 

Torsdag 27.06: Elvebåttur til Mollisfossen i Nordreisa kommune. Avreise Olderdalen kl 11 og oppstart
opplegg ved Saraelv kl 13. Selve elvebåtturen med alt av opplegg i regi av Saraelv villmarkssenter
(båttur, stopp ved foss og fottur, bålstopp og sikkerhetsinstrukser) tar 3, 5 time. Avreise noe før kl 17
tilbake til Olderdalen. 

Fredag 28.06: Aktivitetsdag i Olderdalen idrettshall. Oppstart en gang mellom kl 15-17, ettersom vi
denne dagen vil ønske ungdommenes foreldre velkommen til å være med. Det blir turnering med
hjørnefotball, stikkball, volleyball, håndball, kanonball og eventuelt andre aktiviteter som måtte være
foreslått. Innkjøp av premier og lett servering som serveres etterpå, hvor det blir lagt opp til at man kan
bli igjen og bli kjent- ungdom og voksne. Dette i idrettshallens sosiale rom, eller utenfor dersom pent
vær. 

Mandag 01.07: Camp sjøsport: Friluftscamp i samarbeid med Aktiv sommer Nordreisa 2019 og
Nord-Troms Friluftsråd med daglig leder der, Hugo Tingvoll, i spissen. Mest sannsynlig vil lokasjonen bli
i Nordreisa kommune. To dagers opplegg med følgende aktiviteter planlagt: Kajakk, snorkling,
SUP-padling, swim-run, gjennomgang av temaer som allemannsretten, leirliv, utemat på bål og kart/
kompass. Opplegget vil være to hele dager, altså ca 8 timer mandag og tirsdag pluss reisetid for
Kåfjord-ungdommen. 
Tirsdag 02.07: Camp sjøsport: Se beskrivelse over. Avreise 1 time før oppstart av opplegg på Camp
sjøsport. 

Onsdag 03.07: Tur til Nomedalsaksla: Fottur/ topptur i Kåfjord kommune. Tur gradert som middels
vanskelig og estimert til å ta 3,5 timer tur/ retur. Her vil det være med minst to aktivitetsledere, slik at
dersom turen blir for strabasiøs for noen, kan man stoppe eller snu. Noe informasjon om fjellvettreglene
før avgang. Minibuss plukker opp ungdom i hele Kåfjord fra Djupvik-området fra ca 9.30, for så videre
mot parkeringsplassen og starten for turen ved Nomedalsneset. Tempo og dermed lengden på dagens
aktivitet tilpasses nivå, vær og andre relevante forhold. 

Torsdag 04.07: Leirdueskyting i Nordreisa. Avgang fra Olderdalen rådhus ca kl 10 og oppstart
leirdueskyting kl 11. Opplegget vil vare ca 6-8 timer og deretter vil man kjøre samlet tilbake til
Olderdalen. 

Fredag 05.07: Tur til revepelsfarmen i Kåfjord med innføring i drift og møte med dyrene. Etterpå tar
guiden oss med til Ankerlia (tidligere gruvedrift i Kåfjord), hvor det blir omvisning, historiske fortellinger
og mat ute. Oppmøte ved Olderdalen rådhus kl 10 00 og felles transport videre til revefarmen, for så
Ankerlia. Beregnet til å være et heldagsopplegg og regner med å være tilbake på rådhuset ca kl
15-1600. 

Dersom tiltaket
fremmer integrering
av barn og ungdom
med
innvandrerbakgrunn
i lavinntektsfamilier,
beskriv hvordan

Tiltaket skal være et tiltak for alle- uavhengig av bakgrunn og sosioøkonomisk status. I vår kommune
har mangel på aktiviteter for de med innvandrerbakgrunn vært et problem, noe vi ønsker å ta tak i ved
blant annet å tilby gratis ferieaktiviteter i nærområdet med ungdom i samme alder. Tiltaket skal fremme
integrering ved å være åpent for alle i målgruppen og vi har opprettet direkte kontakt med kommunens
flyktningkonsulent som skal bidra med å formidle tilbudet. Dermed er vi sikre på at budskapet også vil
nå kommunens ungdom med innvandrerbakgrunn. Det vil også komme direkte informasjon og utdeling
av brosjyre fra prosjektets ansvarlige, kulturkonsulenten. Aktivitetene skal være like passende for
ungdommen, uavhengig av kulturell og etnisk bakgrunn. Flyktningkonsulenten vil ønskes velkommen til
å være med på opplegg, dersom aktuelt.
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MÅLGRUPPE

Hvem retter tiltaket
seg spesielt mot?

