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1.LAVINNTEKT I NORGE  
De fleste barn i Norge vokser opp i trygge familier med gode økonomiske vilkår. Samtidig er det 
familier som faller utenfor på grunn av dårlige levekår, svak økonomi eller begge deler. Dette rammer 
barna. En oppvekst i lavinntektsfamilier i Norge innebærer færre valgmuligheter og som oftest en 
lavere levestandard enn det jevnaldrende har. Dette kan ha mange og negative konsekvenser, både 
på kort og lang sikt. At noen barn lever under slike forhold i et land hvor de aller fleste har mye og 
mer enn de kanskje trenger, kan gjøre lavinntekt mer synlig og skambelagt (regjeringen.no). 
    

1.1 Å vokse opp med lavinntekt i Norge  
Antallet barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er økende. Dette innebærer en 
risiko for å oppleve negative konsekvenser av fattigdom for over 100 000 barn i Norge i dag.   
Det handler om å ha sosiale og materielle levekår som gir lavere levestandard enn andre og 
reduserte muligheter til å benytte de tilbudene som finnes innenfor utdanning, fritid og arbeid.  
Det er også en risiko for at barna som vokser opp i familier med en vanskelig økonomisk situasjon 
fortsetter å ha økonomiske vanskeligheter når de selv blir voksne.  
Ikke alle barn i lavinntektsfamilier har utfordrende levekår. Men vedvarende lavinntekt og 
levekårsutfordringer er sammensatte problemer.  Sosiale, helsemessige og økonomiske 
utfordringer kan over tid forsterke hverandre og gi økt risiko for marginalisering og lavinntekt.  
I et land som Norge, der den generelle levestandarden er høy, er det vanlig å bruke definisjoner av 
fattigdom som handler om mer enn fysisk overlevelse. Det betyr at lavinntekt ikke bare handler om 
mangel på mat, klær og tak over hodet.  
Lavinntekt betyr også det å mangle muligheter for å delta sosialt, på lik linje med resten av 
samfunnet. Barn trenger relasjoner med jevnaldrende for å ha et godt liv. Ungdommen selv sier at 
det verste med å leve med lavinntekt er at du ikke kan delta på det andre kan.   
Det er store forskjeller mellom omfanget av lavinntektsfamilier i kommuner og mellom fylker 
(Bufdir). 
 

1.2. Lavinntekt i møte med velferdssystemet   
Fordi lavinntekt som utfordring er så komplekst, ender det opp med at håndteringen av 
lavinntektsproblematikken blir spredt på flere tjenester, som hver for seg har ansvar for å løse en 
mindre del av problemet. De ulike tjenestestedene kan føle seg mer adskilt enn forent om 
problemstillingen. Dette kan skyldes at ansvaret er fordelt over flere fagområder som hver for seg 
kan løse en del av problemstillingen, men som ikke har evne eller mulighet til å se helheten i 
utfordringene til familien (Ulfrstad: «Velferd og bolig: om boligsosialt (sam)arbeid» 2001:156).    
Videre er kommuner og bydeler på mange måter styrt etter prinsipper om kostnadseffektivitet, mål- 
og resultatstyring. Tjenesteapparatet er delt inn i (resultat)enheter med sine egne krav til effektivitet 
(jfr. New Public Management). Dette søkelyset på effektivitet kan også føre til at tjenestestedene 
ikke har kapasitet eller oversikt til å se helheten i systemet eller i problematikken. Ofte kan det være 
manglende samarbeid og koordinering mellom tilhørende sektorer, og det kan være uklar 
ansvarsfordeling eller ansvarsfraskrivelse for tverrsektorielle mål. Effektivitetsfokuset kan også føre 
til at hver tjeneste knytter prioriteringer og avgjørelser til budsjett framfor behov, mens 
rapporteringskrav og måltall tvinger tjenestestedene til kun å se innover i egen sektor heller enn å se 
helhetsperspektiv og samarbeidsstrategier. Videre kan det føre til lav effektivitet i tjenestene, lav 
effekt av virkemidler og en manglende vilje til å jobbe forebyggende og langsiktig med 
problemstillinger, selv om det vil gi store økonomiske gevinster på lengre sikt.   
Effektivitetsfokuset kan ha store konsekvenser for både samfunnsøkonomi og tjenestemottakernes 
opplevelse av å få hjelp. Manglende tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling kan føre til at personer 
ikke blir henvist til riktig instans, eller får riktig type hjelp. Dette kan igjen føre til at personer som er i 
behov av hjelp fra systemet blir værende i en levekårsutsatt situasjon, der de med hjelp fra riktig 
instans og koordinert bistand ellers kunne kommet seg ut av problemet. Dette er også et problem for 
velferdssystemet: Dersom tjenestestedene ikke investerer nok ressurser i å etablere gode praksiser 
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rundt foreliggende virkemidler, gir det tap av rettigheter på individplan og økonomisk tap på 
systemplan (Oslo kommune). 
 

