Tingvollrosa
Læring og utvikling i oppvekst 2021-2040
Vedtatt av kommunestyret i Tingvoll 28. april 2021

Visjonen for oppvekst i Tingvoll
2021- 2040

Barn, unge og voksne skaper og lever
meiningsfylte liv - sammen.

2
Tingvollrosa - Læring og utvikling i oppvekst 2021-2040

Innhold
Innledning ........................................................................................................................ 4
Fremtidsbildet Tingvollrosa – en felles ambisjon............................................................. 5
Oppvekst i Tingvoll ........................................................................................................... 6
Kjennetegn og beskrivelser .............................................................................................. 7
Dybdelæring ..................................................................................................................... 8
Lærelyst og livsmestring................................................................................................... 9
Digital skaping .................................................................................................................. 9
Bærekraftig utvikling ...................................................................................................... 10
Veivalg i utviklingsarbeidet ............................................................................................ 11
Læringsløype i språk og skriving 2019-2021 .................................................................. 11
Digital satsning i oppvekst.............................................................................................. 13
LiFe - Livsmestring og inkluderende felleskaper ............................................................ 14
Ledelse av profesjonelle lærende felleskaper................................................................ 15
Utvikling av kapasitet og kvalitet ................................................................................... 16
Formålsparagrafene for barnehage og skole ................................................................. 17

Sammen i barnehagen

3
Tingvollrosa - Læring og utvikling i oppvekst 2021-2040

Innledning
«Tingvollrosa - Læring og utvikling i oppvekst 2021 – 2040», er et fremtidsbilde som bygger på
visjonen om at «Barn, unge og voksne skaper og lever meningsfulle liv – sammen».
Dokumentet Tingvollrosa – Læring og utvikling i oppvekst 2021-2040, bygger på arbeidet
«Sammen skaper vi fremtiden - 2040». Aktørene i oppvekst og samarbeidspartnere har bidratt til
skaping av dokumentet i tidsrommet 2016-2021.

Barn, unge og voksne 2021-2040
Barna som begynner i barnehagen i 2021, blir
20 år i 2040. De er født i en tid som er preget av
teknologisk utvikling og raske endringer. Det
innebærer usikkerhet, men gir også mulighet
for å skape nytt på mange områder i samfunnet.
Oppvekstsektoren må følge med utviklingen og
utvikle neste praksis i oppvekst. Tingvollrosa er
et uttrykk for hvilke tema oppvekstsektoren nå
må fokusere på, for å sikre utvikling av den
kompetansen barn, unge og voksne trenger for
å kunne skape og leve gode liv nå og i
framtiden. Dokumentet her inneholder både
langsiktige ambisjoner for oppvekstsektoren
samt presentasjonen av veivalgene
(strategiene) for hvordan vi sammen vil bevege

oss mot visjon og fremtidsbilde. Handlings- og
tiltaksplaner utarbeides med utgangspunkt i
dette dokumentet for å sikre kraft, stabilitet og
retning i arbeidet over tid. Dokumentet bør
evalueres og evt. justeres i 2025.
Barnehageloven og Opplæringsloven er
samfunnsmandatet for oppvekstsektoren (se
formålsparagrafene side 17). Norge har nylig
fått en ny rammeplan for barnehagene 2017 og
ny læreplan for grunnskolen i 2020. Disse
nasjonale føringene, danner sammen med
globale endringer og lokale behov, rammen for
prioriteringene som kommer til uttrykk i
ambisjonene for oppvekst i Tingvoll.

Nettverk Nordmøre
Tingvoll kommune har gjennom en årrekke
samarbeidet med de 7 andre kommunene i
Nettverk Nordmøre, om utvikling i
oppvekstsektoren. Disse er Averøy, Aure,
Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal og
Surnadal. Det arbeides for å skape kapasitet
gjennom involvering, eierskap og
kunnskapsmobilisering for de endringene som
er nødvendige. Sammen er vi sterkere!

