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Se adresseliste

Sammen om en god oppvekst – kjærlighet, klokskap og kunnskap.
Planforslag til høring og offentlig ettersyn
Forslag til kommunedelplan for oppvekst i Bodø kommune 2018-2030, heretter kalt Oppvekstplan,
legges herved ut til offentlig ettersyn. Frist for å gi uttalelse til planen er satt til 11.05.18.

Innledning
Det er både en politisk og administrativ ambisjon at Bodø kommune skal være en god kommune å
vokse opp i for alle barn og unge, og at vi opprettholder vår status som nasjonal foregangskommune
når det gjelder gode oppvekstvilkår for barn og unge.
Med dette forstår vi:
 barn og unges stemme skal tas på alvor gjennom å lytte og lære
 barn og unge skal trives i Bodø, og få lyst å bli i kommunen eller komme tilbake etter endt
utdanning
 det skal være kvalitet på de tilbudene og tjenestene som er rettet til barn og unge
Hvordan det er der barn og unge vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst,
læring, utvikling og god helse. Barn og unge i Bodø kommune skal sikres gode og trygge oppvekstog levekår. Alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter. En god oppvekst er ikke bare viktig her
og nå, den varer i generasjoner.

Hensikten med planen
Hovedformålet med ny oppvekstplan er å sikre oppfølging av mål og strategier i Kommuneplanens
strategiske samfunnsdel, andre politiske vedtak og nasjonale føringer.
Planen skal være fremtidsrettet og vise felles retning/strategi for alle tjenesteområdene innenfor
oppvekstfeltet. Den skal danne grunnlag for politiske og administrative beslutninger innenfor
prioriterte områder.
Mål og strategier følges opp med konkrete tiltak og evaluering i økonomiplanperiode og
budsjettarbeid. Planprosessen har lagt stor vekt på medvirkning fra barn og unge, og hatt som mål å
skape eierskap og bred forankring.
Grunnskolekontoret
Postadresse:
Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse:

Telefoner:
Sentralbord:
Ekspedisjon:
Telefax:

75 55 50 00
75 55 50 00

Elektroniske adresser:
postmottak@bodo.kommune.no
hedvig.pedersen.holm@bodo.kommune.no
www.bodo.kommune.no

Orgnr.:
972 418 013
Bankkonto:
4500 55 00080

Organisering og prosess
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i september 2017, og forslag til planprogram ble samtidig
sendt på høring.
Det er et stort nasjonalt fokus på innbyggerinvolvering og samskaping. Det handler om å utvikle
bedre og smartere løsninger, nye måter å levere tjenester på, med høyere kvalitet og større effekt.
Samskaping innebærer å snu tankegangen i offentlig sektor fra å løse problemer for innbyggerne til
å skape de beste løsningene sammen med dem.
Planprosessen har lagt vekt på en tredeling av kunnskapsgrunnlaget for planen; barn og unges
stemme, tjenesteområdenes innspill, samt forskning og nasjonale retningslinjer for gode
oppvekstvilkår. Planprosessen har vært organisert som et prosjekt, med styringsgruppe,
prosjektgruppe, referansegruppe og arbeidsgrupper. Ungdomsrådet og OK-komiteen har vært
spesielt involvert. Barnas talsperson og Helse- og miljøtilsyn Salten har bidratt som deltakere i
referansegruppen.
For å nå barn og unges stemme har det vært gjennomført prosesser med ungdomsrådet, barnehager
og grunnskoler (barne- mellom- og ungdomstrinn), videregående skoler, elevkonferansen, samt
barn og unge med særlige utfordringer. Innspill fra frivillige lag og organisasjoner som er aktive i
forhold til barn og unge er gitt via arbeidet med ny plan for kultur, idrett og friluftsliv.
På bakgrunn av innspill gjennom prosessen, foreligger det nå et utkast til plan som sendes på
høring.
Planens innretning
FN sin barnekonvensjon ligger til grunn for arbeidet med oppvekstplanen. I tillegg er det tatt
hensyn til nasjonale føringer, lover og forskrifter, faglige veiledere, lokale politiske prioriteringer
og lokale utfordringer.
Barn og unges egen stemme er også tillagt stor vekt i utvelgelsen av målområder og
satsingsområder i planen.
Oppvekstplanen har valgt fem overordnete målområder med tilhørende satsingsområder:
1. Barn og unges stemme
a. Barn og unge sikres innflytelse i saker som angår dem selv
b. Barn og unge involveres i prosesser og beslutninger
c. Informasjon og kommunikasjon til barn og unge er tilpasset alder og modenhet
2. Trygge hjemmeforhold
a. Aktiv satsing på generelle og særskilte foreldrestøttende tiltak
b. Hindre utenforskap og forebygge barnefattigdom
c. Rask og riktig hjelp fra Barneverntjenesten
3. God fysisk og psykisk helse
a. Forebygge, hindre og avdekke vold og overgrep
b. Inkludering og universell utforming
c. Fysisk aktivitet, kosthold, søvn og forebygging av ulykker
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d. Livslyst, livsmestring og utviklingsfremmende tiltak
4. Kompetanse for framtiden
a. 0-toleranse for mobbing
b. Trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
c. Grunnleggende ferdigheter og faglig kompetanse
5. Mangfoldig fritidstilbud
a. Mestring, tilhørighet og samarbeid med frivillig sektor
Høring:
Planforslaget ligger på kommunens hjemmeside: www.bodo.kommune.no/kunngjøringer.
Dokumentet finnes også på kommunens servicetorg og på Stormen bibliotek.

Uttalelse til planen sendes:
Bodø kommune, boks 319, 8001 Bodø eller e-post: postmottak@bodo.kommune.no
Frist for å gi uttalelse er 11.05.18.
Spørsmål kan rettes til Nina Sivertsen i barne- og familieenheten , e-post:
nina.sivertsen2@bodo.kommune.no telefon 75555520.

Med hilsen

Arne Øvsthus
kommunaldirektør

Grete Willumsen
Enhetsleder barne- og
familieenheten

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift
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ADRESSELISTE
Eksterne mottakere:
Fylkesmannen i Nordland
Nordland Fylkeskommune
Sametinget
Nordland idrettskrets
Bodø idrettsråd
Nordland Røde kors
KFUB (kommunalt foreldreutvalg i Bodø)
Ungdommens Fylkesting

Interne mottakere:
Barnehagekontoret
Grunnskolekontoret
Kulturkontoret
Flyktningekontoret
Barne- og familieenheten
Stormen bibliotek, herunder Unge Stormen
Teknisk avdeling v/ Byteknikk og Byplankontoret
Helse- og sosialavdelingen
Nærings- og utviklingsavdelingen
Mangfoldkoordinator
Folkehelsekoordinator
Kommunedelsutvalgene
Bodø ungdomsråd
Råd for funksjonshemmede
Ruspolitisk råd
Bodø eldreråd
Barnas talsperson
Arbeidstakerorganisasjonene

Kommunedelplan for oppvekst i Bodø kommune. Planforslag til høring og offentlig ettersyn 4 av 4

