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1 BAKGRUNN   

 
Myndighetene1 har oppfordret kommunene til å sette fokus på barnefattigdom og kommunestyret i 
Strand kommune bestemte i april 2015 at det skulle utarbeides en handlingsplan mot 
barnefattigdom. 
 

 

 

 

 

                                                             
1 https://www.regjeringen.no/contentassets/ff601d1ab03d4f2dad1e86e706dc4fd3/barn-som-lever-i-
fattigdom_q-1230-b.pdf  

MÅLET I PLANPERIODEN ER Å 
FOREBYGGE OG REDUSERE 

FATTIGDOM OG SOSIAL 
EKSKLUDERING BLANT BARN, 
UNGE OG BARNEFAMILIER. 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/ff601d1ab03d4f2dad1e86e706dc4fd3/barn-som-lever-i-fattigdom_q-1230-b.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ff601d1ab03d4f2dad1e86e706dc4fd3/barn-som-lever-i-fattigdom_q-1230-b.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ff601d1ab03d4f2dad1e86e706dc4fd3/barn-som-lever-i-fattigdom_q-1230-b.pdf
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Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av følgende personer: 
 

 Nils Kjetil Nessa, leder NAV Strand 

 Brit Barka, oppvekstkoordinator, Familiens hus 

 Anne Grethe Rosså Ramsvik, leder barnevernstjenesten 

 Guro Harboe Ur, rådgiver skole 

 Arild Johannessen, barnehagekonsulent 

 Anne-Kristin Sæther, Kulturleder 

 Marianne Skogerbø, Kommunalleder oppvekst og levekår 
 
Arbeidsgruppa har også rådført seg med fagmiljøene i arbeidet med å utarbeide planen. 
 
Arbeidsgruppa har anmodet om innspill fra 40 frivillige lag og organisasjoner og har fått 
tilbakemelding fra idrettslaget Staal Jørpeland. De er opptatt av at kommunen viderefører ordningen 
med støtte til kontingent og utstyr samt at driftstilskuddet til idrettslagene bør økes.  
 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har lyst ut nasjonal tilskuddsordning mot 
barnefattigdom med søknadsfrist 20.november 2015. For å kunne få tilskudd fra denne ordningen 
må prioritering av søknader opp til politisk behandling. Det er kun kommet inn en søknad, med flere 
delprosjekt, og denne søknaden er fra Strand kommune. 
 
Rådmannen har skrevet en søknad om støtte fra Bufdir til prosjektet «Bli med». Søknaden til 
Bufdir beskriver et prosjekt som gjennom ulike delprosjekter forsøker å nå bredt ut til så mange som 
mulig i målgruppen. Søknaden er laget av en tverrfaglig gruppe med representanter fra barnevernet, 
NAV, Familiens Hus, barnehage, skole og kulturkontoret. Strand kommune søker om en støtte til 
prosjektet på kr 1 000 000. Delprosjektene det søkes støtte til er beskrevet under tiltaksoversikten. 
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2 FATTIGDOM 

 

HVA ER FATTIGDOM? 

Mange har en intuitiv forståelse av hva fattigdom er, men det er likevel vanskelig å komme til enighet 
om hvordan fattigdom skal måles og forstås. Når fattigdom forstås som det å mangle økonomiske 
ressurser for å dekke grunnleggende behov, er det snakk om en absolutt definisjon av fattigdom. I 
slike tilfeller vil fattigdom ofte bli avgrenset ved den inntekten som trengs for å kunne kjøpe 
forhåndsdefinerte goder og tjenester. En slik definisjon blir ofte brukt i utviklingsland.  
 
I land som Norge er det derimot vanlig å bruke en relativ definisjon av fattigdom. Her forstås 
fattigdom som det å ikke kunne holde følge med inntektsnivået eller levestandarden til andre i 
samfunnet. «Personer som har betydelig lavere inntekt eller dårligere levekår enn andre i samfunnet, 
blir da definert som fattige» (Nadim og Nielsen 2009:13). I et slikt perspektiv vil fattigdommen øke 
om enkelte blir hengende etter i en velstandsøkning som de fleste andre får del i, uten at de fattige 
får det dårligere i absolutt forstand (Hagen og Lødemel 2003:213). 
 
I en relativ fattigdomsdefinisjon kan flere mål på fattigdom benyttes, men det vanligste er å ta 
utgangspunkt i medianinntekten i landet. I Norge og resten av Europa er det vanlig å ta utgangspunkt 
i EUs mål på fattigdom som ligger på 60 % av medianinntekten. Det er da snakk om 
husholdningsinntekt etter skatt. EUs fattigdomsmål tar også hensyn til husholdningens størrelse og 
sammensetning ved bruk av en ekvivalenskalender (Nadim og Nielsen 2009:14). I denne planen 
bruker vi EUs mål på fattigdom dersom ikke annet blir presisert, og barnefattigdom avgrenses til barn 
som bor i husholdninger med en ekvivalent husholdningsinntekt som er mindre enn 60 % av 
medianinntekten til alle barnefamilier i Norge. 