Tingvollrosa – Læring og utvikling i oppvekst
2021-2040, springer ut av dette samarbeidet
gjennom satsningen: «Sammen skaper vi
fremtiden på Nordmøre - 2040». Samarbeidet
er forskingsinformert og bygger på prosesser
med partsamarbeid og samskaping.
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Fremtidsbildet Tingvollrosa – en felles ambisjon
Å formulere en felles visjon og få gang i
samtaler som utvikler et felles fremtidsbilder og
språk, gir kapasitet og kraft til å skape
forandring og utvikling. Skapingen av felles
fokus og eierskap for utviklingsarbeidet av
fremtidens oppvekstsektor på Nordmøre,
begynte i 2016 med å skape fremtidsbilder. Vi
tok utgangspunkt i spørsmålet:

fremtidsbilde for hele oppvekstsektoren på
Nordmøre. Den er kalt Nordmørerosa og
inneholder de fleste fokusområdene fra
Tingvollrosa. Det betyr at kommunene gjennom
dette arbeidet har utviklet relasjoner, fagspråk
og ambisjoner, som gir felles kapasitet for
utvikling i sektoren.

Hvordan ønsker du fremtidens barnehage eller
skole skal se ut?
Det ble laget egne fremtidsbilder på
barnehagene og skolene. Disse bildene ble
sammensveiset til et felles kommunalt bilde vi
nå kaller Tingvollrosa. Med utgangspunkt i
Tingvoll og de andre Nordmørskommunene sine
fremtidsbilder, ble det laget et felles

Nordmørsrosa
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Oppvekst i Tingvoll
Oppvekstsektoren i Tingvoll består i 2021 av
barnehager, grunnskoler og voksenopplæring.
Det er tilbud om barnehage og 1-7 trinn på
Meisingset oppvekstsenter, barnehage og 1-10
trinn i Tingvollvågen samt barnehage og 1-10
trinn i Straumsnes. Det er tilbud om SFO på alle
tre skoler. I tillegg har vi voksenopplæringen
som ivaretas av Tingvoll videregående skole, på
vegne av kommunen.
Ungdomsrådet og Hovedutvalget for oppvekst
og kultur er sentrale aktører i utvikling av
oppvekstsektoren - sammen med barn og unge,
deres foreldre og alle de ansatte.
Tingvollrosa er primært skapt i samarbeid med
aktører i oppvekstsektoren, men påvirker og
involverer også samarbeidspartnere.
Oppvekstsektoren samarbeider tett med både
FAU, Tingvoll videregående skole, kulturskolen,
biblioteket, helsetjenesten, pedagogiskpsykologisk tjeneste, barnevernet, Tingvoll
Økopark, næringslivet og frivilligheten.

Nye samarbeidspartnere kan finnes i fremtiden.
Det finnes allerede ulike samarbeids- og
handlingsplaner på tvers av aktørene, som
sikrer kvaliteten i arbeidet. Samarbeidet har
blitt og vil påvirkes av Tingvollrosa - oppvekst,
læring og utvikling 2021-2040.
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Kjennetegn og beskrivelser
I forbindelse med skapingen av fremtidsbildet
Tingvollrosa, ble det utarbeidet kjennetegn som
beskriver hvert fokusområde i Tingvollrosa.
Disse beskrivelsene skal føre til kjernen i rosa:
Et levende samfunn der Barn, unge og voksne
skaper og lever meningsfulle liv - sammen.
De første beskrivelsene som ble laget i 2018,
har nå blitt revidert. I fortsettelsen av dette

dokumentet vil hvert fokusområde bli beskrevet
med tilhørende kjennetegn. Fornyelser i
nasjonale og lokale styringsdokumenter er
ivaretatt.
Det har også kommet nye innspill fra
ungdomsrådet i februar 2021. Rådet bidro med
sine beskrivelser av en kreativ praksis som gir
lyst til å lære. Se noen beskrivelser til
ungdomsrådet under.

