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Felles tiltak for skole og barnehage 
Utviklings 

område 

Delmål samfunnsdel med kommentar Tiltak 

1.Barnetall/elevtall Vi skal fremme barnehagens og skolens rolle i 

lokalsamfunnet, og vektelgge samarbeid med hjemmet, 

næringsliv, andre sektorer, samt samarbeid og kontakt 

mellom skolene, Lebesby mot 2035 

 

1.1 Gavepakke (for nyfødte) 

1.2 Etableringspakke 

1.3 Hilsen fra ordfører med oppfordring om føde flere barn 

1.4 Omdømmebygging 

1.5 Tilgjengelig informasjon om kommunens gode skoler og barnehager 

1.6 Promototere/markedsføre arbeidsplassene i fjorden, redusere pendling. 

1.7 Fremme/informere om alle aktiviterene som er i kommunen 

1.7 Etablere møteplasser for å skape trivsel 

1.8 Etablere flere arbeidsplasser 

1.8 Tilflytningskontakter som tar kontakt med potensielle 

innflyttere for informasjon. 

 



 

2 

 

2.Rekruttering Vi skal legge til rette for at folk som arbeider i kommunen 

kan bosette seg her, Lebesby mot 2035 

 

 

2.1 Samarbeide med Fylkeskommunen om bruk av vekslingsmodellen for 

rekruttering av unge til å ta fagbrev barn og unge 

2.2 Ta i bruk ulike typer tiltak som gjør det mulig å være  fleksibel i 

forhold til behov/ønsker fra de som skal rekrutteres. Eks mulighet til å 

opparbeide fridager. 

2.3 Tilby stipend for ungdom som tar utdanning mot bindingstid (eks. 2 

siste år av utdanningen) 

2.4 Møblert bolig 

2.4  Redusert husleie det første året, mot bindingstid 

2.5 Bonusordning i form av et lønnstillegg etter 3 års tilsetting    

 (engangs utbetaling) 

2.6 Lave  bokostnader, f.eks redusere kommunale avgifter 

2.7 Ansiennitetsstige lenger enn 16 år 

2.8 Kontinuerlig kontakt med studenter fra kommunen gjennom 

utdanningen, på ulike vis (komme hjem dager, ringe, sende 

informasjon mv) 
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3.Kompetanse Vi skal bidra til at ansatte i kommunal virksomhet har 

kompetanse og kvalifikasjoner til å utføre sine oppgaver på 

en god måte, Lebesby mot 2035 

 

3.1 Gjennomføre ny kompetansekartlegging av ansatte ved skolen og 

barnehagen. 

3.2 Etablere system for oversikt over komptansen til den enkelte ansatt, 

samt system for oppdatering. 

3.3 Utforme strategiplan for kompetanseheving med 2 årig tiltaksplan. 

3.4 Strategi for å motivere de ansatte til å ta videreutdanning. 

3.5 Årlig informasjon og motivasjon for å rekruttere ansatte til å benyttes 

seg av REKOMP/DEKOMP videreutdanning med statlige tiltaksmidler 

samt grunnutdanning barnehagelærer med statlige 

tilretteleggingsmidler. Nedfelles i kompetanseplan. 

3.6 Etterutdanning kan skje lokalt for alle ansatte i form av faste fagdager, 

eller i form av dagskurs hvor tema skal være relatert til 

kompetanseplan/behovet ved skolen/barnehagen. 

3.7 Legger til rette i form av permisjon med lønn for de som tar 

grunnutdanning fagbrev barne- og ungdom og grunnutdanning, lærere, 

barnehagelærer samt videreutdanning. Bruk av bindingstid. 

3.8 Arbeidsgiver skal også dekke læremidler, bruk av bindingstid. 

3.9 Etablere utdanningsstipend som tildeles etter vedtatte kriterier. 

 

4.Tidlig innsats og 

tilpasset opplæring   

 

Vi skal ha fokus på forebyggende, tverrfaglig arbeid rettet 

mot barn og unge, Lebesby mot 2035. 

 

«Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne» 

 

4.1 Rutiner for barn som pårørende må etableres, inngår i ansvarsområdet 

til helse. 

4.2 Ta i bruk system for informert samtykke for å sikre informasjonsflyt, 

og tidlig tiltaksutvikling på tvers av fagområder inkl.skole. 