 



Strand kommune – Handlingsplan mot barnefattigdom 2016-2020 
 

6 
 

En vanlig måte å måle vedvarende 
lavinntekt på er å slå sammen 
husholdningsinntektene gjennom en 
periode på tre år, og deretter definere 
alle dem som hadde en gjennomsnittlig 
inntekt lavere enn 60 prosent av 
mediangjennomsnittet i samme 
periode, som en 
lavinntektshusholdning. 
Husholdningene i Norge har opplevd en meget sterk inntektsvekst siden årtusenskiftet. 
Medianinntekten etter skatt var i 2013 drøyt 45 prosent høyere enn i 2000 - omregnet til faste priser. 
Madiangjennomsnitt i 2014 var 478 700. Etter denne definisjonen tilhørte 8,6 prosent av alle barn 

under 18 år en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2013. Dette utgjør 84 300 barn i 2013– 6 
100 flere enn i 2012.  
 
En annen metode for måling av vedvarende lavinntekt teller opp antall ganger en person har 
så lave husholdningsinntekter at vedkommende befinner seg under de årlige lavinntektsgrensene. 
EUs statistikkontor, Eurostat, definerer for eksempel vedvarende lavinntekt som det å ha en 
husholdningsinntekt under den årlige lavinntektsgrensen det siste året og i minst to av de tre 
foregående årene, altså i løpet av en fireårsperiode. Etter denne definisjonen var 5,5 prosent av alle 
barn under 18 år i en familie med vedvarende lavinntekt i 2013. Dette er en økning på 0,5 
prosentpoeng fra 2012. 

 

FATTIGDOM I STRAND 

Å leve i vedvarende fattigdom er mer belastende enn å oppleve fattigdom i en kort periode. Det 
skilles derfor mellom lav inntekt i et enkelt år og varig lav inntekt, ofte kalt for vedvarende lav 
inntekt. Når en person mottar sosialhjelp eller blir arbeidsledig, er den i utgangspunktet ikke å regne 
som fattig. Det er mer å regne som en indikasjon på at man er økonomisk utsatt og en økt risiko for 
fattigdom. Både arbeidsledigheten og sosialhjelpsmottakere har vært økende i Strand kommune, og 
regionen de siste årene, og denne svekkelsen på arbeidsmarkedet vil gi ytterliggere 
levekårsutfordringer for flere grupper.   
 
En beregning fra SSB viser at antall barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt har økt, fra 
67.000 barn i perioden 2004-2006 til 74.000 barn i årene 2007-2009 og 84 300 i 2011-213 (EUs 
definisjon).   

 
Det finnes ingen samlet oversikt over antall fattige 
barn i Strand kommune. Ungdataundersøkelsene2 
kan si oss noe om hvordan ungdomsskoleelever 
rapporterer om hvordan de opplever familiens 
økonomiske situasjon. Fra nasjonalt nivå vet vi at 
andelen barn som vokser opp i familier med 
vedvarende lavinntekt, økte fra 8,0 prosent i 2012 til 
8,6 prosent i 2013. Dette utgjorde 84 300 barn i 
Norge i 2013.  Det er vanskelig utfra disse tallene å 
gi et nøyaktig tall for Strand kommune, men tallene 

                                                             
2  Ungdata er et standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsene er tilpasset 
skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. http://www.ungdata.no/id/22558.0  

«Dette innebærer at vi anslagsvis kan legge til 
grunn at 182 barn i Strand vokser opp i 
fattigdom av 3235 barn under 18 år.» 
 

Nils Kjetil Nessa, NAV leder i Strand 

Medianinntekten er inntekten til 
en husholdning som befinner seg 

midt i fordelingen etter at 
inntekten er sortert etter 

størrelse. 
 

http://www.ungdata.no/id/22558.0
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fra Rogaland er noe lavere enn landsgjennomsnittet. I Rogaland er det 5, 6 % av barna som lever i 
familier med vedvarende lavinntekt.  
 
Vi vet også at statistikk som samlet sett kan indikere sosiale problemer, som mottakere av 
uførepensjon, mottakere av sosialhjelp, enslige forsørgere, langtidsledige, viser at Strand har flere 
enn snittet i Rogaland. Det er derfor grunn til å tro at antall barn som vokser opp i familier med 
vedvarende lavinntekt i Strand kommune er minst på nivå med det som er snittet i Rogaland. Dette 
innebærer at vi anslagsvis kan legge til grunn at 182 barn i Strand vokser opp i fattigdom (av 3235 
barn under 18 år). 

 
 
Barn som er spesielt utsatt for å rammes av inntektsfattigdom er barn i familier der ingen av 
foreldrene er i arbeid, barn i familier med mange barn, barn av enslige foreldre, barn i familier med 
innvandrerbakgrunn og unge på 18 år som er under etablering i voksenlivet.  
 