Hvordan ser det ut når
det i fremtiden er
kreativitet og
læringslyst i oppvekst?
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Dybdelæring
Den gamle læreplan hadde for mange mål. I den
nye LK 2020, har antall mål blitt redusert for å gi
bedre tid til emner og for å kunne gå dypere inn
i tema og skape bedre læring – dette kalles
dybdelæring i fagfornyelsen. Her kan du se en
kort film fra Utdanningsdirektoratet, som
beskriver hva dybdelæring innebærer.
Dybdelæring starter i barnehagen.
Kjennetegn på dybdelæring i oppvekst:
 Vi arbeider temabasert og tverrfaglig
 Vi tar oss tid til å gå i dybden på tema
og grunnleggende ferdigheter
 Vi tenker kritisk og stiller undrende
spørsmål
 Vi utvikler medborgerskap og
demokratiet
 Barn, unge og voksne lærer og utvikler
seg gjennom samarbeid

Kreativitet og innovasjon
Kreativitet og innovasjon er nødvendige og ulike
sider av å løse nåtidens og fremtidens
utfordringer. Kreativitet handler om å tenke
nytt, å undre seg og stille spørsmål, om å prøve
seg frem, sette kjente ting sammen på nye
måter. For å innovere må man både være
kreativ, kunne utvikle, sprede ideen og lære
andre det nye – innovasjon kan ingen gjøre
alene.
Barn og unge er nysgjerrige og ønsker å
oppdage og skape. Denne evnen må bevares og
videreutvikles. Evnen til å stille spørsmål,
utforske og eksperimentere er også viktig for
dybdelæring. Barna, unge og voksne skal lære
og utvikle seg gjennom leken, sansning og
tenkning, estetiske uttrykksformer, praktiske
aktiviteter. De skal arbeide med å løse virkelige

utfordringer – og få mulighet for å bidra til å
skape en bedre verden.
Kjennetegn på Kreativitet og Innovasjon i
oppvekst
 Vi prøver og feiler i lag
 Vi utforsker nye arbeidsmåter
 Vi samarbeider med næringslivet
 Vi ivaretar den frie leken og lekende
tilgang til læring og utvikling

Vi bidrar til et levende kulturliv
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Lærelyst og livsmestring
Både det enkelte menneske og felleskapet er
avhengige av at vi har lyst til å lære nytt.
Lærelyst åpner nye dører og nye muligheter.
Lærelyst og livsmestring henger tett sammen og
er både fysisk, psykisk, sosial og emosjonell.
Livsmestring er både å ha og kunne skaffe seg
ny kunnskap i form av erfaringer og ferdigheter.
Livsmestring er å kjenne seg selv og sine
følelser, å kunne reise seg når en har falt, føler
seg mislykket eller har mistet noe kjært. Det er
å inngå i felleskaper, der en både hjelper og tar
imot hjelp og støtte fra andre. Kunnskaping og
læringsprosesser foregår sammen med andre
og å være involvert i arbeidet med å planlegge
gjennomføre og vurdere læringsprosessen
motiverer og gir lyst til å lære mer.
Kjennetegn på Lærelyst og livsmestring i
oppvekst





Alle er verdsatt for den vi er og
inkludert i felleskapet
Vi involverer alle i vurdering av egen
læring og utvikling på måter som
fremmer læringslyst
Vi kombinerer teori, praksis, fysisk og
sosial aktivitet



Vi arbeider med både psykisk og
emosjonell mestring

Digital skaping
Samfunnet er inne i en digital-teknologisk
revolusjon, der mye digitaliseres, kjente jobb
forsvinner og nye muligheter oppstår. Med god
digital kompetanse vil barn, unge og voksne bli
aktører, der de både naturlig og kreativt bruker
teknologi til å mestre eget liv, kommuniserer og
bidrar til å skape nytt og utvikle fremtidens
samfunn. Med kritisk tenking og digital
kompetanse vil de være bedre rustet til å leve i
det digitale samfunnet.