1.3 FNs barnekonvensjon  
FNs barnekonvensjon ble inkorporert i norsk lov i 2003.  
Artikkel 27 (Barn har rett til en levestandard som er tilstrekkelig på alle områder), og artikkel 31 (Barn 
har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv) er særlig relevante innen temaet barn i 
lavinntektsfamilier.   
Barnekonvensjonen går også som kjent foran annen lovgivning ved 
motstrid. www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barns-rettigheter/barnekonvensjonen-i-fulltekst  

 

1.4 FNs 17 bærekraftsmål  
Kommunestyret vedtok i 2020 at FNs 17 bærekraftsmål skal være førende for alle planer og 
prosjekter i Våler kommune. Regjeringens samarbeidsstrategi inngår i den nasjonale oppfølgingen av 
FNs bærekraftsmål 1 - om å utrydde alle former for fattigdom, men denne planen vil også kunne 
bidra til oppfølging av mål 2 - om sult, mål 3 - om helse og livskvalitet, mål 4 - om utdanning, og mål 8 
om arbeid.  
  

1.BAKGRUNN OG FAKTA     

2.1 Vedtak og målsettinger     
Våler kommune har som mål i kommuneplanen (2019) at: «Vålers innbyggere opplever mestring og 
livsglede i aktive lokalsamfunn» Det første delmålet under dette er: «I Våler har alle innbyggere like 
muligheter for utvikling og livsmestring» Å jobbe mot barnefattigdom handler nettopp om dette: å gi 
alle like muligheter.  
Kommuneplanen sier at det skal utarbeides en handlingsplan barn i lavinntektsfamilier og dette ble 
fulgt opp i kommunal planstrategi 2020 – 2024.  
Regjeringen lanserte i 2020 strategien «Like muligheter i oppveksten» - en samarbeidsstrategi for 
barn og ungdom i lavinntektsfamilier. Innsatsområdene i strategiene som er valgt i denne planen, tar 
utgangspunkt i de samme strategiene som regjeringen har utarbeidet og tiltakene som foreslås har 
bakgrunn i de samme strategiene, samt kommunens egen lokalkunnskap og kjente utfordringer. Det 
blir også foreslått prioriteringer som er mulig å gjennomføre raskt.  
 

2.2 Fakta og tall for Våler     
Vi har her hentet informasjon fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet sin fremstilling av Statistisk 
sentralbyrå sine data for 2019-2020 om husholdninger med lavinntekt med barn. Lavinntektsfamilier 
er definert som husstander der husstandsinntekten er under 60 prosent av 
medianinntekten. Medianinntekt er den inntekten som er «på midten», det vil si at 50 prosent av 
landets husstander har høyere og 50 prosent lavere inntekt enn medianinntekten. Vedvarende 
lavinntekt er definert som lavinntekt med varighet på tre år eller mer.  
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/3018   
  
Medianinntekt etter skatt i 2019  

Husholdningstype  Medianinntekt  Norge  Medianinntekt Våler kommune  

Alle husholdninger  Kr. 540.000  Kr. 616.000  

Par med barn 0-17 år  Kr. 883.000  Kr. 841.000  

Enslige med barn 0-17 år  Kr. 438.000  Kr. 408.000  

 

 

http://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barns-rettigheter/barnekonvensjonen-i-fulltekst
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/3018
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06944: Inntekt for husholdninger, etter husholdningstype. Antall og median (K) (B) 2005 - 2019. 
Statistikkbanken (ssb.no)  
 
 

Våler kommune har en noe høyere medianinntekt enn resten av landet når vi sammenlikner alle 
husholdninger, men lavere medianinntekt dersom vi sammenlikner barnefamilier. Det enkeltes barns 
opplevelse av lavinntekt er i stor grad knyttet til en sammenlikning med 
andre barn i samme nærmiljø.   
 

Når vi tar utgangspunkt i medianinntekten i Våler kommune lever 8,4 % av barna i Våler i 
husholdninger med vedvarende lavinntekt. Omgjort i tall betyr det at det er 56 husholdninger med til 
sammen 101 barn som lever med en inntekt på under 60% av medianinntekten i kommunen.  
  
Bolig:  
Vi ser at 11,9 % av husholdningene i Våler med barn (0-17 år) bor i leid bolig. Mens 55,1 % av 
husholdninger med barn (0-17 år) med vedvarende lavinntekt bor i leid bolig. Dette betyr at nesten 
halvparten av husholdningene i samme gruppe eier sin egen bolig, eller har andre boformer (tall fra 
2020). 
 
Å leie bolig gir økt sannsynlighet for en lavere materiell boligstandard enn det å eie bolig.  
Trangboddhet, fysiske mangler ved boliger, og ustabile bomiljøer er mer utbredte i kommunale 
utleieboliger enn i eide boliger. Leiemarkedet er også kjennetegnet ved leiekontrakter med nokså 
kort varighet – som igjen kan medføre hyppigere flyttinger. Dette kan føre til at barna må bytte skole 
og nabolag oftere enn andre barn, som kan være negativt for deres utvikling.  
 