Økningen i antallet økonomisk utsatte barn de siste 5-6 årene har vært størst blant barn med 
innvandrerbakgrunn. Årsaken er ofte en kombinasjon av barnerike familier og svak yrkestilknytning 
hos foreldrene. Nasjonalt utgjør barn med innvandrerbakgrunn nå over halvparten av alle barn i 
økonomisk utsatte familier. Strand kommune vil som alle andre kommuner sannsynligvis få en 
befolkning hvor flere har innvandrerbakgrunn.  
 

KONSEKVENSER AV FATTIGDOM 

Gode og trygge oppvekstkår er viktig for trivsel, trygghet og utvikling. Barn og unge som berøres av 
fattigdomsproblemer opplever i større grad utestenging fra felles arenaer og kan oftere oppleve 
vansker senere i livet for eksempel på skole og i arbeidslivet.  
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De fleste barn som vokser opp i økonomisk utsatte familier ikke blir sosialhjelpsmottakere, eller 
havner i lavinntektsgruppen, som voksne. Det er likevel forhold som indikerer at fattigdom går i arv, 
og at barn som vokser opp med foreldre som mottar sosialhjelp blir påvirket av dette, men vi har 
fremdeles ikke tilstrekkelig kunnskap om hvilken måte dette påvirker.   
 
I 2010 var det om lag 55 865 barn i Norge som levde i husholdninger som mottok sosialhjelp.  
 
To studier fra 2008 omhandler hvorvidt fattigdom går i arv mellom generasjoner.  Den ene studien 
«Barnevern og sosialhjelp»3 fra NOVA ser på forholdet mellom barnevern og sosialhjelp. Den andre 
fra Forskningsstiftelsen Fafo «Går fattigdom i arv?»4 tar for seg langtidseffekter av å vokse opp i 
familier som mottar sosialhjelp ser på langtidseffektene av å vokse opp i familier som mottar 
sosialhjelp.  
 
Begge studiene konkluderer med at det foreligger vesentlig overføring av fattigdom, sosial ulikhet og 
sosial eksklusjon mellom generasjoner i Norge i dag. I Fafo-rapporten kommer det frem at hele 25 % 
av 20-åringene som vokste opp i en familie som mottok sosialhjelp i 1994 selv mottok sosialhjelp 
innenfor perioden 2002-2004. Sjansen for å bli mottaker av sosialhjelp er altså stor, dersom 
foreldrene har mottatt denne stønaden. Hvis barna tar høyere utdanning er sannsynligheten mye 
mindre. Sannsynligheten for å bli sosialhjelpsmottaker reduseres til mindre enn 2 % dersom de har 
fullført høyere utdanning. Tilsvarende for samme gruppe med lavere utdanning er 20 %. 
 
Barn som opplever fattigdom har ofte foreldre med lite eller mangelfull skolegang og svak tilknytning 
til arbeidslivet. For å hindre at fattigdom går i arv er det viktig å bidra til at barn og unge 
gjennomfører videregående opplæring og høyere utdanning. Frafall i videregående skole henger 

                                                             
3 http://www.nova.no/asset/3397/1/3397_1.pdf  
4 http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/gar-fattigdom-i-arv 
 

http://www.nova.no/asset/3397/1/3397_1.pdf
http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/gar-fattigdom-i-arv
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blant annet sammen med manglende grunnleggende ferdigheter allerede i grunnskolen og ofte også 
manglende språklige ferdigheter.  
Til tross for at Norge er et land med svært jevn fordeling av levekår og økonomiske ressurser, og til 
tross for at inntektsmobiliteten er høy, går fattigdom til en viss grad i arv. Studier viser at det er 
høyere sannsynlighet for at barn fra fattige familier selv mottar sosialhjelp, eller tilhører en 
lavinnteksthusholdninger som voksne, enn det er for barn som ikke tilhører en 
lavinnteksthusholdning. 

 
Hovedstrategien for å bekjempe 
fattigdom er å sikre inntekt gjennom 
sysselsetting. Samtidig er det viktig å 
huske at mange av dem som er fattige 
over en del år står svært langt fra 
arbeidsmarkedet. Det er derfor 
vanskelig å tenke seg at arbeidslinja 
kan hjelpe alle ut av fattigdom. 
Foresattes økonomiske betingelser er 
viktig for å skape en trygg ramme for 
barns oppvekst, selv om 
sammenhengen mellom økonomisk 
velferd og levekår ikke er entydig. 
 
Det er sjelden at barn i økonomisk utsatte familier ikke får de mest nødvendige primærbehovene 
dekket, som for eksempel mat på bordet. Barnefattigdom medfører derimot at barn ikke får delta i 
samfunnet på samme måte som de fleste andre. Det kan for eksempel bety at de ikke kan delta i 
fritidsaktiviteter eller sosiale aktiviteter. Fattigdom i oppveksten kan også ha innvirkning på hvilke 
muligheter barna har i framtiden – blant annet når det gjelder yrkesdeltagelse og helse. 

