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“Å SIKRE AT ALLE BARN OG 
UNGE FÅR DE ALLER BESTE 
MULIGHETENE FOR Å NÅ 
SINE POTENSIAL INNENFOR 
RAMMEN AV 
FELLESSKAPET”

Oppvekst I Færder 
kommune sin målsetting;



Underveis i prosessene må vi 
alltid stille oss spørsmålet:
Hva vil barnet trenge for å stå støtt i
livet, få venner, gjennomføre
videregående opplæring, få en partner, 
få et yrke og etterhvert en jobb, 
fortsette å lære hele livet, lykkes i
det omskiftelige samfunnet vi lever i, 
leve bærekraftig, utvikle verdier og
holdninger, gi og få kjærlighet, bli en god 
forelder, finne mening i livet...?

En Oppvekst med barnet i sentrum!



Universelle helsefremmende prosesser som når alle, også de i risiko!



COVID 19 i Færder



Stolt av innsatsen under COVID!
• Alle har bidratt
• Alle har taklet toppene i og 

varigheten av pandemien 
særlig godt

• Alle har vist høy grad av 
utholdenhet, fleksibilitet og 
omstillingsevne

• Innovasjon i offentlig sektor
MÅL:
Barn og unge skal få gå
i barnehagen og på 
skolen



Kreativ KONTAKT med alle barn og unge



Ungdomsrådet i Færder ville høre ungdommenes 
stemme i koronaperioden, og gjennomførte en 
spørreundersøkelse



Tittel:
Et prosjekt for å koordinere og få 

best mulig effekt av tiltak for å 
bremse langtidseffektene av 

COVID 19. 

Mål:
LANGSIKTIG: Arbeidet skal 
reduserte langtidseffekter 
av pandemien
KORTSIKTIG: Arbeidet skal 
skaffe administrasjonen 
oversikt over hvilke tiltak 
som settes inn slik at tiltak 
er dokumentert og 
koordinert.

PROSJEKTPLAN – A3
Bakgrunn og prosjektbegrunnelse: Bakgrunnen for prosjektet er at det både nasjonalt og i Færder 
kommune er en økende bevissthet omkring nega<ve lang<dseffektene av COVID 19. Fra mange hold 
meldes om stadig flere bekymringsfulle effekter, både for enkel<ndivider, grupper og for hele eller deler av 
samfunnet. Arbeidsledigheten øker, flere unge sier de er deprimerte, andelen vold i nære relasjoner 
rapporteres som økende, blant annet. Så lenge pandemien pågår er det leK å holde fokus og bruke 
ressurser på håndtering av smiKe og vaksinasjon, ikke pågående effekter og mulige nega<ve 
lang<dseffekter av pandemien. DeKe prosjektet har <l hensikt å kartlegge, følge med på, analysere og 
seKe inn <ltak for å håndtere nega<ve effekter av COVID 19. Prosjektet skal omhandle alle virksomheter 
og virksomhetsområder.

Ønsket situasjon: Færder kommune fanger opp samfunnsutvikling 
relatert :l effekter av COVID 19 som er nega:ve og jobber helhetlig for 
å demme opp for nega:ve langdiseffekter. Kommunen har :l enhver 
:d, tall og data som viser utviklingen på aktuelle områder og kan følge 
utviklingen teI. Færder kommune analyserer og seIer inn effek:ve 
og hensiktsmessige :ltak som seIes inn for å demme opp om 
lang:dseffektene. Effekten av :ltakene følges.
Avgrensninger og avhengigheter:
Dette prosjektet skal ikke handle om smittevern, vaksinasjon eller annen oppfølging av 
pandemien, kun ta for seg tiltak for å bremse og forhindre mulige langtidsvirkninger etter 
COVID 19.

FÆRDER KOMMUNE 



Hvordan kan 
Færder kommune 
ha kontroll med 
eventuelle 
utfordringer og  
forebygge 
langtidseffekter av 
pandemien? 



«Kjøsutvalget sier at det er et skille mellom redusert 
livskvalitet og det å ha psykisk uhelse, noe som er 
vesentlig å merke seg i denne sammenheng. Det betyr 
at når samfunnet åpner opp vil de fleste finne tilbake til 
sin normale livskvalitet.»

Holde barnehager og skoler åpne. Sørge for å holde i gang Fritid Færder og 
stimulere til minst like høy deltakelse i fritidsaktiviteter som før pandemien. Styrke 
familiene. Ta unna etterslep slik at vi kan holde fokus på tidlig innsats og 
helsefremmende arbeid, som før pandemien



Covid – 'ltak for å forhindre lang'dsvirkninger, 
forslag fra utvalget ledet av Peder Kjøs
• Midler'dig styrking av eksisterende behandlings'lbud innen 

psykisk helse
• Styrke fri'ds'lbud for barn og unge
• Styrke formalisering av samarbeidet mellom frivillige 

organisasjoner og offentlige tjenester.
• Styrke 'lbud kny<et 'l livsmestring og psykisk helse i skolene 

og skolehelsetjenesten.
• Flere videregående skoler bør 'lby Nærværsteam
• Prøve ut Nærværsteam i grunnskolen
• Kommunen bør forpliktes 'l å bygge ut lavterskel'lbud for 

psykisk helsehjelp 'l barn og unge.
• Videreføre styrking av primærhelsetjenesten i kommunen.