Målgruppen er ungdom mellom 13 og 19 år som ikke har noe ferietilbud når skoleferien er i gang, men
før fellesferiens oppstart. Dette kan være ungdom som ikke har råd til å være med på ferieaktiviteter og/
eller ungdom som sitter alene hjemme når foreldrene er på jobb. Tiltaket skal rettes mot ungdom i
Kåfjord kommune, altså ungdom bosatt i de tre bygdene Manndalen, Birtavarre og Olderdalen. I Kåfjord
kommune er det et stort problem at ungdom bosatt i de tre ulike bygdesentrene nesten ikke omgås
grunnet avstand og mangel på transportmuligheter. Et tiltak som det skissert her kan også bidra til å
skape samhold mellom ungdom i en kommune geografisk utstrakt, i tillegg til å bidra med å utjevne
sosiale forskjeller da det skal være gratis. Dette vil være av stor betydning også i et
folkehelseperspektiv.

Hvilke aldersgrupper retter tiltaket seg mot?

13-19 år

Retter tiltaket seg spesifikt mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske
vansker/utfordringer knyttet til vold? Nei

Antall jenter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

20

Antall gutter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

20

Antall
familiemedlemmer i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

10

Antall deltakere
utenfor
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

10
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REKRUTTERING OG SAMARBEID

Plan for rekruttering
av målgruppen

Rekrutterings-strategiene er som følger:
1) Opprette direkte kontakt med kommunens flyktningkonsulent som sammen med kulturkonsulenten
tar ansvar for formidling til ungdom med innvandrerbakgrunn
2) Informere om tilbudet i klasserommet til elever i riktig aldersgruppe på samtlige av kommunens
skoler- både før jul (dette er allerede avtalt med skolens undervisningsinspektører og vil skje 19.
desember) og på vårparten. 
3) Informere om tilbudet på foreldremøter på kommunens 3 skoler
4) Opprette direkte kontakt med kommunens barnevernstjeneste som sammen med kulturkonsulenten
tar ansvar for at ungdom i målgruppen under deres ansvarsområde får informasjon om tilbudet og
brosjyre. 
5) Bruke Ungdomsrådet i kommunen til å fronte sommeraktivitetene både via aktiviteter i regi av
Ungdomsrådet og via sosiale medier, samt muntlig formidling 
6) Samarbeide med etatsleder for oppvekst om andre aktuelle rekrutterings-strategier
7) Formidle informasjon om tilbudet til aktuelle ansatte i kommunen som jobber med målgruppen og
kan videreformidle informasjon dersom det er aktuelt (for eks. helsesøster, undervisningsinspektører,
etatsleder helse og omsorg, barnevernskonsulenter). 

* Samt formidling av tilbudet via kommunens hjemmeside, facebook-side (både ungdomsportal og
offisiell side) og sosiale medier.

Oppgi alle
samarbeidspartnere
og gi en kort
beskrivelse av
samarbeidet

Skisseringen av tiltaket er i all hovedsak gjort av søker. Undertegnede har opprettet kontakt og allerede
avtalt/ booket opplegg med aktuelle samarbeidspartnere, som per dags dato har blitt følgende: 

Hugo Tingvoll, leder Nord-Troms Friluftsråd- skal arrangere og lede camp sjøsport. Disse dagene blir
også et samarbeid med Aktiv sommer Nordreisa og deres ungdomskontakt, Silje Båtnes. 
Levin Mikkelsen: Skal stå for opplegg på pelsfarmen (eier) og guidet tur i Ankerlia. 
Martin Rui: Minibussjåfør og aktivitetsleder sammen med undertegnede. Vil bistå på alle aktiviteter og
sammen med undertegnede være ansvarlig for gjennomføring av tiltaket sammen med den/ de som
står for opplegget den aktuelle dagen!