 
I oppveksten, og spesielt i ungdomstiden, opplever mange et press med hensyn til materielle goder 
og deltakelse på ulike aktiviteter. Ungdom fra fattige familier opplever mer sosial isolasjon og 
ensomhet enn andre ungdommer. Disse ungdommene skårer lavere på en rekke viktige indikatorer 
for oppvekstkvalitet, så som helse, utdanning og fritidsaktiviteter. 
 

 

Det er likevel slik at elevers familiebakgrunn 

og sosioøkonomiske status har konsekvenser 

for fordeling av utdanningsressurser og 

mulighet til å utnytte dem. 

(Arnesen 2011:119) 
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SOSIAL INKLUDERING AV BARN OG UNGE 

Gjennom deltakelse på fritidsaktiviteter gis barn og unge mulighet for mestring og tilhørighet. Barns 
rett til fritid og lek er lovfestet i barnekonvensjonens artikkel 31. I familier som har lav inntekt kan 
det være vanskelig å prioritere utgifter som går til deltakelse i fritidsaktiviteter, konsekvensen av 
dette kan føre til sosial ekskludering for disse barna. 
 
Barnehage og skole er viktige institusjoner i barns liv. Her blir barn gitt mulighet til inkludering, 
deltagelse, vennskap, mestring og tilegnelse av kunnskap. Samtidig kan også barnehage og skole 
forsterke marginaliseringsprosesser gjennom at sosioøkonomisk status og kunnskapsnivå blir synlig 
(Arnesen 2011:119). Regjeringen innførte nye moderasjonsordninger gjeldende for høsten 2015.  
Dette betyr at ingen skal betale mer enn 6 % av skattbar inntekt for en barnehageplass. 
Søskenmoderasjon videreføres som før hvor en betaler 70 % for barn 1 og 50 % for barn 2 og flere. I 
Strand har vi per 2016 full barnehagedekning. 
 

 
Tabellen over viser samlet kapital- og skattbar inntekt for barnefamilier som får moderasjon for 
redusert foreldrebetaling i 2015.  
 
Barnehagene i Strand kommune ligger geografisk godt fordelt slik at det skal være mulig for enhver å 
kunne levere barn nært eget hjem til fots eller ved bruk av kollektivtrafikk. Barnehagene i Strand har 
utvida åpningstider godt til rettelagt for pendlere i jobb eller skole. 
 
Norge er et av de landene i verden der familiebakgrunn har mest innvirkning på elevers prestasjoner 
(Halvorsen, Larsen, Lorentzen, Oppedal og Seim 2011:178). Det er derfor viktig at Strand kommune 
tilbyr gode skoler med dyktige lærere som gir god faglig og sosial læring, og kan møte 
fattigdomsproblematikken på en profesjonell måte. 
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Det finnes få formelle hindringer for å ta utdannelse i Norge. Det er likevel slik at elevers 
familiebakgrunn og sosioøkonomiske status har konsekvenser for fordeling av utdanningsressurser 
og mulighet til å utnytte dem (Arnesen 2011:119). Å mestre utdanningsløpet er viktig for barn og 
unges fremtid. En trygg og god skolegang, fri for sosial ekskludering, vil lede til at flere unge kan 
fullføre videregående skole, får seg jobb og bryte den sosiale arven. 
 
Frafall i videregående skole er forbundet med økt risiko for seinere marginalisering, blant annet 
mottak av uførepensjon eller andre sykdomsrelaterte ytelser (De Ridder m.fl 2013, Albæk m.fl 2015). 
Studier rundt til frafallet i skolen viser at årsakene må søkes i det komplekse samspillet gjennom 
livsløpet mellom familieforhold, skole, venner og fritid, og ulike deler av det offentlige 
hjelpeapparatet. Det er særlig to dominerende årsaksperspektiver.  
 
Det ene perspektivet vektlegger at frafallet har sammenheng med individuelle og sosiale faktorer 
knyttet til oppvekstmiljø, helseproblem, og psykososiale forhold i ung alder. Forskning viser at 
frafallet i skolen starter allerede i grunnskolen (Markussen m.fl. 2008, Falch m.fl. 2001). Statistisk 
sentralbyrå har også vist at karakterer fra grunnskolen har stor betydning for senere frafall fra skole 
og arbeid (Scheel 2014).  
 

 
 
Det andre perspektivet peker på forhold med selve skolesituasjonen som gjør at man ikke finner seg 
til rette. Forskning peker derfor på at vi er nødt til å tenke helhetlig, og ikke begrense oss til 
utdanningssystemet eller arbeidsmarkedet alene. For flere er det derfor behov for å samordne de 
offentlige tjenestetilbudene over flere år.  
 
Halvparten av de som dropper ut av videregående skole gjør det på grunn av faglige utfordringer, 
mens den andre halvdelen gjør det på grunn av levekårsproblematikk, ifølge statistikk fra Rogaland 
Fylkeskommune. Statistikk fra Rogaland fylkeskommune viser at prosentandelen av elevkullene i 
Strand kommune som har gjennomført videregående opplæring 5 år etter avsluttet grunnskole 
varierer mellom 65 % og 75 % i perioden 2002-2008.  
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Funn fra ungdataundersøkelsen i Strand bekrefter langt på vei en kartlegging NAV og Rogaland 
fylkeskommune har gjennomført som viser at egenrapporterte søvnproblemer, samt 
angst/depresjon og sosiale utfordringer som ustabile boforhold og samlivsbrudd er blant de største 
risikofaktorene for at ungdom dropper ut av videregående skole.   
 