4.3 Skolehelsetjenesten må styrkes for barn og unge. 

4.4 Avklare premissene for veiledning fra PPT før henvisning basert på 

bruk av samtykke. 

4.5 Få gjennomført de planlagte FBU møtene mellom skolen og politi, 

barnevern, PPT, helsesøster, koordinator rus-psykiatri og kommune 

psykolog. 

5. Økonomi  

 

Vi skal ha fokus på god kvalitet på opplæring og gode faglige 

resultater. Dette skal vi bidra til gjennom kompetente ansatte, 

tverrfaglig samarbeid, gode fysiske læringsmiljø og moderne 

læremidler, Lebesby mot 2035. 

5.1 Vedtatt budsjett må være i samsvar med vedtatte tiltak og føringer, slik 

at den enkelte barnehage og skole kan gjennomføre disse. 

 

- God organisering og effektivt vedlikehold (få mer for pengene) 
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6. Elevenes 

læringsmiljø  

 

Vi skal aktivt fremme inkludering, likeverd og motvirke 

utenforskap og radikalisering 

 

Vi skal ha trygge, inkluderende og mobbefrie arbeids-og 

læringsmiljø 

 

Lebesby mot 2035 

 

6.1 Implementere rutinene for gjennomføring og oppfølging av 

elevundersøkelsen, evaluere og justere disse. 

6.2 Øke involveringen til elevrådet, FAU og samarbeidutvalget og 

skolemiljøutvalget.  

6.3 Videreføre forsøksornding med 20% stilling som sosiallærer 

6.4 Implementere rutinene som er etablert, evaluere og justere disse. 

6.5 Øke involveringen til elevrådet, FAU og samarbeidutvalget og 

skolemiljøutvalget.  

6.6 Videreføre forsøksordning med 20% stilling som sosiallærer 

7.Læringsresultater  

 

Vi skal ha utviklingsorienterte barnehager og skoler som 

stimulerer til læringsglede, undring og refleksjon. Lebesby 

mot 2035 

 

 

7.1 Utarbeide felles lokal læreplan barnehage og skole for vann-og 

vindkraft, fiskerig og havbruk, landbruk og reindrift. 

7.2 Synliggjøring av satsingsområdene og relevant opplæring i forhold til 

lokale læreplaner 

7.3 Implementere rutinene for gjennomføring av nasjonale prøver og 

kartlegging av elever. Evaluere og justere disse. 

7.4 I enda større grad vektlegge foreldrenes betydning 

7.5 Lokalsamfunnets verdsetting og framsnakking av hvor viktig skolen er, 

bevisstgjøring av samfunnets rolle 

 

8. Videregående 

opplæring 

Vi vil at våre elever skal fullføre videregående opplæring. 

Vi skal forberede elevene på borteboertilværelsen 

 

Lebesby mot 2035. 

8.1 Øke rådgivningskompetansen slik at de blir gode studieveiledere 

8.2 Rekruttere eller videreutdanne ansatte  

8.3 Yrkesmesser 

8.4 Begynne tidligst mulig å vise hvilke næringer man har i kommunen, 

komme ut til og bli kjent med næringene som vi ønsker rekruttering til 

8.5 Etablere rutiner for årlig gjennomføring av tiltaket «How to hybel» 

8.6 Avgiverskole gjennomfører en oppfølgingssamtale for de elevene som  

flyttet og begynt på videregående skole. 

8.7 Arbeide kontinuerlig for å beholde Losa 

 

Vi skal ha utviklingsorienterte barnehager og skoler som stimulerer til læringsglede, 

undring og refleksjon 

 Lebesby mot 2035. 

9.1 Skolen skal fagfornyelsen og realfag som videre satsningsområde ut 

2021. 

 

9.2 Utarbeide ny plan for implementering av fagfornyelsen og videre 

arbeid med realfag 
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Utviklingstiltak Kjøllefjord skole 
Utviklings 

område 

Delmål samfunnsdel med kommentar Tiltak 

10.Elevtall Vi skal fremme barnehagens og skolens rolle i lokalsamfunnet, og 

vektelgge samarbeid med hjemmet, næringsliv, andre sektorer, samt 

samarbeid og kontakt mellom skolene, Lebesby mot 2035 

 

 

10.1 Fra et pedagogisk ståsted bør sammenslåing av klasser eller 

annen gruppeorganisering i enkelte fag vurderes når det er 

færre enn 6 elever i klasse.   

