
Arbeidet med målbilde i tjenesteområde oppvekst; notat februar 2023 
 
Målbilde 
 

"Et målbilde» kan forstås som et bilde eller en beskrivelse av alle relevante målformuleringer knyttet 
til å løse de utfordringer som er identifisert." 

Hensikten er å få forståelse for og oversikt over de oppgaver som skal løses, få grunnlag for å avsette 
og forplikte ressurser og få grunnlag for fordeling av arbeid, organisering og oppfølging. 

Bakgrunn 
 
Barnevernsreformen – en oppvekst- og samhandlingsreform- setter barnets behov i sentrum og skal 
bidra til økt forebygging og tidlig innsats. Det skal i større grad bygges på de ressursene som finnes i 
barnet, både der barnet bor og i barnets familie og nettverk. Flere ulike retningslinjer og satsinger fra 
nasjonalt hold, skaper forventninger om at vi må bedre den tverrfaglige innsatsen for å lykkes med 
dette og med tidlig innsats.  

Den nasjonale tilskuddsordningen, der målgruppene for kompetansetiltakene er lærere, ledere og 
andre ansatte i barnehager og skoler, skal støtte opp om og bidra inn i arbeidet. PP- tjenesten og 
andre tverrfaglige tjenester i kommunen inngår i tilskuddsordningen og i laget rundt barnet og 
eleven. Kompetansetiltakene har utgangspunkt i lokale behov og i prosesser som involverer ansatte i 
laget rundt barnet og eleven. I partnerskap med Universitet- og Høyskolesektoren identifiseres, 
forankres, gjennomføres og evalueres tiltakene.  

Prosesser 
 
Høsten 2022 involverte vi over 700 ansatte  i oppvekst i arbeidet med å utvikle et felles målbilde. Det 
har vært bred involvering helt fra ledelse, tillitsvalgte og ut til barn og unge og brukere av tjenestene. 
Forventninger fra nasjonalt hold og innspillene fra ansatte, gir oss føringer for hva som skal være 
innhold og retning fram mot 2025/2026 i Oppvekst. Målsetningen med arbeidet er å samle oppvekst 
og skape et enhetlig tjenestetilbud, sikre samordnede tjenester og sørge for en kontinuerlig utvikling.  
Sammen skaper vi en kollektiv kultur som kjennetegnes av gode systemer, godt samarbeid og at vi 
anerkjenner og løser våre oppgaver bedre sammen. 

Målbilde 
 
Vårt barne- og menneskesyn skal prege våre handlinger og valg. 
  
Alle har en lik verdi og opplever å være inkludert, anerkjent og respektert 
Sammen skaper vi trygge vekstmuligheter  
 
Fokusområdene tidlig innsats og tverrfaglig samhandling rammer inn og preger tiltakene, delmålene, 
oppdragene og oppgavene i målbildet.  

Alle barn og unge opplever mestring, trivsel og læring i et inkluderende læringsfelleskap. 

 



For å nå målsettingen danner:  

• Utvikling av organisasjon 
• Kompetanse- og kapasitetsbygging 
• Laget rundt barnet 
• Sammen i utvikling (SIU)  

retning og innhold i arbeidet i Oppvekst 

 

Laget rundt barnet:  
 
Vi utarbeider en strategi for samhandling og samhandlingskultur, samt evaluerer våre 
samhandlingsarenaer.  

Kompetanse- og kapasitetsbygging:  
 
Kompetanse er sentralt i oppvekst og vi har mange svært dyktige og flinke fagfolk. Vi kartlegger 
kompetansen vi har og utarbeider en kompetanseplan.  

Kommunen har et stort tjenesteapparat og gode tilbud til innbyggerne. Vi kartlegger eksisterende og 
definerer framtidige tjenester, tiltak og kompetanse. 

Gjennom lærende nettverk foredler og videreutvikler vi kompetansen vår.  

Utvikling av organisasjonen:  
 
Målet med Oppvekstreformen er å styrke arbeidet med tidlig innsats, forebygging og samhandling. 
Nasjonalt og lokalt står vi ovenfor store og krevende oppgaver og utfordringer som lite koordinerte 
tjenester, uvirksomme tiltak, uoversiktlige hjelpesystemer … Vi må rigge en organisasjon som er sterk 
nok til å møte utfordringsbildet. 