Vi vet også at folkehelseprofil viser andelen med fullført videregående opplæring eller høyere 
utdanning er lavere i Strand kommune enn landsgjennomsnittet.  Statistikken over unge uføre viser 
også at Strand kommune har høyere andel unge uføre enn landsgjennomsnittet. En rapport fra 
Agderforskning viser at viktigste grunner til uføretrygd er omsorgssvikt, oppvekst i dysfunksjonelle 
familier og en voksenverden som ikke reagerer. 
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3 MÅL, STRATEGIER OG TILTAK 

 
I en plan mot barnefattigdom er det naturlig å fokusere på store husholdninger, husholdninger uten 
tilknytning til arbeidslivet, hushold som mottar sosialhjelp, hushold med enslige forsørgere, og 
hushold med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn, da disse gruppene har vist seg å være spesielt 
utsatte for fattigdom.  
 
Hovedfokuset vil være på barn og unges situasjon i disse husholdningene. På kort sikt er det ønskelig 
å minimere opplevelsen av fattigdom, mens det på lengre sikt er ønskelig å jobbe for at barna 
kommer gjennom et utdanningsløp som kvalifiserer for arbeidsliv. Med tanke på fremtidig 
forebygging av fattigdom vil dette være det viktigste satsningsområdet.  
 
 

DET OVERORDNEDE MÅLET I PLANPERIODEN 

ER Å FOREBYGGE OG REDUSERE FATTIGDOM OG 

SOSIAL EKSKLUDERING BLANT BARN, UNGE OG 

BARNEFAMILIER. 

 

  

Med utgangspunkt i det overordnede målet jobbes det med følgende 
strategier: 
 
Strategi 1 Jobbe for at foreldre i lavinntektsfamilier kommer i varig 

inntektsgivende arbeid.   

Strategi 2  Sosial inkludering av barn og unge i fritid og samarbeid med 

frivilligheten. 

Strategi 3  Sosial inkludering i barnehage og skole. 

Strategi 4 Tett og målrettet oppfølging av unge som står utenfor skole 

og arbeidsliv. 

Strategi 5  Bedre tverrfaglig samarbeid med fokus på barnefattigdom.   
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TILTAKSOVERSIKT 

STRATEGI 1:  JOBBE FOR AT FORELDRE I  LAVINNTEKTSFAMIL IER KOMMER I  VARIG 
INNTEKTSGIVENDE ARBEID   

 
1. Arbeidsmarkedstiltak 

 

Målgruppe 
 

Lavinntektsfamilier uten tilknytning til yrkeslivet  

Beskrivelse og 
hensikt 
 
 

Arbeidsmarkedstiltak som kurs, utdanning, arbeidspraksis og lønnstilskudd. 
Ungdom, langtidsledige og flyktninger blir prioritert. Utover disse målgruppene 
vil foreldre i lavinntektsfamilier bli prioritert.  

Tidspunkt og 
varighet 

Kontinuerlig 

Ansvarlige 
virksomheter 

NAV 

Økonomi 
 

Statlige arbeidsmarkedstiltak 

 

 
2. Barneperspektiv i NAV  

 

Målgruppe 
 

Lavinntektsfamilier 

Beskrivelse og 
hensikt 
 
 

De fleste som har behov for bistand fra NAV, vil oppleve å få redusert sine 
inntekter. For å avdekke fattigdom er det utarbeidet et kartleggingsskjema for 
personer som har barn. Dette skjemaet bidrar til å kartlegge situasjonen, og vil i 
større grad sikre at barn får det som de har behov for.  
 

Tidspunkt og 
varighet 

Kontinuerlig 

Ansvarlige 
virksomheter 

NAV 

Økonomi 
 

Ordinær drift 

 

 
3. Familieplan  

 

Målgruppe Lavinntektsfamilier 

Beskrivelse og 

hensikt 

 

Utarbeide gode samarbeidsmodeller for å forebygge lavinntekt gjennom 

samordnet tjenestetilbud mot familier. Oppfølging av hele familien på flere 

områder samtidig av ulike deler av hjelpeapparatet. Utarbeide en familieplan i 

samarbeid med den enkelte familie. Familien blir fulgt opp på sentrale 

levekårsområder som arbeidsrettede tjenester, økonomi, bolig og helse. Samtidig 
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 følges barna opp på deltakelse i barnehage, skole, SFO, fritidsaktiviteter samt 

sommerjobb for ungdommer i familiene.  