Vi ser også at det er 7,9 % av husholdninger med barn som bor trangt, og 24,5 %  av husholdninger 
med barn med vedvarende lav inntekt som bor trangt (mindre enn et rom per medlem i husstanden, 
og mindre enn 25 kvm per person). Det å bo trangt kan gi utfordringer for barn med tanke på 
muligheter til å gjøre lekser og til å ha privatliv (tall fra 2020).  
 

Enslig forsørger:  
Vi ser at 13,4 % av husholdningene med barn i Våler har enslig forsørger og at 45,1 % av disse 
husholdningene lever med vedvarende lavinntekt. Enslige forsørgere, særlige kvinner, har større 
risiko for lavinntekt. Barn som har opplevd et samlivsbrudd, har fire ganger så stor sannsynlighet for 
å havne i lavinntektsgruppen, sammenlignet med barn som ikke har det. Man kan på denne måten si 
at samlivsbrudd kan være en vei inn i fattigdom (tall fra 2019). 
 

Lav yrkestilknytning og offentlige overføringer:  
6,2 % av husholdningene med barn har voksne personer uten yrkestilknytning, og 39,1 % av disse 
husholdningene lever med vedvarende lavinntekt. Videre ser vi at 9 % av husholdningene med barn i 
Våler mottar mer enn halvparten av husholdets inntekt gjennom offentlige overføringer. 51 % av 
disse husholdningene har vedvarende lav inntekt (tall fra 2019).  
 

Det å være avhengig av offentlige overføringer for å få dekket grunnleggende behov, kan være 
belastende og gjør den økonomiske situasjonen usikker. At en ytelse bortfaller, kan også være en vei 
inn i fattigdom (Seim og Larsen 2011). Man er altså sårbar på flere måter. Hvis barnet bor i en 
husholdning der over halvparten av husholdningens inntekt kommer fra offentlige overføringer, 
regnes husholdningen for å være avhengige av offentlige stønader (Nadim og Nielsen 2009, Fafo-
rapport 38). I 2019 mottok 4,2 % av husholdninger med barn økonomisk sosialhjelp i løpet av året i 
Våler kommune. 
 

 

 

https://www.ssb.no/statbank/table/06944/
https://www.ssb.no/statbank/table/06944/
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Helse:  
Vi ser også at det er 10,8 % av husholdningene med barn der minst en av forsørgerne har uføretrygd. 
Foreldrenes helsesituasjon kan ha betydning for barnas oppvekstmiljø. Syke foreldre kan ha mindre 
muligheter og overskudd til å fylle foreldreoppgaver på en god måte, uansett hvor mye de ønsker å 
få det til. Det er også en sammenheng mellom barns opplevelse av egen helse og mors opplevelse av 
egen helse (Sandbæk & Pedersen 2010) (tall fra 2019). 
 

Utdanning:  
I 51% av husholdningene med barn med vedvarende lavinntekt har hovedforsørger lav eller ingen 
utdanning. Dette tallet er synkende fra 2018. Lav utdanning har en sammenheng med risiko for 
vedvarende lavinntekt (Fløtten 2009: 70). 6 av 10 barn hvor hovedinntektstaker har lav utdanning, 
opplever lavinntekt. Personer med lav utdanning har også opplevd økende sosiale forskjeller siden 
2000-tallet (tall fra2019). 

 

Fakta, både tall og forskning på målgruppen i dette avsnittet er hentet fra Bufdir.no.  
 

1.SLIK SER DET UT I VÅLER 
 

3.1 Dette jobber vi med 
Svangerskapsomsorg, helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Jobber helsefremmende og 

forebyggende etter anbefalt program og etter familienes behov, med lav terskel for å ta kontakt og  

”en dør inn”. 

Åpen barnehage: et lavterskeltilbud for barn og foreldre tilknyttet helsestasjonen. Åpen 10 timer i 

uka. 

Ungdomslos: Ungdomslosen skal støtte og hjelpe ungdommer og deres foreldre, slik at 

ungdommene får økt skolenærvær, økt mestringsfølelse og økt trivsel på skolen.  

Ungdomskontakt: Ungdomskontakten skal jobbe innen psykisk helse ut mot ungdom – blant annet 
ved drop-out fra videregående og rus. Den vil jobbe på tvers av kommunalområder, og med eksterne 
aktører.  

Trygt og godt skolemiljø: Arbeidet med et trygt og godt skolemiljø er sentralt i skolene. Nye 
retningslinjer og maler er utarbeidet sommeren 2021. Videre er det en varslingsknapp på alle 
skolenes nettsider, til bruk dersom noen opplever eller ser at en elev ikke har det bra.  