Nordreisa jeger- og fiskeforening: Skal stå for leirdueskyting og opplegg der.
Nordreisa kickboksing-klubb ved Olivia Braastad: Skal stå for dagen med kickboksing og opplegg der. 
Liv Hestdal ved Birtavarre Røde Kors: Samarbeidspartner for opplegg i regi av Røde Kors. 
Rolf Hansen ved Saraelv Villmarkssenter AS: Ansvarlig for opplegg med elvebåttur til Mollisfossen. 
Knut Skomedal: Ønsker bidra, men enda noe usikkert på hvilken måte. Jobber til vanlig som rektor på
kulturskolen i Kåfjord. 
Jan Lindvall: Mulig samarbeidspartner for opplegg med mat på bål, måtte få oversikt over om han var
tilstede i Kåfjord på aktuelt tidspunkt. 

Det har også vært snakk om å samarbeide med/ vært kontakt med representanter fra Lyngen
experience, Tromsø villmarkssenter og Lerøy Aurora. 

Hva angår rekruttering er aktuelle samarbeidspartnere beskrevet over. 

BUDSJETT
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Når dere rapporterer til Bufdir, skal regnskapet gjenspeile budsjettet. Budsjettet skal kun omfatte tiltaket det søkes midler til og ikke
driftsutgifter og inntekter som ikke skal benyttes i tiltaket. Det kan ikke budsjetteres med overskudd eller underskudd. Under følger
mer utfyllende beskrivelse av enkelte poster. Se også  for utdypende informasjon på dette punktet. punkt 2 i) i veilederen

OBS! Offentlige og private instanser MÅ forplikte seg til en egenfinansiering på minimum 20 % av tilskuddsbeløpet. For
frivillige organisasjoner gjelder 5 %.

Finansiering
: Fyll inn beløpet det søkes om fra tilskuddsordningen.Støtte fra Bufdir
: Økonomiske midler som dere bidrar med inn i tiltaket. Egenfinansiering skal vises i regnskapet når tiltaket erEgenfinansiering

avsluttet. Husk å føre opp egenfinansiering som er i tråd med kravene i regelverket. Vi anbefaler at dere leser punkt 2 i) i 
 til rundskrivet for mer informasjon om egenfinansiering.veilederen

: Hvis deltakere i tiltaket skal betale egenandel, skal inntektene fra dette beregnes her.Evt. egenandel fra deltakere
 Hvis dere forventer inntekter som følge av tiltaket dere søker tilskudd til, føres det her. Det kan forProsjektgenererte inntekter:

eksempel være inntekter fra billettsalg til en forestilling som settes opp i forbindelse med prosjektet. Prosjektgenererte
inntekter må spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

: Hvis dere mottar tilskudd fra andre til prosjektet, skal dette føres her. Prosjekttilskudd fra andre måProsjekttilskudd fra andre
spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

Utgifter
: Dersom dere har utgifter til lønn og godtgjørelse til deltakerne i tiltaket, skal det fylles ut her.Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere

Aktuelt f.eks. i sommerjobbtiltak og andre kvalifiseringstiltak.Husk at det skal fremgå av søknaden hvorfor det skal betales lønn til
deltakere.

: F.eks. togbilletter eller leie av minibuss.Transportutgifter
: Dersom deltakerne skal besøke steder der det koster penger å komme inn, fylles det ut her.Utgifter til inngangsbilletter

Eksempler er kino, badeland eller fornøyelsespark.
: Investeringer som er er nødvendige for å gjennomføre tiltaket fylles ut her.Innkjøp av utstyr (investering)

: Husk at disse utgiftene også må føres på tiltakets prosjektnummer/kost.sted og at utgiftene skal gjenspeileHusleie/strøm/renhold
omfanget av tiltaket.