Tidspunkt og 

varighet 

2016-2020 

Ansvarlige 

virksomheter 

NAV i samarbeid med Familiens Hus, barnehagene, skolene og 

barnevernstjenesten 

Økonomi Ordinær drift 

 

 
4. Språkpraksis for flyktninger 

 

Målgruppe 
 

Bosatte flyktninger i Strand kommune 

Beskrivelse og 
hensikt 
 
 

Noen kvinner og menn med innvandrerbakgrunn uten grunnleggende elementær 
skolegang fra hjemlandet og nødvendige norskkunnskaper, klarer i liten grad å 
nyttiggjøre seg av vanlig klasseromsundervisning eller vanlige arbeidsrettede 
tiltak. Det må utarbeides egnede kvalifiseringsløp for denne gruppen, og alle 
kommunale virksomheter må forsøke å legge til rette for at man kan ta imot 
innvandrere i et tilpasset arbeidsrettet tiltak.  
 

Tidspunkt og 
varighet 

2016-2020 

Ansvarlige 
virksomheter 

NAV og Ryfylke Læringssenter, i samarbeid med alle kommunale virksomheter 

Økonomi 
 

I budsjett 2016 avsatt kr 100 000 til virksomheter som har personer i språkpraksis 

 

STRATEGI 2:  SOSIAL INKLUDERING A V BARN OG UNGE I  FRITID OG SAMARBEID MED  
FRIVILLIGHETEN 

 
1. Ferieaktivitet, tur til Kongeparken 

 

Målgruppe 
 

Lavinntektsfamilier  

Beskrivelse og 
hensikt 
 
 

Busstur til Kongeparken for familier med barn/ungdommer. 
Hensikten er at barn, unge og foresatte er sammen om en kjekk felles aktivitet 
som kan bidra til styrket samhold i familien. Barn og ungdom får oppleve å være i 
en fornøyelsespark på lik linje med jevnaldrende, og får en historie å fortelle fra 
sommerferien.  
 

Tidspunkt og 
varighet 

En hel dag i juni hvert år 

Ansvarlige 
virksomheter 

NAV i samarbeid med Barneverntjenesten og Familiens Hus 
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Økonomi 
 

100.000 

 

 
2. Opplevelseskort  

 

Målgruppe 
 

Barn og unge fra lavinntektsfamilier. 

Beskrivelse og 
hensikt 
 
 

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, NAV og kommunen 
som gir barn og unge i målgruppen gratis adgang til kultur- og fritidstilbud 
sammen med en venn eller en foresatt. Det er ikke anledning til å søke om å få et 
slikt kort. NAV deler disse kortene ut i fra sitt kjennskap til familier i målgruppen.  
Sikre at barn/unge fra lavinntektsfamilier skal kunne delta på lik linje som andre 
barn/unge. Inkluderende, sosialt og helsefremmende. 
 

Tidspunkt og 
varighet 

Løpende  

Ansvarlige 
virksomheter 

Kultur i samarbeid med NAV 

Økonomi 
 

Kr 100.000 i budsjett 2016. Det er søkt om ytterligere midler fra Bufdir. 

 

 
3. Innkjøp av arrangement og forestillinger  

 

Målgruppe 
 

Barn og unge som kommer fra familier som sliter økonomisk (og alle andre). 

Beskrivelse og 
hensikt 
 
 

Innkjøp av forestillinger/arrangementer som blir holdt i Torghuset/biblioteket 
(gratis). Sikre at barn/unge fra familier som sliter økonomisk skal kunne oppleve 
spennende kulturarrangement på linje andre barn/unge. Inkluderende, sosialt og 
helsefremmende. 
 

Tidspunkt og 
varighet 

Hele året. 

Ansvarlige 
virksomheter 

Kultur (bibliotek og Frivilligsentralen) og samarbeid frivillig 

Økonomi 
 

Kr 60.000,- estimert, ikke finansiert. 

 

 
4. Svømmeopplæring  

 

Målgruppe 
 

Barn og unge som ikke kan svømme. Primært nye landsmenn. 

Beskrivelse og 
hensikt 
 
 

Grunnleggende svømmeopplæring. Å være svømmedyktig er viktig for å kunne 
redde seg selv og andre om en skulle falle i vannet/elven. Det er mye vann/sjø i 
kommunen. Det er også mange aktiviteter som foregår ved vann som bading, 
fisking og båtturer.  
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Tidspunkt og 
varighet 

Kurs om sommeren, kan utvides til hele året. 

Ansvarlige 
virksomheter 

Kultur ved Strand frivilligsentral i samarbeid med Jørpeland svømmeklubb 

Økonomi 
 

Kr. 50 000 i budsjett for 2016. 

 

 
5. Ferietilbud barn og unge  

 

Målgruppe 
 

Barn og unge i Strand kommune i alderen 10 -18 år 

Beskrivelse og 
hensikt 
 
 

Samarbeid med frivillige lag som Speideren, Sanitetsforeningen, Strand Jeger og 
Fiskerlag, Idrettslagene og andre om ulike aktiviteter. Aktiviteter og gode 
opplevelser i sommerferien. 

Tidspunkt og 
varighet 

De to første ukene i skolens sommerferie.  