Kjennetegn på digital skaping i oppvekst
 Vi har god tilgang på og bruker
tidssvarende digitale verktøy
 Vi har høy kompetanse og kultur for
utvikling av digitale kunnskaper
 Vi bruker digitale verktøy til
kommunikasjon og samarbeid
 Vi skaper og eksperimenterer digitalt
 Vi har god balanse mellom bruken av
digitale- og andre læringsaktiviteter
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Bærekraftig utvikling
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål
for bærekraftig utvikling fram mot 2030.
Bærekraftsmåla ser miljø, økonomi og sosial
utvikling i sammenheng. Sammenhengen og
balansen mellom disse dimensjonene avgjør om
noe er bærekraftig
Økokommuneplanen for Tingvoll kommune
2020-2035, gjenspeiler disse nasjonale føringer
for regional og kommunal planlegging.
Bærekraftsmåla har vært en viktig del av
kunnskapsgrunnlaget for satsinga «Sammen
skaper vi framtida» for Tingvoll og de andre
kommunene på Nordmøre.
For oppvekstsektoren er bærekrafts mål 4 - God
utdanning og mål 17 – Samarbeid, pekt på som
sentrale for utvikling av en bærekraftig
oppvekst. Samtidig er alle de andre målene også
relevante for arbeidet i oppvekst, som for
eksempel mål nr. 3 – God helse, mål nr. 11 –
bærekraftige byer og samfunn, mål nr. 12 –
ansvarlig forbruk og produksjon. Alle målene
leder til bærekraftige levende samfunn.

Elever fra Tingvoll

Kjennetegn på Bærekraftig utvikling i
Oppvekst:








Vi samarbeider i planlegging,
gjennomføring og evaluering av læringsog utviklingsprosesser
Vi arbeider med meningsfulle oppgaver
som kan bidra til å løse samfunnets
problemer
Vi samarbeider om å sikre gode
overganger mellom barnehage,
grunnskole og videregående
Vi legger til rette for ansvarlig forbruk
Vi er likestilte
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Veivalg i utviklingsarbeidet
Det har allerede pågått mye utviklingsarbeid
som uttrykker ambisjonene i fremtidsbildet. Vi
er på god vei. De ulike veivalgene (strategier)
som allerede er gjort, er knyttet til
fokusområdene i rosa. I fortsettelsen av
dokumentet vil de ulike veivalgene bli
beskrevet.

Våre veivalg er:


Læringsløype i språk og skriv for både
barnehager og skoler



Digital satsning i oppvekst



Livsmestring og inkluderende
felleskaper – «LiFe» en nettverksgruppe
for vedlikehold og mulig ny satsning



Lederutvikling og ledelse av
profesjonelle lærende felleskaper



Utvikling av kapasitet og kvalitet –
gjennom systemarbeid

Denne illustrasjon viser sammenhengen i
oppvekstplanleggingen - mellom fremtidsbilde,
veivalg (strategi), handlings- og tiltaksplaner.
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Læringsløype i språk og skriving 2019-2021
Gjennom Nettverk Nordmøre og læringsløypene, får vi lagt til rette for utvikling av praksis i
barnehager og skoler. Tingvoll kommune deltar i den treårige læringsløypen Språk og skriv. Vårt
langsiktige fokus på språk som utviklingsteama for alle ansatte på tvers av barnehager og skoler,
gir mulighet for dype lærings- og endringsprosesser og utvikling av neste praksis. Kompetanse i
Språk, skriving og kommunikasjon, gir barn unge og voksene kompetanse for å mestre livet.