: Andre utgifter føres her. Dette kan f.eks. være utgifter til mat eller leie av utstyr eller utgifter til revisorkontroll avAndre kostnader
regnskapet. Spesifiseres i eget tekstfelt under budsjettet.

Fullstendige kronebeløp skal legges inn. Hundre tusen kroner skrives altså som "100 000" i budsjettet.

Budsjett

Finansiering Beløp

Støtte fra Bufdir 113 112

Egenfinansiering 28 278

Evt. egenandel fra deltakere (spesifiser under) 0

Prosjektgenererte inntekter (spesifiser under) 0

Prosjekttilskudd fra andre (spesifiser under) 0

Delsum 141 390

Utgifter Beløp

Lønn og godtgjørelse til ansatte 24 880

Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere 0

Transportutgifter 43 915

Utgifter til inngangsbilletter 67 596

Innkjøp av utstyr (investering) 1 499

Husleie/strøm/renhold 0

Andre kostnader (spesifiser under) 3 500

Delsum 141 390

Total 0

Spesifiser eventuelle
andre kostnader

Se kommentarer til søknaden angående andre utgifter/ utgifter inngangsbilletter. 
Andre kostnader er: Mat fjelltur, mat til utemat på bål, snacks etter aktivitetsturneringen. 

http://bufdir.no/Global/Veileder%20til%20Rundskriv%202019_lavinntekt.pdf
http://bufdir.no/Global/Veileder%20til%20Rundskriv%202019_lavinntekt.pdf
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OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE

Kort oppsummering
av tiltaket

Gratis ferietilbud for ungdom i alder 13-19 år bosatt og/ eller med tilhørighet i Kåfjord kommune i
Nord-Troms. Tiltaket har som overordnede mål å forebygge stigmatisering av barn/ ungdom rammet av
barnefattigdom ved å tilby gratis ferietilbud for alle, vise ungdommen hva som finnes av lokale tilbud/
ressurser, inkludere ungdom med innvandrerbakgrunn i aktiviteter med lokal ungdom og styrke
samholdet mellom Kåfjord-ungdommen som er mye preget av å bo i en kommune med 3 sterke og
selvstendige bygdesentre med store avstander seg imellom.

Jeg er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av tilskudd fra staten, og har satt meg inn i
regelverket for ordningen. Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at jeg er kjent med vår plikt til å
melde fra om eventuelle endringer som kan ha betydning for vedtaket om tilskudd. Ja

KOMMENTARER OG VEDLEGG

Her kan dere skrive kommentarer til søknaden eller laste opp eventuelle vedlegg.

Kommentarer til
søknaden

I budsjettpost utgifter til inngangsbilletter inkluderer dette her: camp sjøsport (leie utstyr, instruktører,
leder, mat- pakken vi kunne få var alt-i-ett-pris), inngang revefarm, leirdueskyting (ikke instruktører),
kickboksing (ikke instruktører), inngang i Reisadalen nasjonalpark med båttur inkludert, røde
kors-opplegg, premier til aktivitetsturneringen. 
Transportutgifter er både leie minibuss og drivstoff.

Her kan du laste opp
eventuelle vedlegg til
søknaden.

0 vedlegg 
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#111103 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 111103

Innsendt av ÅSHILD BIRKELAND

Sist oppdatert 13.12.2018

Søker RIDDU RIDDU FESTIVÁLA AS

Utlysning Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019

INFORMASJON OM TILTAKET

Hele søknaden skal fylles inn i søknadsskjemaet. Vedlegg må ikke brukes til informasjon som er viktig for Bufdirs vurdering av
søknaden, med mindre det er spesielt avtalt med direktoratet. Bufdir vil ellers behandle vedlegg som ren tilleggsinformasjon.

"Send inn"-knappen oppe til høyre i vinduet vil aktiveres først når du har svart på alle obligatoriske spørsmål i skjemaet.