Ansvarlige 
virksomheter 

Kultur i samarbeid med NAV, Barnevernstjenesten og frivillige lag og 
organisasjoner 
 

Økonomi 
 

Estimert, ikke finansiert. Det er søkt om kr 200.000 i støtte til dette fra Bufdir. 

 

 
6. Kontigentstøtte og støtte til utstyr og turneringer.  

 

Målgruppe 
 

Barn og unge som kommer fra lavinntektsfamilier. 

Beskrivelse og 
hensikt 
 
 

Lag og foreninger kan søke om å få dekket kontingent og de kan også søke om 
støtte til å kjøpe inn nødvendig utstyr og dekke utgifter ved turneringer/stevner 
for barn/unge som ikke kan betale selv. Sikre at barn fra lavinntektsfamilier skal 
kunne delta på lik linje som andre barn/unge. Inkluderende, sosialt og 
helsefremmende. 
 

Tidspunkt og 
varighet 

Hele året 

Ansvarlige 
virksomheter 

Kultur 

Økonomi 
 

Kr 100.000 i budsjett 2016.  

 

 
7. Fritidskontakt  

 

Målgruppe 
 

Barn og unge i alderen 8-12 år som strever med ulike utfordringer det kan være 
sjenerthet, mobbing eller uro. De føler seg ensomme, har falt av fra- eller aldri 
deltatt på fritidsaktiviteter.  
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Beskrivelse og 
hensikt 
 
 

Fritidskontakten skal opprette et gruppetilbud for barn som vil bestå av ulike 
aktiviteter. Aktivitetene vil bli bestemt i samarbeid med deltakerne i gruppen og 
fritidskontakten. Fritidskontaktens oppgaver vil være å kartlegge ungdommens 
interesser og ulike fritidsinteresser.  Lage en plan for deltakelse i 
fritidsaktiviteten, finne en person i aktiviteten som tilrettelegger og fungerer som 
en kontaktperson for ungdommen. Fritidskontakten har ansvar for å følge opp og 
evaluere tiltaket.  
En vil skape en arena der ungdom kan få positive opplevelser i lystbetonte 
fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende.  
 

Tidspunkt og 
varighet 

Hele året 

Ansvarlige 
virksomheter 

Familiens Hus 

Økonomi 
 

Estimert kr 500.000. Ikke finansiert, søkt om støtte fra Bufdir. 

 
 

 
8. Jentegruppe   

 

Målgruppe 
 

Muslimske jenter som holdes hjemme, samt andre som har utfordringer til å 
tilpasse seg det norske samfunnet.  

Beskrivelse og 
hensikt  
 
 

Hjelpe unge flyktninger, som på grunn av religion, kjønn, alder osv. ikke har lov til 
å forlate hjemmet for å være med på aktiviteter. Skape en arena hvor 
ungdommene skal føle seg trygge og åpne. 
Vi ser at minoritetsspråklige jenter ofte faller ut. De har lite eller ikke samvær 
med jevnaldrende og blir ikke integrert.  Mange har også veldig begrenset 
økonomi. 
En ønsker å få jentene ut av huset, gi dem like muligheter som norske 
ungdommer har, og få jentene til å være tryggere på seg selv og hverandre. 
 

Tidspunkt og 
varighet 

Hver tredje uke hele året 

Ansvarlige 
virksomheter 

Flyktning tjenesten i NAV.  

Økonomi 
 

Budsjettert med kr 100 000 fra integreringstilskuddet og søkt om ytterligere kr 
98 000 fra Bufdir til lønnsmidler. 
  

 

STRATEGI 3.  SOSIAL INKLUDERING I  BARNEH AGE OG SKOLE  

 
9. Redusert oppholdsbetaling i barnehage 

 

Målgruppe 
 

Barnefamilier med barn i alder 0 – 6 år 
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Beskrivelse og 
hensikt 
 
 

Barnehagen skal være et godt pedagogisk velferdstilbud for alle barn og familier 
uavhengig av økonomisk status.  
Reduksjon i foreldrebetalingen til maks 6 % av skattbar inntekt, samt 
søskenmoderasjon. Dette vil gjelde dem med samlet skattbar inntekt under 
486 750,- 
 
Gratis kjernetid for 4 – 5 åringer for foresatte med skattbar inntekt under 
405 000,-. 
 

Tidspunkt og 
varighet 

Kontinuerlig 

Ansvarlige 
virksomheter 

Kommunale- og ikke-kommunale barnehager.  

Økonomi 
 

620 000,- Budsjett 2016 

 

 
10. Motivere til å opprette foreldrenettverk ved skolene 

 

Målgruppe 
 

Barn og unge i grunnskolealder (trinn 1.-10.) 

Beskrivelse og 
hensikt 
 
 

Opprette foreldrenettverk i alle klasser på 1. og 8. trinn. 
Ved skolestart invitere alle foreldre til møte/informasjon om foreldrenettverkets 
intensjon og funksjon. To personer tar på seg oppgaven som 
foreldrenettverksleder og kaller inn foreldregruppen en til to ganger i året for å 
drøfte tematikk som angår aldersgruppen. I tillegg anbefales det en fellesaktivitet 
der foreldre og barn møtes. Ved oppstart i første klasse vil det være to 
foreldrenettverksledere der den ene blir skiftet ut etter ett år og den andre bli 
skiftet ut etter to år.  
 