Med bakgrunn i det felles fremtidsbildet til
Nettverk Nordmøre ble det utviklet tre
regionale Læringsløyper for alle ansatte i
barnehager og skoler: Læringsmiljø, Språk og
skriv og Matematikk. Læringsløpene er utviklet
i samsvar med de nasjonale mål for den nye
statlige desentraliserte kompetanseutvikling i
Norge, for skole og barnehage. Arbeidet i
læringsløpene skal være knyttet til, livsmestring,
læringslyst, dybdelæring, digital skaping,
kreativitet og innovasjon og ta utgangspunkt i
profesjonelle lærerne fellesskap og prinsipper
for aksjonslæring.
I Tingvoll kommune valgte barnehagene og
skolene læringsløpa «Språk og skriv» med
utgangspunkt i felles behov for utvikling. Dette
utviklingsarbeidet begynte januar 2019.

Lek med bokstaver i barnehagen

Arbeidsplassbasert metode
Alle ansatte og ledelse deltar i læringsløypen.
Hver virksomhet har egen utviklingslærer, som
deltar i Utviklingslærernettverket. De møtes 5
ganger i året for erfaringsdeling og faglig påfyll
fra Dronning Mauds Minde høyskole og
skrivesenteret på NTNU. Utviklingslærene
inngår i leder- og utviklingsgruppene i
barnehagene og skolene, der de bidrar til å
planlegge, gjennomføre og evaluere
kompetanseutviklingen for personalet.
Målet med arbeidet er å utvikle neste praksis
sammen med hele personalet. Det arbeides
med aksjoner – eller mellomarbeid - mellom
hver utviklingslærersamling og læringsløypen
justeres og tilpasses etter behov i kommunene.

Dekonstruksjon av test i skolen
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Digital satsning i oppvekst
Tingvoll kommune satser på digital teknologi, fordi digital kompetanse og kreativ bruk av teknologi
gir mulighet for å mestre livet, motiverer og gir lærelyst. Det bidrar samtidig til en mer bærekraftig
utvikling der kommunikasjon og skapende arbeid i høyere grad kan foregå uten å belaste miljøet.

Digital livsmestring
Siden 2020 har det blitt satset massivt på
digitalt utstyr, digital pedagogikk, support og
nettkapasitet. Det er ansatt tre lærerspesialister
i profesjonsfaglig digital kompetanse, en på
hver skole, som gjennom sin plass i
utviklingsgruppen har medansvar for
personalets digitale kompetanseutvikling. Det
avsettes også ressurser til lignende funksjoner i
barnehagene, for å ivareta kravet til digital
kompetanseutviklingen ifølge rammeplan.
Fra høsten 2021 har alle elevene i
Tingvollskolen egen I Pad eller pc som
læringsredskap. Flertallet av de ansatte har også
nytt digitalt utstyr.
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LiFe - Livsmestring og inkluderende felleskaper
I Tingvoll kommune har vi samlet flere tidligere satsningsområder i en gruppe kallet LiFe –
Livsmestring og inkluderende felleskaper. Fordi det er viktig å sikre at tidligere utviklingsområder
vedlikeholdes og trekkes med inn i pågående og fremtidige utviklingsområder.

Tingvoll kommune har avtale med MOT og
Zippy’s venner som er programmer for
livsmestring i skolen. Vi har avtale med Stall
Stølan om «Inn på tunet». Vi samarbeider med
helse om å utvikle felles kompetanse om vold i
nære relasjoner.

med spesialpedagogisk hjelp både i barnehage
og skole i de første årene i prosjektet. Nå ligger
det på ca. 8-9% i skolen og 11% i barnehagen,
hvilket ikke er så ulikt nivået i resten av landet.

Barnehagen deltok i 2015-2018 i prosjektet
«Være sammen» i regi av læringsmiljøsenteret.
Det handler om at voksne skaper gode
relasjoner og felleskaper i barnehagen.
Grunnskolen deltok i 2018-2019 i den nasjonale
satsningen Læringsmiljø, hvis mål er å bygge
trygge læringsmiljø. Tall fra elevundersøkelsen
viser det nå er høy grad av fravær av mobbing i
Tingvollskolen. Dette viser at det virker å
fokusere og satse målrettet.