Vi er på planleggingsstadiet for å jobbe frem en plan og verktøy for arbeidet med nærvær og fravær i 
skolene. Dette arbeidet gjøres på kommunalt nivå i samarbeid med Råde kommune. 

Bedre tverrfaglig innsats - BTI: BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, 
unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å 
kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig 
innsats, samordning og medvirkning. Modellen gir en oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å 
rette opp svikt i samhandling mellom tjenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå. 

https://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/ 
 
Trygt og godt barnehagemiljø: Alle de kommunale + noen private barnehager er med på 
kompetanseheving i regi av Utdanningsdirektoratet. Noen har også jobbet med barnas verneombud i 
regi av Stine Sofie stiftelsen. 

https://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/
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Lavere terskel for å melde bekymring til barnevern: Barnevernet er sentralt i svær mange saker. For å 
redusere terskelen for å melde bekymringer til barnevernet, innførte Våler kommune digital 
bekymringsmelding til barneverntjenesten i juni 2020. 

Homestart: Våler kommune samarbeider med Home-Start Familiekontakten. Denne er godt kjent av 
familier i Våler kommune. Målgruppen er familier med minst et barn under skolealder, og ellers barn 
i alderen 6-16 år. Homestart bidrar med alt fra å følge opp/besøke familier, kjøre ut med påskegodt 
til barna, kino opplevelser og andre gratis arrangementer.  

https://www.valer-of.kommune.no/barn-skole-og-oppvekst/home-start-familiekontakten 

Frivilligsentralen: Vi samarbeider også med Frivilligsentralen. Sentralen har kjøpt inn en del utstyr 
som kan lånes av innbyggerne i Våler, gratis. Det er alt fra våtdrakter, redningsvester, vannleker osv. 
https://vaaler-of.frivilligsentral.no/ 

Gratis sommeraktiviteter for barn og unge: Gratis aktiviteter for barn og unge, samt sommerjobb for 
ungdom. https://www.valer-of.kommune.no/aktuelt/sommeruka-i-valer-2021 

Redusert foreldrebetaling i SFO og barnehage: Redusert foreldrebetaling i SFO (1-4 trinn, og gratis 
for 5.- 7. trinn (barn med spesielle behov)) og barnehage, og gratis kjernetid for familier med lav 
inntekt. Dette regulert i forskrifter og er nasjonal satsing. Våler kommune | Redusert foreldrebetaling 
(valer-of.kommune.no)  https://www.valer-of.kommune.no/aktuelt/sfo-redusert-foreldrebetaling  

Generasjon M: Dette er et prosjekt for å få ungdom i arbeid, på sykehjemmet, dagsenter og 
hjemmetjenester. I Generasjon M legges det til rette for at unge og evigunge kan utveksle erfaringer 
og være gjensidige ressurser for hverandre. M-vennene og beboerne gjennomfører hyggelige, sosiale 
aktiviteter sammen på tomannshånd og i fellesskap. De går turer, har meningsfylte samtaler, holder 
quiz, danser, og mye mer.  https://generasjonm.no/ 

 

3.2 Fritidsaktiviteter og tilbud 
I Våler kommune finnes fritidsaktiviteter som er lokalisert ved kommunes tre tettsteder. Videre 
finnes en rekke fritidsaktiviteter i nabokommunene som barna også kan være med på. I egen 
kommune har vi:  
Posse- fritidsklubben for barn og ungdom, Vannsjø/Svinndal IL (V/S IL) som har fotball, håndball, 
alpint, allidrett, turn og lek. Kommunen har Gyldermyra ridning, speider, 4H, jakt og fiske, motocross, 
kor, korps og skyting. Kulturskolen har også flere aktiviteter og er et samarbeid mellom Våler 
kommune og Moss kommune. Videre finnes flere aktiviteter innen religiøse organisasjoner.  

   
Coop Norge og Røde Kors samarbeider om å gi barn i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i 
fritidsaktiviteter. Coop dugnaden dekket i 2019 mange fritidsaktiviteter til barn i Våler 
kommune.  Kommunen benytter også Røde Kors sitt tilbud: «Ferie for alle» Videre benyttes tilbudet 
som coopdugnaden (samarbeid mellom Coop og Røde Kors), et prosjekt som gir barn og unge som 
vokser opp i lavinntektsfamilier tilbud om å få dekket kostnadene ved deltakelse i en fritidsaktivitet. 
Dette gjelder kostnader til å delta på selve aktiviteten, samt til innkjøp av nødvendig utstyr og klær. 
En kontaktperson må søke på vegne av barnet. Denne kontaktpersonen kan være ansatt i det 
offentlige hjelpeapparatet, i skoleverket, i en idrettsklubb/ kulturskole eller i en frivillig organisasjon.  
 