Navn på tiltaket Riddu Riddu for alle

Oppfyller søknaden kravene i punkt 1b) i regelverket og skal sendes direkte til Bufdir? Nei

Velg kommune dere
søker gjennom

Kåfjord kommune

Kort beskrivelse av
søker

Riddu Riddu Festivàla er en internasjonal urfolksfestival, som årlig finner sted i Kåfjord kommune i
Nord-Troms. Festivalen er utendørs, og har programtilbud for hele familien. Programmet inneholder
verdensomspennende urfolksmusikk, kunst, teater og dans, ungdomsleirer med kunstneriske og
politiske workshops, barnefestival, dagsaktuelle seminarer, omfattende kursprogram, film og litteratur. I
løpet av fire dager tilbyr Riddu Riddu rundt 100 ulike arrangement. Festivalen tilbyr et eget program for
barn (3-13 år) og for ungdom (13-25 år).

Har dere søkt om eller mottatt andre statlige midler til tiltaket? Nei

Har dere fått støtte til tiltaket gjennom denne tilskuddsordningen tidligere? Nei

Hva søker dere om tilskudd til?

Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og
fritidsaktiviteter

Skal dere ha aktivitet for målgruppen i noen av skolens ferier? Ja

I hvilke ferier skal dere ha aktivitet?

Sommerferie
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BESKRIVELSE AV TILTAKET

Hva er målsettingen
med tiltaket?

Vi ønsker at inntil 10 barnefamilier (2 voksne + inntil 3 barn pr familie) i Kåfjord kommune skal få dekket
sine billettutgifter til Riddu Riddu festivalen 2019, slik at de kan få oppleve et unikt kulturtilbud i sin
kommune. Vi ønsker å ta et samfunnsansvar overfor utsatte familier i vår kommune og etablere et årlig
samarbeid med kommunen om dette.

Beskriv aktivitetene
dere skal
gjennomføre

Vi kan tilby barn mellom 3-13 år plass på vår populære barnefestival. Her er det plass til 120 barn.
Egen påmelding kreves. 
Vi kan tilby ungdom fra 13-25 år plass på vår ungdomsleir som varer fra ons-søn. Plass til 60
ungdommer. Egen påmelding kreves. 
Vi kan tilby deltagelse i det øvrige festivalprogrammet til foresatte på f.eks seminarer, teater film og
kurs. 

Dersom tiltaket
fremmer integrering
av barn og ungdom
med
innvandrerbakgrunn
i lavinntektsfamilier,
beskriv hvordan

På Riddu Riddu er det allerede barn og unge fra hele verden som er samlet. Riddu Riddu kan derfor
ses på som en møteplass der ungdom får oppleve å være majoriteten for noen dager. Der kan de lære
av hverandre. Ungdommene erfarer at de har mye til felles hva gjelder historie, tankesett og erfaringer.
Slik kan man forstå hverandre bedre og man får en felles tilhørighet, til tross for landegrensene.

MÅLGRUPPE

Hvem retter tiltaket
seg spesielt mot?

Barnefamilier i Kåfjord kommune med barn mellom 3-13 år og ungdommer fra 13 år og oppover i
Kåfjord kommune.

Hvilke aldersgrupper retter tiltaket seg mot?

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

Retter tiltaket seg spesifikt mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske
vansker/utfordringer knyttet til vold? Nei

Antall jenter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

10

Antall gutter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

10

Antall
familiemedlemmer i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

20

Antall deltakere
utenfor
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

3500
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REKRUTTERING OG SAMARBEID

Plan for rekruttering
av målgruppen

Da festivalen ikke kjenner til hvem som er berørte av fattigdomsproblematikk, ser vi for oss at
kommunen kan tilby festivalinngang til de familiene de kjenner til.