Tidlig innsats siden 2014
Kommunestyret satte i 2014 i gang en
omstillingsprosess i småskolen og barnehagen.
Et av hovedmålene var å få nivået på de
nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk
«på eller over det nasjonale snittet». Det vises
at vi har potensial til å gjøre det bedre i 1-4,
men liger som forventet eller bedre i mellomog ungdomstrinn.
Et annet hovedmål med omstillingen var å
redusere bruken av spesialundervisning til 1-5%.
Evalueringen av satsningen viser at dette målet
ikke er nådd. Tvert imot steg andelen av elever

Nytt løfte til barn og unge i 2021
I forbindelse med det varslede nasjonale Løftet
på spesialpedagogikk og inkluderende
felleskaper 2021-2025, fremgår det at ca. 10%
av alle barn vil få behov for ulike grader av
spesialpedagogisk støtte i barnehage og
skoletiden. Løftet innebærer at alle ansatte skal
utvikle mer kunnskap om spesialpedagogikk, for
å kunne tilpasse den ordinære undervisningen
bedre til de unike og ulike elever. Samtidig skal
PPT tettere på praksis og veilede mot neste
praksis.
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Ledelse av profesjonelle lærende felleskaper
Vi deltar i Regional OppvekstLederUtvikling (ROLU), i regi av Nettverk Nordmøre. Fordi, å
lede utviklingsprosesser krever samarbeid om ledelse – samt endring i måten å forstå og
utøve ledelse. Virksomhetslederne deltar derfor i lag med sine ledergrupper, tillitsvalgte mfl.
i lærende felleskaper på tvers av barnehager, skoler og kommuner.

Ledelse og samskaping
Lederutviklingen er organisert gjennom
nettverkssamlinger for ledere og
utviklingsgruppene i virksomhetene. Det er
egendefinerte mellomarbeid eller aksjoner i
organisasjonsutvikling mellom samlingene.
Mellomarbeider for ledere er koordinert med
mellomarbeidet i læringsløypen. Det gis også
lederveiledning fra NTNU og DMMH til leder og
utviklingsgruppen utenom nettverkssamlingene.

«Ingen leder alene i oppvekstsektoren»
Barn, unge og voksne har rett til å bli involvert i
sin egen læringsprosess og delta i utvikling av
neste praksis i barnehager og skoler. Barn, unge
og voksnes opplevelser og erfaringer må frem,
både i planlegging og evaluering for å finne spor
av endring og kjennetegn på at vi er på vei mot
neste praksis. Disse aktørene inviteres inn i
medskapingsprosesser der målet er å skape
neste praksis.

Modell for Ledelse av profesjonelle lærende felleskaper
(Stoll, 2013)

Alle ansatte er viktige aktører i
utviklingsarbeidet. Lederne må stimulere og
skape et godt læringsmiljø for de ansatte. De
må legge til rette for utvikling av praksis i
profesjonelle lærende felleskaper – også på
tvers av trinn og fag og på tvers av barnehage
og skole, jfr. Modell for ledelse av profesjonelle
lærende felleskaper, Stoll 2013.
Andre aktører, som skolehelsetjeneste,
næringslivspartnere, frivillige lag og
organisasjoner involveres i utviklingsarbeidet,
når det er naturlig.

«You Never Fly Alone», Illustrasjon fra Nettverk Nordmøre
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Utvikling av kapasitet og kvalitet
I Tingvoll arbeides det systematisk med å utvikle kvalitet og kapasitet for utvikling, fordi en
fremtidsrettet oppvekstsektor skaper møteplasser for refleksjon, læring og profesjonsutvikling
mellom de ulike aktørene i og rundt sektoren. Beslutningene om videre utviklingsarbeid på alle
nivå, tar utgangspunkt i analyser av «hvor vil vi - hvor står vi – hvor vi går». Dette skjer gjennom
bruk av rike data (både tellinger og fortellinger) om erklært og opplevd virkelighet innen praksis.

