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Utgangspunkt for prosjektet 
PS 48/18:  
1. Rapport Kvalifisert for framtida 2018 tas til orientering.  
2. Rådmannen tar våren 2019 initiativ til å sette ned ei prosjektgruppe med mandat til å evaluere og 
videreføre satsingen Kvalifisert for framtida.  
3. Rapport fra prosjektgruppa med forslag om innhold i videreføringen legges fram for 
kommunestyret for avgjørelse. 
 
Det opprettes ei prosjektgruppe med mandat til å vurdere satsingsområder og målsetninger.  
Arbeidet som ble gjort av prosjektgruppa i 2013 legges til grunn, men en tar nå sikte på en 
revitalisering. En ønsker med dette å skape ny entusiasme for visjonen: I Iveland får alle barn og 
unge muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv. De mestrer grunnleggende ferdigheter og er 
kompetente for videre utdanning og arbeidsliv.  
Kompetanseheving og nye føringer gjør at vi nå har større innsikt og muligheter til å gjøre et felles 
løft for oppvekst i Iveland. 
 
Prosjektansvarlig:     Prosjektleder: 
 
Sten Albert Reisænen     Bente Voreland 
Rådmann      Koordinator for oppvekst 
Iveland kommune     Iveland kommune 

Prosjektplan, kvalifisert for framtida: 
 

Kommunestyrets behandling av sak 1/2019 i møte den 07.02.2019: 
 

Vedtak:  
Prosjektplan for Kvalifisert for Framtida godkjennes iflg. vedlegg,  

og legges ut til høring 
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1. MÅL OG RAMMER 

1.1  Bakgrunn 

Plan for Kvalifisert for framtida skal være kommunens styringsverktøy i arbeidet med 
barnehage, skole og oppvekst og bidra til at vi samlet og på enhetsnivå framstår som en lærende 
organisasjon.  
Planen vil ses i sammenheng med eksisterende kvalitetsarbeid og satsinger i barnehager, skoler og 
det tverrfaglige arbeidet.   
 
Plan for kvalifisert for framtida skal danne grunnlag for en helhetlig strategi for oppvekst, der 
statlige føringer og lokale forhold danner rammene. Gjennom planen vil det bli synliggjort 
hvilke tiltak kommunen vil satse på de kommende årene og hvem som har ansvar for tiltakene. Den 
nye planen skal gi bedre grunnlag for egne prioriteringer. 
 
Satsingen Kvalifisert for framtida har gitt barnehager og skoler i Iveland inspirasjon til innsats, og 
barnehage- og skoleeier har kunnet følge utviklingen i årlige rapporter. Vi ser likevel et 
forbedringspotensial i at eier, foreldre og lokalmiljø kan spille en større rolle med innspill og 
deltagelse. At plan for Kvalifisert for framtida nå legges opp som en kommunedelplan vil bidra til 
bedre og bredere medvirkning. 
Ifølge plan og bygningslovens § 4-1 er det krav om at det skal utarbeides planprogram for alle 
kommunedelplaner. Planprogrammet skal i korte trekk beskrive formålet med planarbeidet, 
planprosessen og opplegg for medvirkning, jfr. plan- og bygningsloven § 11-13. Forslag til 
planprogram skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Innspill og 
kommentarer blir vurdert og eventuelt tatt inn i planen. 
 

1.2  Prosjektmål 

 
1.2.1 Resultatmål 
Planen skal gi forutsigbare rammer for kvalitetsarbeid for skoler og barnehager i kommunen, til 
enhver tid synliggjøre hvilke innsatsområder som har høyest prioritert, og bidra til å oppfylle 
visjonen: I Iveland får alle barn og unge muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv. De 
mestrer grunnleggende ferdigheter og er kompetente for videre utdanning og arbeidsliv. 
 

 
1.2.2 Effektmål 
Opplæringloven med forskrifter og barnehageloven med forskrifter må oppfylles i barnehager og 
skolers arbeid. Endringer i lov og forskrift må følges opp. Implementering av ny rammeplan (2017) 
og arbeid med å fornye Kunnskapsløftet (ferdig 2020) vil være viktig.  
Skolene i Iveland deltar i prosjektet School-in. Innovasjonen som pågår i perioden 2017-2020 har til 
hensikt å finne svar på en felles utfordring for kommunene og skoleforskningen; at tiltak og reformer 
virker forskjellig i ulike skoler på ulike steder (OECD, 2015). School-In bruker funn fra prosjektet 
Lærende regioner (Norges Forskningsråd), som viser at skolekultur utvikles gjennom skolens 
relasjon til lokalmiljøets forventninger (Langfeldt, 2015). Tiltak og resultater fra prosjektet vil tas 
med inn i handlingsprogrammet, og også gjøres gjeldende for barnehagen. Dette vil være en 
videreføring av satsingen Inkluderende læringsmiljø, der opplegget som har vært felles for Vennesla, 
Lillesand, Søgne, Songdalen og Iveland avsluttes høsten 2019.  
Planens handlingsprogram vil inneholde prioriterte satsingsområder, både på årsbasis og på lengre 
sikt. En tar også sikte på konkret målsetting for satsingsområdene. Disse må i størst mulig grad 
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handle om barn og foreldres tilbakemeldinger og utbytte. Planen vil følges opp av rapport for 
kvalifisert for framtida/tilstandsrapport for Iveland kommune, slik det er gjort til nå. 
 