 

1.3 Samtaler/ intervjuer av foreldre i målgruppen 
Vi hadde intervju/ samtale med tre foreldre til barn målgruppen. Grunnlag for samtalene tok 

utgangspunkt i hovedtemaene i regjeringens strategi og med «undertema» som eksempelvis 

https://www.valer-of.kommune.no/barn-skole-og-oppvekst/home-start-familiekontakten
https://vaaler-of.frivilligsentral.no/
https://www.valer-of.kommune.no/aktuelt/sommeruka-i-valer-2021
https://www.valer-of.kommune.no/aktuelt/redusert-foreldrebetaling
https://www.valer-of.kommune.no/aktuelt/redusert-foreldrebetaling
https://www.valer-of.kommune.no/aktuelt/sfo-redusert-foreldrebetaling
https://generasjonm.no/
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nettverk og samliv, økonomi, bosituasjon, språk- og sosial opplæring/ trening, fritidsaktiviteter og 

tilbud i nærområdene, helse og kosthold, arbeid, kurs og tilrettelegging.  

Tilbakemeldingene fra samtalene gjengis ikke detaljert i dette plandokumentet, men veldig kort 

oppsummert er tilbakemeldingene følgende: 

Bolig og stabil bosituasjon er viktig. Inkluderende og trygge nabolag med tilgang til aktiviteter uten å 

måtte bruke bil er ønskelig. Mange har ikke bil, og offentlig kommunikasjon i kommunen er for dårlig. 

Mat prioriteres framfor regninger. Gjennomgående dårligere helse. Begrenset deltakelse i 

fritidsaktiviteter. Lite jobbtilbud for ungdom, bare de med nettverk som får de jobbene som finnes. 

Gjennomgående veldig fornøyd med NAV.  

Arbeidsgruppa har sett konkret på innholdet i intervjuene og har «oversatt» dette til innspill i 

tiltakstabellene. 

2. TILTAK 
Vi har valgt å bruke oppsettet i Regjeringens samarbeidsstrategi “Like muligheter i oppveksten” for 
våre tiltak i denne planen. Regjeringens samarbeidsstrategi 
 

4.1 God omsorg i oppveksten  
Et godt støtteapparat rundt familier som strever kan bidra til å bedre forholdene for barn og unge 
som lever i familien. Ofte er det en kombinasjon av dårlig råd og andre sosiale eller helsemessige 
problemer som er krevende både for foreldre og barn.   
 

Barn tynges som kjent av foreldres bekymringer. Foreldrestøttende tiltak på ulike nivå vil derfor være 
nyttig å iverksette. Universelle tiltak fremheves som mest lønnsomme.  Barn som er pårørende av 
foreldre med ulike lidelser, må ivaretas. 
Barnehager, skoler og FAU kan bidra til holdningsskapende arbeid når det gjelder å ta vare på de 
familiene som ikke har så god økonomi. Dette kan gjøres ved å inngå avtaler for eksempel klassevis 
med tak på gaver, kostander på klasseturer og om skolene skal være en kjøpsarena. 
 

Det er viktig at barn, unge og familier som strever fanges opp så tidlig som mulig, slik at støttetiltak 
iverksettes. På den måten er det lettere å hindre skjevutvikling. Våler kommunes satsing med 
implementering av BTI modellen (bedre tverrfaglig innsats) er derfor viktig.   
Videre er det svært viktig at bosituasjonen til utsatte familier trygges så langt det lar seg 
gjøre. «Hjemmet, og rammene rundt, er avgjørende for barns oppvekstsvilkår, og for unges mulighet 
til å fungere i skole og arbeidsliv. Dårlige boforhold kan særlig for barn være starten på en 
marginaliseringsprosess. Dette gjør at disse barna kan slite på andre arenaer, som i skolen og ved 
fritidsaktiviteter». (Regjeringen.no) Se mer på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-
2011-15/id650426/?ch=3#kap3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/bb45eed3479549719fb14c78eba35bd4/strategi-mot-barnefattigdom_web.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-15/id650426/?ch=3#kap3
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-15/id650426/?ch=3#kap3
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“Noen foreldre tar kontakt for sent, når det synes på barna er det allerede for sent. Hvor skal 

foreldre få informasjon om muligheter og tilbud?”  

Sitat fra Våler-intervjuer 

Resultat mål  Dette gjøres i dag  Dette bør utvikles  Ansvar   Tidsfrist 

God samhandling mellom alle 
kommunens instanser  

BTI  BTI  Alle Fortløpende 

Kommunen tilbyr foreldreveiledning 
på alle nivåer  

Trygghetssirkelen kurs 
 
Marte Meo og andre 
foreldrestøttende tilbud 
 
Familieveileder  
 
Foreldrepakken fra Stine 
Sofie stiftelsen for 
helsestasjoner  

Foreldrepakken fra Stine Sofie 
stiftelsen for barnehager 
 
 
 
Forebyggende barnevern 

Helsestasjonen 
Barneverntjenesten 
Åpen barnehage  
Barnehager 
Skoler 

Fortløpende 

Kommunen har et forebyggende og 
helsefremmende fokus 

Tilbyr ulike kurs som 
livsmestringskurs, svangerskapskurs 
ol.   