Helsehus, Mestringsplan, Integreringsplan og videreutvikling av informasjonssystemer er tiltak for å 
lykkes med å utfordringene.  

Sammen i utvikling (SIU):  
 
Gjennom SiU utvikler, forbedrer og omstiller vi tjenestene våre til å satse mer på forebygging. 
Driftskostnadene reduseres til et gjennomsnitt av sammenlignbare kommuner.  

 



• Bærekraftig og innovativ
• Deltakelse og 

samfunsengasjement
• Trygghet og tilhørighet

Kommunens satsingsområder Brukermål

• Laget rundt barnet
• Kompetanse og 

kapasitetsbygging
• Utvikling av 

organisasjonen
• Sammen i utvikling; SIU

Tiltak, delmål, oppdrag, oppgaver

Bedre sammen

Visjon Alle har lik verdi og opplever å være 
inkludert, anerkjent og respektert.

Sammen skaper vi  
trygge vekstmuligheter.

Barne- og menneskesyn

Du och jag, Alfred
- alle trenger en

• Øke andelen som  
fullfører utdanning 

• Redusere andelen uføre
• Øke andelen yrkesaktive
• Redusere andelen psykiske plager 

og lidelser

Samfunnsmål

Oppvekst sine satsingsområder

• Inkludering
• Digitalisering
• Entrepenørskap
• Språk, lesing  

og skriving

• Tidlig innsats
• Tverrfaglig 

samhandling 

Fokusområder

• Relasjon er utrolig viktig
• Jeg er ekspert i mitt eget liv
• Min mening betyr noe
• Vi trenger koordinerte  

tjenester
• Gi meg informasjon jeg  

forstår

Målbilde Lindesnes kommune – Sammen skaper vi trygge vekstmuligheter
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Utvikling av organisasjon

2023 2024 2025/2026

Handlingsplan Lindesnes kommune – Sammen skaper vi trygge vekstmuligheter

• Evaluerer samhandling 
- Arenaene  
- Kultur• Evaluerer samhandlingsarenaene

• Utarbeider strategi for samhandling
• Utarbeider strategi  

for samhandlingskultur
• Barne- og menneskesyn i praksis

• Kompetanseutvikling i 
henhold til kompetanseplan 
- Tilskuddsordninger

• Lærende nettverk

• Mestringsplanen
• Samarbeid Region 

Kristiansand

• Utvikling og organisering  
av Familiens hus og stab

• Organisering av fritidsklubber
• Videreutvikler informasjonssystemer
• Mestringsplanen
• Etablerer en samstemt og tydelig 

ledergruppe i oppvekst på alle nivå
• Avklarer og implementerer læringsarenaer 
• Utarbeider ny plan for integrering 
• Samarbeid i Region Kristiansand

• SIU 4 (Spes. ped)
• SIU 6 (Fam.hus)
• SIU 5 (SFO)

• Sammen i 
utvikling; SIU

• Videreutvikler samhandling  
- Arenaene  
- Kultur

• Barne- og menneskesyn i praksis

• Kompetanseutvikling i henhold 
til kompetanseplan 
- Tilskuddsordninger

• Lærende nettverk

• Mestringsplanen
• Etablerer brukergrupper/råd
• Samarbeid i Region Kristiansand • Utarbeider en 

barnehage behovsplan
• Utarbeider en 

skolebruksplan
• Evaluerer organisering 

av Oppvekst

• SIU 3 
• SIU 4 
• SIU 5
• SIU 6 
• SIU 7

• Analyserer, prioriterer, planlegger, gjennomfører  
og evaluerer kompetanseutvikling

• Utarbeider en kompetanseplan
• Tiltaksvifte 

- Kartlegger eksisterende og definerer  
 fremtidige tjenester, tiltak og kompetanse

• Viderutvikler og skaper sammenheng med satsingsprosjektene 
- Phd; Vil og Kan, Sammen på vei, Fact ung, Nye mønstre, Tibir

• Lærende nettverk
• ”Vi må lære sammen for å kunne handle sammen” 

- Språk, lesing, skriving  
- Digitalisering 
- Inkludering 
- Entreprenørskap 
- ...

Sammen i utvikling; SIU
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