2.  PROSJEKTBESKRIVELSE 
 
 
3.  ORGANISERING 

3.1  Prosjektledelse 

Prosjektansvarlig (PA):  Rådmann Sten A. Reisænen 
Prosjektleder (PL):  Koordinator for oppvekst, Bente Voreland  
 

 3.2 Øvrige roller  

Iveland kommune er prosjekteier. 
 
Oppdragsgiver: Kommunestyret 
Styringsgruppe: Tjenesteutvalget 
Prosjektansvarlig (PA): Rådmann Sten Albert Reisænen 
Prosjektleder (PL): Koordinator Bente Voreland 
Prosjektgruppe: Ordfører Gro Anita Mykjåland, enhetsleder Ole Kristen Hægeland, enhetsleder 
Beate Frigstad, foreldrerepresentant skole, foreldrerepresentant barnehage, koordinator Bente 
Voreland,  
Professor Jorunn Midtsundstad (UIA) vil bidra som veileder. 
 
Referansegruppe (kalles inn eller kontaktes): foreldregruppa på Vatnestrøm,(skole og barnehage) 
foreldregruppa ved Iveland skole, foreldregruppa ved Skaiå barnehage, personalet ved Iveland skole 
og Vatnestrøm skole, personalet ved Skaiå barnehage og Vatnestrøm barnehage, diverse interne 
ressurser i organisasjonen. 
 
 
4.   HOVEDAKTIVITETER 
Nr Aktivitet 

 
Tidsrom 

1. Forankring av planprogram 
- Vedtak om oppstart i kommunestyret 
- Seks uker høringsperiode på planprogrammet til 

relevante organisasjoner og aktører 
- Gjennomgang av innspill til planprogrammet 
- Vedtak, endelig planprogram i kommunestyret 
 

Våren 2019 

2. Utredninger 
- Gjennomgang av relevant statistikk 
- Utfordringsbilde ut fra erfaring og statistikk 
- Møter i prosjektgruppa planlegges, innhold og 

frekvens 
 

Våren 2019 
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3. Utarbeide forslag til plandokument «Kvalifisert for 

framtida» 
 

- Seks uker høringsperiode til relevante organisasjoner 
og aktører 

  
Planlagte tiltak for medvirkning fra befolkningen: 

- Alle skal ha mulighet til skriftlig å sende inn sine 
synspunkt til planprogram og senere selve 
plandokumentet når det legges ut på høring. 

- All informasjon vil være tilgjengelig på kommunens 
nettside og på servicetorget 

- Det er enkelte grupper en ønsker spesielt å involvere 
i planprosessen. Disse er listet opp i 
referansegruppen, og de vil være med under hele 
prosessen eller ved behov. 

- Særmøter med brukergrupper eller folkemøter kan 
arrangeres dersom det registreres behov for dette. 
 

Arbeid i prosjektgruppen, sammenstilling av planforslag på 
bakgrunn av utredninger og medvirkningsprosess. 
 
Første gangs behandling av planforslag. Planforslag ut på 
seks ukers høring. 
 

Høsten 2019 

4.  Bearbeiding av planforslag etter høring  
 
Vurdere og innta innspill som har kommet i høringsperioden. 
Bearbeide planforslag og fremlegge for endelig politisk 
behandling.  

 

Høsten 2019  

 
5.   ØKONOMI 
 
Budsjett- og finansieringsplan 
Budsjett Finansieringsplan 
Kostnadsart  (Hovedposter)  NOK Kilde NOK 
Prosjektledelse, 
prosjektmedarbeidere, ekstern 
bistand 

100000 Iveland kommune, egeninnsats 100000 

Møtekostnader mv. 50000 Iveland kommune, skjønnsmidler  
Ekstern bistand 100000   
    
SUM 250 000 SUM 250 000 

 
Budsjett- og finansieringsplan er veiledende og vil kunne få økt presisjon nærmere en eventuell 
oppstart.  
 

 
 
 

 