Kapasitet for utvikling

Kvalitetsmelding

Kapasitet til å utvikle kvalitet, kunnskap og
neste praksis i oppvekstsektoren avhenger av å:

I Tingvoll har vi valgt å kalle den årlige
tilstandsrapporten for Kvalitetsmeldingen. Den
skal gi informasjon om hele oppvekstsektoren.



Formulere en felles ambisjon, få gang
samtaler og utvikle et felles språk



Mobilisere kunnskapsaktivister som
omsetter ideer til forsøk og handlinger sammen med kolleger, barn, unge og
voksne.



Bygge profesjonelle strukturer og
relasjoner i og på tvers av
organisasjoner, der ideer og erfaringer
spredes.
(Nonaka, 2017)

Systematisk kvalitetsarbeid
Vi har kommet langt med å utvikle kapasitet i
oppvekstsektoren i Tingvoll, men den må
videreutvikles og brukes systematisk over tid,
for å nå våre ambisjoner.
Tingvoll kommune holder på å videreutvikle det
systematiske kvalitetsoppfølgingsarbeid i
barnehager og skoler.

I løpet av året blir resultat fra nasjonale prøver,
kartleggingsprøver, bruker- undersøkelser og
Elevundersøkelsen gjennomgått og drøftet i
ulike fora, relevante grupper og team i
virksomheten, utviklingsgruppen, SU, FAU,
kommunal ledergruppe og politisk i oppvekst og
kulturutvalget. Utviklingsarbeid evalueres og
fremtidige satsninger i oppvekstsektoren
besluttes i et samarbeid mellom partene.

Årlige besøk i virksomhetene
Kvalitetsmeldingen følges opp og drøftes i de
årlige partssammensatte utviklingsbesøk i
virksomhetene. Det er ønsket at de kommunale
politiske signal og beslutninger skal henge enda
betre sammen med behov som oppleves i den
enkelte virksomhet, og at man i fellesskap
finner felles mål som gir større kraft og tyngde
til å lykkes med kvalitetsarbeid i
oppvekstsektoren.
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Formålsparagrafene for barnehage og skole
Grunnskole
Barnehage
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag
for allsidig utvikling.

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i
samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne
dører mot verden og framtida og gi elevene og
lærlingene historisk og kulturell innsikt og
forankring.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende
verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon,
slik som respekt for menneskeverdet og naturen,
på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse,
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til
uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er
forankret i menneskerettighetene.

Opplæringa skal bygge på grunnleggende
verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon,
slik som respekt for menneskeverdet og naturen,
på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse,
likeverd og solidaritet, verdier som også
kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn
og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og
utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen
til og forståelsen av den nasjonale kulturarven
og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning
tilpasset alder og forutsetninger.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfold
og vise respekt for den enkeltes sin tro. Den skal
fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig
tankegang.

Barnehagen skal møte barna med tillit og
respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og
læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap.
Barnehagen skal fremme demokrati og
likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.
(Lov om barnehager § 1)

Elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap,
dugleik og holdninger for å kunne mestre livene
sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i
samfunnet. De skal få utfolde skaperglede,
engasjement og utforskertrang.
Elevene og lærlingene skal lære å tenke kritisk
og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha
medansvar og rett til medvirkning.
Skolen og lærebedriften skal møte elevene og
lærlingene med tillit, respekt og krav og gi dem
utfordringer som fremmer danning og lærelyst.
Alle former for diskriminering skal motarbeides.
(Opplæringsloven § 1-1)
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Barn fra Tingvoll utforsker naturen 2021
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