Oppgi alle
samarbeidspartnere
og gi en kort
beskrivelse av
samarbeidet

Vi ser Kåfjord kommune som en samarbeidspartner og at det er de som skal formidle dette tilbudet til
aktuelle familier. 1 familiepass gjelder for 2 voksne + inntil 3 barn. Kommunen og vi må avtale hvordan
det praktisk skal gjøres når familiene ankommer festivalen og skal få sine adgangs pass som kreves for
å komme inn på området.
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BUDSJETT

Når dere rapporterer til Bufdir, skal regnskapet gjenspeile budsjettet. Budsjettet skal kun omfatte tiltaket det søkes midler til og ikke
driftsutgifter og inntekter som ikke skal benyttes i tiltaket. Det kan ikke budsjetteres med overskudd eller underskudd. Under følger
mer utfyllende beskrivelse av enkelte poster. Se også  for utdypende informasjon på dette punktet. punkt 2 i) i veilederen

OBS! Offentlige og private instanser MÅ forplikte seg til en egenfinansiering på minimum 20 % av tilskuddsbeløpet. For
frivillige organisasjoner gjelder 5 %.

Finansiering
: Fyll inn beløpet det søkes om fra tilskuddsordningen.Støtte fra Bufdir
: Økonomiske midler som dere bidrar med inn i tiltaket. Egenfinansiering skal vises i regnskapet når tiltaket erEgenfinansiering

avsluttet. Husk å føre opp egenfinansiering som er i tråd med kravene i regelverket. Vi anbefaler at dere leser punkt 2 i) i 
 til rundskrivet for mer informasjon om egenfinansiering.veilederen

: Hvis deltakere i tiltaket skal betale egenandel, skal inntektene fra dette beregnes her.Evt. egenandel fra deltakere
 Hvis dere forventer inntekter som følge av tiltaket dere søker tilskudd til, føres det her. Det kan forProsjektgenererte inntekter:

eksempel være inntekter fra billettsalg til en forestilling som settes opp i forbindelse med prosjektet. Prosjektgenererte
inntekter må spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

: Hvis dere mottar tilskudd fra andre til prosjektet, skal dette føres her. Prosjekttilskudd fra andre måProsjekttilskudd fra andre
spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

Utgifter
: Dersom dere har utgifter til lønn og godtgjørelse til deltakerne i tiltaket, skal det fylles ut her.Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere

Aktuelt f.eks. i sommerjobbtiltak og andre kvalifiseringstiltak.Husk at det skal fremgå av søknaden hvorfor det skal betales lønn til
deltakere.

: F.eks. togbilletter eller leie av minibuss.Transportutgifter
: Dersom deltakerne skal besøke steder der det koster penger å komme inn, fylles det ut her.Utgifter til inngangsbilletter

Eksempler er kino, badeland eller fornøyelsespark.
: Investeringer som er er nødvendige for å gjennomføre tiltaket fylles ut her.Innkjøp av utstyr (investering)

: Husk at disse utgiftene også må føres på tiltakets prosjektnummer/kost.sted og at utgiftene skal gjenspeileHusleie/strøm/renhold
omfanget av tiltaket.

: Andre utgifter føres her. Dette kan f.eks. være utgifter til mat eller leie av utstyr eller utgifter til revisorkontroll avAndre kostnader
regnskapet. Spesifiseres i eget tekstfelt under budsjettet.

Fullstendige kronebeløp skal legges inn. Hundre tusen kroner skrives altså som "100 000" i budsjettet.

Budsjett

Finansiering Beløp

Støtte fra Bufdir 28 500

Egenfinansiering 1 500

Evt. egenandel fra deltakere (spesifiser under) 0

Prosjektgenererte inntekter (spesifiser under) 0

Prosjekttilskudd fra andre (spesifiser under) 0

Delsum 30 000

Utgifter Beløp

Lønn og godtgjørelse til ansatte 1 500

Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere 0

Transportutgifter 0

Utgifter til inngangsbilletter 28 500

Innkjøp av utstyr (investering) 0

Husleie/strøm/renhold 0

Andre kostnader (spesifiser under) 0

Delsum 30 000

Total 0

http://bufdir.no/Global/Veileder%20til%20Rundskriv%202019_lavinntekt.pdf
http://bufdir.no/Global/Veileder%20til%20Rundskriv%202019_lavinntekt.pdf
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OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE

Kort oppsummering
av tiltaket

Vi ønsker at inntil 10 barnefamilier (2 voksne + inntil 3 barn pr familie) i Kåfjord kommune skal få dekket
sine billettutgifter til Riddu Riddu festivalen 2019, slik at de kan få oppleve et helt unikt kulturtilbud i sin
kommune. Vi ønsker å ta et samfunnsansvar overfor utsatte familier i vår kommune, og bidra til at flere
skal få mulighet til både å oppleve og medvirke i festivalens program.