COVID – utfordringsbildet i Færder
• Usikkerhet knyttet til elevers læringsutbytte i Covid-19-perioden
• Usikkerhet knyttet til barns relasjonsbygging/vennskap/sosiale kompetanseutvikling i barnehage
• Usikkerhet knyttet til barn og unges fysiske aktivitet på grunn av redusert tilgang til fritidsaktivitet, 

begrenset areal-kohortinndelinger
• Usikkerhet knyttet til konsekvenser av foreldrenes økonomiske situasjon (permitteringer, økt 

arbeidsledighet) og konsekvenser for barna
• Ung data 2021 for Færder kommune viser noe økning i unges rapportering om ensomhet
• Økning i antall henvisninger til PPT, barneverntjenesten, fysioterapitjenesten, psykisk helseteam, 

skolehelsetjenesten.
• Flere uønskede hendelser som trakassering og trusler utført av unge mot unge i perioder hvor 

organiserte tilbud har vært nedstengt.
• Bekymring for foreldre som har fått barn dette året og har lite nettverk. Særlig er det knyttet 

bekymring til førstegangsfødende. Gjennom året har det ikke vært mulig å tilby barselgrupper som 
er et viktig forebyggende tiltak fordi det bidrar til nettverk og sosial støtte.



Hva er lurt å gjøre gitt 
utfordringsbildet? ? 
Hvordan handle slik at de negative effektene blir minst mulig og varer så kort tid 
som mulig?
Erfaringer med HKH – hurtig kartlegging og HANDLING under veiledning fra KORUS 
SØR 



Lokale tiltak; kort sikt
Barnehage:
Økt voksente*het, styrket bemanning for å veie opp 
for økt belastning på barn og ansa*e 
- Ekstra oppfølging av barn som er hardt rammet 

av pandemien 
- Målre*et innsats for å få barn =lbake i 

barnehagen 
- Te*e hull i barnas kompetansegrunnmur som 

eksempelvis språkutvikling og motorikk 
- Kompetanseheving – Om bekymringsmeldinger 

=l barnevern –
- Ekstra fokus på tegn og signaler hos barn og 

familier

Skole: 
• Øke lærerkapasitet/ sosiallærer/miljøarbeider på 

skolene for å veie opp for eventuell tapt læring
• Ta igjen faglig e*erslep/forsinkelse, 

intensivopplæring –
• Skape mo=vasjon og lærelyst, bedre rom for 

=lpasning og variasjon i læringsak=viteter –
• Bygge enda bedre læringsmiljøer og sosiale 

fellesskap for å få alle =l å trives og ville være på 
skolen 

• Målre*et innsats for å få barn =lbake på SFO



Lokale (ltak, kort sikt
Fritid Færder
– Ekstra aktivitetsuke i tillegg til 

ordinær drift i sommer
– Utstyr og infrastruktur til nytt 

tilbud; E-sport 
– 2 ulike «Sommerskoler» 

arrangert på oppdrag fra 
ungdomsskolene
• Bandcamp og Skjærgårdscamp



Lokale tiltak kort sikt; Hjelpetjenestene



Lokale tiltak, lang sikt 
• Helhetlig plan for oppvekst - det mest bærekraftige vi kan bygge er 

mennesker
• Systematisere arbeidet med «folkehelse og livsmestring»
• Implementering av Trygghetssirkelen (COS), forståelsesmodell for alle 

som møter barn og unge i Færder, inkl. foreldreveiledning til ALLE  
• Økt fokus på medvirkningsprosesser for barn og unge for å bidra til økt 

robusthet av barn og unge – tåle utfordringer
• Økt fokus på arenaer for vennskapsbygging
• Opprettholde kapasitet i barneverntjenesten 
• Videreutvikle arbeidsmodellen «Bedre Tverrfaglig Innsats» (BTI)



«Å bry seg er også smittsomt» 
De#e ordtaket lanserte Private Barnehagers 
Landsforbund for noen dager siden. Jeg synes det er så 
fint sagt. I mangel på menneskelig kontakt og med 
begrenset sosial omgang, trenger vi andre muligheter 
for å vise at vi bryr oss om hverandre. Tenk hvis vi 
klarte å få R-tallet for omtanke og kjærlighet høyere 
enn R-tallet for smi#e? Da ville vi forhindre ensomhet 
og engstelse. Da ville vi sammen skape et varmere og 
tryggere samfunn i Færder kommune. Jeg lover å gjøre 
mi#!  

#Barnehagehelter
#Skolehelter
#Færderhelter