Svangerskapskurs 
Barselgrupper 
Kurs i Trygghetssirkelen 
Temagrupper i 
skolehelsetjenesten 
 
Kom i gang-kurs i Friskliv 
Andre Frisklivskurs  

Felles faglig opplæring for 
helse, barnevern, barnehager 
og skoler 

 Helse Fortløpende 

Kommunen tilbyr økonomisk 
veiledning  

Kommunen tilbyr økonomisk 
veiledning gjennom 
sosialtjenesten og 
gjeldsrådgiver, digitale kurs.  

 Årlig 2 timers kurs for 
ungdom og voksne (tilbud for 
alle interesserte)  

 NAV 
Informasjon  

2022 

Kommunen sørger for helhetlig 
oppfølging av foreldre som søker 
hjelp. 

Jobber etter Familiens Hus-
modellen i helse 
  
BTI veileder og samarbeid  

Om ikke første instans kan 
hjelpe på aktuelle området 
sørge for at rett instans blir 
koblet på. 

Alle 
instanser (Ivaretas 
av BTI) 

Fortløpende 

God samhandling med frivillig 
arbeid  

Homestart for foreldre fra 
nyfødt til 16 år   

Flere samarbeidsarenaer 
rettet mot barn 

Kultur  
Frivillighet 

2022 

Kommunen har gode universelle 
tiltak som favner hele målgruppen – 
også dem vi ikke får kontakt med.  

Sommerskole/ 
sommeraktiviteter 

 Her må vi finne gode 
universelle tiltak som 
eksisterer hele året.   
 
De som jobber med barn får 
lik kunnskap, for eksempel i 
Trygghetssirkelen 

Hele kommunen  Fortløpende 
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4.2 Stabil bosituasjon og trygge nabolag  
Barn og unge i lavinntektsfamilier har ofte dårligere boforhold enn andre. De opplever å måtte  
flytte oftere enn andre barn, de bor ofte trangere enn andre og bor sjeldnere i en bolig som  
familien eier selv (KMD, 2014). Forskning viser at det å vokse opp i en leiebolig kan ha negative  
konsekvenser for barn og unge fordi det kan medføre ustabilitet, trangboddhet, uheldig bomiljø og 
lav standard (Magnusson Turner og Stefansen, 2012). Flere studier viser også en sammenheng 
mellom boforhold, helse og sosial ulikhet (Grønningsæter og Nielsen, 2011). Husholdninger som ikke 
har råd til å eie sin egen bolig har heller ikke mulighet til å opparbeide seg den velstanden som ofte 
følger med det å eie (Hyggen m.fl., 2018). 
 
 
 
 
 

 

Resultat mål  Dette gjøres i dag  Dette bør utvikles  Ansvar   Tidsfrist 

Barnefamilier prioriteres med 
husbankens midler til etablering 
på boligmarkedet.  

Barnefamilier prioriteres i dag ved 
søknad om startlån, og ved søknad 
om tilskudd til etablering. 

Flere har fått avslag 
på startlån selv om 
de er i målgruppa. 
Fordi der ikke er nok 
midler.  

Boligkoordinator/NAV 
Politikere – sørge for flere 
midler.  

Fortløpende  

Kommunen sikrer utsatte 
barnefamilier lengre 
leiekontrakter i kommunale 
boliger, og god oppfølging med 
tanke på å skaffe annen bolig der 
dette er mulig og hensiktsmessig.  

Barnefamilier får 3 års 
leiekontrakter, og mulighet for 
fornyelse.  
 
Det jobbes med rutinene for tildeling 
av bolig og oppfølging av 
leiekontrakter.   

Under utvikling: 
Sammensatt gruppe 
som vurderer 
boligbehov  
 
Ny ordning for 
leietakere – leie for 
eie  

Boligkoordinator NAV 
 

 

Under utredning 

Fortløpende 

Kommunale boliger har en 
standard som er tilfredsstillende 
for barnefamilier  

Kommunen eier 7 boenheter som er 
store nok for barnefamilier og har 
flere soverom. Kommunen 
disponerer også ytterligere 12 
boenheter som barnefamilier kan 
benytte.  

Boligene kommunen 
selv eier bærer preg 
av dårlig 
vedlikehold. Det er 
også noe uklart 
hvem som har 
ansvar for å holde de 
vedlike.  

Undersøkes Fortløpende 

Kommunen har kommunale 
boliger for barnefamilier som 
ligger i barnevennlige nabolag. 

Familieboligene ligger i 
barnevennlige nabolag 
 
Trygghetsvandring 

Ønske om bedre 
lekeplasser på eldre 
boligfelt  

Undersøkes Fortløpende 

  Lekeområder 
kommer på nye 
boligfelt 

Plan Fortløpende 

     

Kommunen har trygge og 
barnevennlige nabolag i hele 
Kommunen. 