Hensikten er å bli kjent med foreldre som har barn i samme klasse, barna er i 
fokus og foreldregruppen bli kjent og kan lage noen felles kjøreregler for barna.  
 

Tidspunkt og 
varighet 

Årlig med oppstart hver høst 

Ansvarlige 
virksomheter 

Familiens hus i samarbeid med skolenes FAU 

Økonomi 
 

Kr 50 000 til drift. Ikke budsjettert.  

 

 
11. Treffsted for ungdom 

 

Målgruppe 
 

Ungdom i alderen 13 – 18 år 
 

Beskrivelse og 
hensikt 
 
 

Uformell møteplass/fritidsklubb hvor ungdommene kan møtes for ulike sosiale 
aktiviteter. Klubben bør ha åpningstid 2 kvelder i uka hvorav den ene er i fredag. 
Hensikten er å gi ungdommen opplevelse av mestring og tilhørighet med 
jevnaldrende 
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Tiltaket vil kreve at vi ansetter fritidsledere som kan drifte klubben.  
 
Hensikten er å gi ungdommen opplevelse av mestring og tilhørighet med 
jevnaldrende.  
 

Tidspunkt og 
varighet 

Kontinuerlig 

Ansvarlige 
virksomheter 

Kultur i samarbeid med Familiens hus og NAV 

Økonomi 
 

100 % stilling + utgifter til lokaler og drift. Kr 1 000 000,- estimert, ikke finansiert. 

 

STRATEGI 4  TETT OG MÅLRETTET OP PFØLGING AV UNGE SOM  STÅR I  FARE FOR Å 
FALLE UT AV SKOLE EL LER ARBEIDSLIV  

 
12. «Utdanning lønner seg» 

 

Målgruppe 
 

Ungdom som står i fare for å ikke klare å fullføre videregående opplæring 

Beskrivelse og 
hensikt 
 
 

Elever som av ulike årsaker står i fare for å ikke fullføre sin videregående 
opplæring. 
 
Vi vil identifisere elever som avslutter grunnskolen våren 2016 og tilby disse å 
være med i prosjekt hvor en kommunal kontaktperson følger de opp i 
videregående skole. Opplegget skal tilpasses hver enkelt elev, utfra hva de selv 
mener er det viktigste for at de skal gjennomføre videregående skole.  
 

Tidspunkt og 
varighet 

Våren 2016 

Ansvarlige 
virksomheter 

Familiens Hus i samarbeid med ungdomsskolene, Strand VGS, NAV og andre etter 
behov 

Økonomi 
 

Ordinær drift  

 

 
13. «Kjør for livet» 

 

Målgruppe 
 

Ungdom som har falt ut av skole og arbeidsliv 

Beskrivelse og 
hensikt  
 
 

I dagens samfunn er det mange barn og unge som ikke finner seg til rette, 
hverken i lokalsamfunnet eller tradisjonelle fritidstilbud. Disse ungdommene 
mangler et godt lag å være en del av og de sliter ofte med å finne «sin plass» – og 
føler sjelden mestring.  
 
Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge. I programmet blir de en 
av fem i et lite team. De blir sett, og gjennom 48 samlinger pr. år, får de oppleve 
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mestring, trygghet og tilhørighet. Faste tydelige rammer og aktiviteter målgruppa 
drømmer om har gitt gode resultater der hvor programmet har vært utprøvd. 
 

Tidspunkt og 
varighet 

2016/17 
Videreføring må evalueres og vurderes i forbindelse med behandling av budsjett 
og økonomiplan.  
 

Ansvarlige 
virksomheter 

Barnevernstjenesten 

Økonomi 
 

kr. 43.200,- pr deltaker i 2016. Strand planlegger å kjøpe 3 plasser. 

 

STRATEGI 5  BEDRE TVERRFAGLIG SAMARBEID MED FOKUS PÅ BARNEFATTIGDOM 

 
14. Samarbeidsmøter i oppvekst- og levekårsektoren  
 

Målgruppe 
 

Ledere og ansatte i oppvekst- og levekårsektoren 

Beskrivelse og 
hensikt 
 

Som en del av de faste ledermøtene i oppvekst- og levekårsektoren settes 
barnefattigdom opp som tema. Da blir aktuelle tiltak og ressurser satt på 
dagsorden. Hver leder er ansvarlig for å videreformidle til sine ansatte. 
 

Tidspunkt og 
varighet 

Annenhver måned, del av virksomhetsledermøte 

Ansvarlige 
virksomheter 

NAV i samarbeid med barnehage, skole, kultur, familiens hus, PPT og barnevern 

Økonomi 
 

Ordinær drift 
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INNSPILL FRA STAAL JØRPELAND 
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KARTLEGGING AV BARNS BEHOV 
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