10.2   Viktig å ha god kvalitet i skolen, som bidrar til trivsel, faglig 

utvikling, bolyst- at man velger å bli. Godt fysisk 

arbeidsmiljø, uteområde, kompetente ansatte og tilgang på 

utstyr og materiell. 

11. Elevenes 

læringsmiljø  

 

Vi skal aktivt fremme inkludering, likeverd og motvirke utenforskap 

og radikalisering, 

Vi skal ha trygge, inkluderende og mobbefrie arbeids-og 

læringsmiljø, Lebesby mot 2035 

11.1 Videreføre forsøksording med 20% stilling som sosiallærer 
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Utviklingstiltak  Lebesby oppvekstsenter 
Utviklings 

område 

Delmål samfunnsdel med kommentar Tiltak 

12.Fysisk lærings og 

arbeidsmiljø  

 

Vi skal ha fokus på god kvalitet på opplæring og gode faglige resultater. 

Dette skal vi bidra til gjennom kompetente ansatte, tverrfaglig 

samarbeid, gode fysiske læringsmiljø og moderne læremidler, Lebesby 

mot 2035. 

 

12.1 Det må gjennomføres en byggeteknisk kartlegging av bygget 

til oppvekstsenteret som grunnlag for vurdering eller 

renovering. 

12.2 Vurdere om kommunen skal overta skole/barnehagbygg med 

basseng og gymsal 

12.3 Gjennomgang av leieavtavtalen med Bygdetun for å få 

avklart ansvaret for byggtekniske endringer relatert til 

lovmessige forhold skole/barnehagebygg: 

- Ventilasjon skoledel 

- Brannvarsling 

- Elektriske anlegg 

12.4 Få etablert egen vaktmestertjeneste for oppvekstsenter slik at 

vedlikehold blir gjennomført og andre oppgaver som ikke er 

underlagt bygdetun sitt ansvarshold. 

12.5 Utarbeides tiltaksplan for vedlikehold og oppgradering 

12.6 Avsettes midler til årlig vedlikehold for ute- og inneområde 

med utgangspunkt i tiltaksplan.  

12.7 Midler til byggteknisk gjennomgang av barnehage og 

oppvekstsenteret 

12.8 Flytte legekontor fra skolebygget. 
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Utviklingstiltak  Galgeneset barnehage 
Utviklings 

område 

Delmål samfunnsdel med 

kommentar 

Tiltak 

13.Fysisk lærings og 

arbeidsmiljø  

 

Vi skal ha fokus på god kvalitet på 

opplæring og gode faglige resultater. 

Dette skal vi bidra til gjennom 

kompetente ansatte, tverrfaglig 

samarbeid, gode fysiske læringsmiljø 

og moderne læremidler, Lebesby mot 

2035. 

 

13.1 Det må gjennomføres en byggeteknisk kartlegging av barnehagebygget som grunnlag for 

vurdering om nybygg eller renovering. 

13.2  Utarbeides tiltaksplan for vedlikehold og oppgradering. 

13.3 Avsettes midler til årlig vedlikehold for ute- og inneområde med utgangspunk ti tiltaksplan. 

14.Læringsresultater  

 

Vi skal ha utviklingsorienterte 

barnehager og skoler som stimulerer til 

læringsglede, undring og refleksjon. 

Lebesby mot 2035 

 

 

14.1 Lønnsmidler tilsvarende 30% stilling som avsettes til kompetanseheving og benyttes fleksibelt 

i forhold til vedtatte satsingsområder med tilhørende planer. 

14.2  Timeplanfeste fagtid. 

14.3  Videreføre dagens organisering for internt samarbeid og kompetanseheving. 

14.4  Videreføre helhetlig satsning sammen med skole. 

14.5  Utarbeide felles lokal læreplan barnehage og skole for vann-og vindkraft, havbruk, landbruk 

og reindrift. 

Vi skal ha utviklingsorienterte 

barnehager og skoler som stimulerer til 

læringsglede, undring og refleksjon, 

Lebesby mot 2035. 

14.6 Videreføre arbeidet med implementering av rammeplan ut 2020. 

14.7 Lage plan for implementering av realfag, språkløyper og IKT. 

 