Kommunen har trygge og 
barnevennlige nabolag i mange deler 

av kommunen 

 

Trygghetsvandring 

Ønske om bedre 
lekeplasser på eldre 
boligfelt  
 
Lekeområder 
kommer på nye 
boligfelt 

Undersøkes 
 

 

 

 

Plan 

 
 

Fortløpende 

 

 

Fortløpende 
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4.3 Tidlig innsats i barnehage og grunnskole   
Barnehager og skoler er helt sentrale arenaer for å utjevne sosiale forskjeller, sikre 
barn god sosial tilpasning og mestring. Dette er med på å forebygge lavinntekt og frafall i 
videregående skole. God kvalitet på barnehage*- og skoletilbud er i den forbindelse svært viktig.  
 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-oppvekst/#barnehage  
 
 

“Gratis SFO de to første årene hadde betydd mye for barna. Lek er viktig, 

det samme er det sosiale.”  

Sitat fra Våler-intervjuer. 

Resultat mål  Dette gjøres i dag  Dette bør utvikles  Ansvar   Tidsfrist 

Alle barnehager i kommunen 
er av god kvalitet.   

Kontinuerlig fokus på 
kompetanseutvikling 

Kompetansehevingsplaner Kommunal- og 
private 
barnehageeiere 

Fortløpende 

Alle skoler i kommunen er av 
god kvalitet.   

Kontinuerlig fokus på 
kompetanseutvikling 

 Kompetansehevingsplaner  Skoleeier Fortløpende 

Alle barn har et tilbud om 
barnehage.  
 
 
 
 
Åpen barnehage 

Redusert foreldrebetaling og gratis 
kjernetid, (statlig satsing -forskriftsfestet) 
(NAV har ulike ordninger for både på 
statlig og kommune side) 
 
Åpen barnehage et gratistilbud. 

  Oppvekst og 
kultur 
 
 
 
 
Helse 

Fortløpende 

Alle barn får god 
språkopplæring  

Lekelyst og leselyst. Samarbeid mellom 
barnehage og skole 

 Oppstart høsten 2021 Felles prosjekt 
barnehage og 
skole 1,-4. trinn 

Fortløpende 

Alle barn har anledning til å 
gå på SFO 

Mulighet til å søke om redusert 
foreldrebetaling 1.-4.trinn, gratis for 
elever med sørskilte behov 5.-7. trinn.   

 
Oppvekst og 
kultur, 

Fortløpende 

Alle barnehager og skoler gir 
alle barn like muligheter for 
læring.  

Fokus på et godt og trygt læringsmiljø   Barnehageeier og 
skoleeier 

Fortløpende 

Alle skoler og barnehager har 
fokus på trivsel og god 
psykisk helse i trygge og gode 
miljø.   

PALS (positiv atferd, støttende 
læringsmiljø og 
samhandling. Skoleomfattende 
tiltaksmodell for å skape et trygt og godt 
skolemiljø, styrke læring og utvikling, god 
psykisk helse og trivsel for alle elevene i 
skolen).  
Innføring av barnas verneombud (Stine 
Sofie stiftelsen) 
De kommunale barnehagene 
gjennomfører bl.a. felles 
barnehagebasert kompetanseutvikling 
med fokus på barnehagemiljø og skjerpet 
aktivitetsplikt.  

 BTI, tettere tverrfaglig 
samarbeid 
Forebyggende fysioterapi med 
grupper for fysisk aktivitet 
 
 
 
Videreutvikle og kontinuerlig 
jobbing. 

Tverrfaglig. 
 
 
 
 
 
 
Barnehageeier og 
skoleeier 

Fortløpende 

 

 

* Barnehager med høy kvalitet kjennetegnes av at de har små barnegrupper og tilstrekkelig, godt utdannet, personlig egnet, stabilt 

voksenpersonell som har lett tilgang til veiledning fra kommunepsykolog eller annet helsepersonell med kompetanse på psykisk helse 
(St.meld. nr. 41 2009).  

https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-oppvekst/#barnehage 
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4.4 Økt deltakelse og inkludering i fritidsaktiviteter 
Forskning viser at deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter er helsefremmende. Det kan beskytte 
både mot psykiske og fysiske helseplager. Fritidsarenaene er nemlig sentrale for barns utvikling av 
sosiale ferdigheter, og bidrar til tilhørighet, felleskap og vennskap som alle er beskyttende 
faktorer. Familiens økonomi viser seg å ha relevans til hvorvidt barn og unge deltar i aktiviteter på 
fritiden. Derfor er det svært viktig at kommunen legger forholdene til rette slik at alle kan delta 
uavhengig av familiens økonomi. Barns fritidsaktiviteter kan også være en viktig arena for foreldre å 
danne/utvide sosiale nettverk.   
https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-oppvekst/  
 

«Det føles som å tigge for å få bistand slik at barna kan delta på noe. Må legge 

bort stolthet.»         Sitat fra Våler-intervjuer. 