Jeg er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av tilskudd fra staten, og har satt meg inn i
regelverket for ordningen. Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at jeg er kjent med vår plikt til å
melde fra om eventuelle endringer som kan ha betydning for vedtaket om tilskudd. Ja

KOMMENTARER OG VEDLEGG

Her kan dere skrive kommentarer til søknaden eller laste opp eventuelle vedlegg.

Her kan du laste opp
eventuelle vedlegg til
søknaden.

0 vedlegg 
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/19 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 24.01.2019 

 

Avtale med Kåfjord vekst om vaskeritjenester 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg: 
Avtale mellom Kåfjord Vekst og Kåfjord kommune om vaskeritjenester. 
 
Rådmannens innstilling. 
HOO godkjenner avtale om vaskeritjenester datert 15.01.2019 mellom Kåfjord vekst og Kåfjord 
kommune.  

 
 
 

Saksopplysninger 
I forbindelse med bygging av et nytt helsesenter og overflytting av alle virksomheter i regi av 
Kåfjord kommune til et nytt bygg ble det besluttet at kåfjord Kommune skulle avvikle vaskeriet 
som er etablert i det gamle bygget. I forbindelse med dette ble det gjort henvendelse til Kåfjord 
vekst AS som er en vekstbedrift heleid av Kåfjord kommune om de kunne overta 
vaskeritjenestene. I tillegg til å beholde arbeidsplasser i kommunen ville dette også kunne gi et 
arbeidstilbud til personer som i dag ikke har et arbeids- og aktivitetstilbud i kommunen. Kåfjord 
vekst var interessert og foreliggende avtale er inngått 
 

Vurdering 
Det er gjort en vurdering i forhold til den kostnad som vaskeritjenestene har hatt i Kåfjord kommune til 
nå med bemanning og drift. Basert på tidligere estimat for antall kg som er vasket pr. år vil foreliggende 
avtale ikke medføre vesentlige kostnadsendringer for Kåfjord kommune. Det er gjennomført drøfting 
med personen som er ansatt i Kåfjord kommune sitt vaskeri. Den ansatte har både fått tilbud om 
omplassering til annen kommunal virksomhet og overgang til Kåfjord vekst AS. 
 
 
 










	Forside 
	Offentlig saksliste 
	RS 1/19 Søknad om midl. disp fra utdanningskravet for styrer og ped.leder i barnehage fra 01.06-30.06.18
	RS 2/19 Søknad om midl. disp. fra utdanningskravet for styrer og ped.leder i barnehage fra 01.06.-30.06.18
	RS 3/19 Søknad om midl. disp fra utdanningskravet for styrer og ped.leder i barnehage fra 01.06.-30.06.18
	RS 4/19 Vedtak om dispensasjon fra utdanningskravet mm for pedagogisk leder
	PS 1/19 Endring av vedtekter for de kommunale barnehager
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Høringsuttalelse fra Birtavarre og Olderdalen barnehage på endring av Kåfjord kommunes barnehagevedtekter
	Vedtekter barnehager 2017 (002)


	PS 2/19 Kompetanseutviklingsplan for barnehagene i Kåfjord kommune 2019 - 2022
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Kompetanseplan barnehagene ny


	PS 3/19 Skoleruta 2019/2020
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	SKOLERUTE TROMS FYLKESKOMMUNE FOR SKOLEÅRENE 2019-2020 OG  2020-2021


	PS 4/19 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - vurdering og prioritering for Kåfjord kommune
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad til Bufdir fra Kåfjord kommune
	Søknad til Bufdir fra Riddu Riddu


	PS 5/19 Avtale med Kåfjord vekst om vaskeritjenester
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Avtale