Resultat mål  Dette gjøres i dag  Dette bør utvikles  Ansvar  Tidsfrist 

Alle barn og unge skal ha 
mulighet til en meningsfull 
fritid  

Fritidsklubben Posse. 
Tilskudd til lag og foreninger, 
Homestart  
Sommeruka 
Tett samarbeid med 
idrettslagene 
Vi bygger ny skole som vil åpne 
for flere muligheter 

Flere fritidsaktiviteter i SFO tid ifm ny 
rammeplan 
 
Fritidskort 
 
 
 
Transport til aktiviteter 
 
Søker tilskudd til frisbee- golf i 100- 
meter skogen  

Skolene 
 
 
Oppvekst og kultur 
 
 
 
Skolene på 
foreldremøter. 
 
Oppvekst og kultur 

2022 

Søker hvis 
ordningen 
videreføres. 

 

Fortløpende 

Alle barn og unge skal ha 
tilgang til utstyr som er 
nødvendig for å delta på 
aktiviteter  

Utstyrsbod i Våler 
frivilligsentral 

Informasjon ut til foreldre/foresatte i 
barnehage og skole 
 
“Utstyrsbank” i Kirkebygden vurderes 
samlokalisert i nytt skolebygg 

Skole og barnehage  
 
Oppvekst og 
kultur/Prosjektleder 

Fortløpende 

I skoleprosjek-
tet 

Alle ungdom skal ha tilgang til 
pc og internett  

Alle på barneskolen 
har nettbrett, og alle som 
begynner på ungdomsskolen 
får utlevert pc som de skal ha i 
3 år. 

Nett-dekning i hele kommunen.  IT Fortløpende 

Fritidskort Vurderes Sender søknad hvis ordningen 
videreføres. 

Oppvekst og kultur Når evt 
videreføring 
er kjent. 

Gode og trygge utearealer for 
både barn og voksne sammen  

Generelle uteoppholdsarealer Inkluderende utearealer i 
reguleringsplaner 
Søke om midler til opparbeiding/ 
apparater 

 Plan 
 
Oppvekst/ kultur 

Fortløpende 

 

Fortløpende 

Mulighet for deltakelse på 
aktiviteter i hele bygda 

Er mulighet for deltakelse, men 
utfordrende med skyss 

Utrede transportløsninger. Alle sektorer Fortløpende. 

Tilgang til utstyr Utlån på Frivilligsentralen Formidle og publisere tydeligere 

 

Vurdere utlån også i Kirkebygden 

Frivilligsentralen 

 

Oppvekst og kultur/ 
Prosjektleder VUS/ 
Plan 

Fortløpende 

 

I prosjekt VUS 
og 
sentrumsplan 

Ungdomslos Iverksatt 2021 Utvikles Oppvekst og kultur  

 

 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-oppvekst/
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4.5 Redusere sosial ulikhet i barn og unges helse 
Barn og unge er avhengig av andre for å få dekket grunnleggende behov og kunne ha gode levekår og 
livskvalitet. Uheldige oppvekstsvilkår kan påvirke barn og unges livskvalitet. Sykdom og dårlig helse 
hos foreldre kan gjøre at de i perioder eller på lengre sikt blir stående helt eller delvis utenfor 
arbeidslivet. Dette kan påvirke familienes økonomi og foreldrenes evne til å skape gode 
oppvekstsvilkår for barna. Foreldrenes situasjon påvirker barns psykiske og fysiske helse. Derfor er 
gode velferdsordninger, et godt forebyggende helsetilbud og gode helsetjenester til voksne også 
viktige tiltak for å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Samtidig er tiltak rettet mot barn og 
unge viktig for å unngå at dårlige levekår overføres mellom generasjonene. Det er en klar 
sammenheng mellom å leve med lavinntekt og å ha redusert helse.  
Regjeringen ønsker å fremme god helse gjennom å legge mer vekt på forhold i omgivelsene som 
bidrar til mestring, tilhørighet og opplevelse av mening for barn og unge. Dette betyr at helse må ses 
i en større sammenheng en bare fysisk og psykisk helse. God fysisk og psykisk helse for foreldre, 
betyr også god helse for deres barn. Derfor er det også svært viktig at foreldre har/får det de trenger 
for å mestre sin hverdag på en god måte.   
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Resultat mål  Dette gjøres i dag  Dette bør utvikles  Ansvar  Tidsfrist 

Barn og unge skal ha god 
fysisk og psykisk helse  

Helsestasjonen, 
skolehelsetjeneste  
Ungdomshelsestasjon 
Skoler 
Barnehager 
Barnevern 
Frivillige organisasjoner 
Sommeruka 
Ungdomslos 
ungdomskontakt 

BTI 
Tverrfaglig team 
Systematisk arbeid med 
barn som pårørende 
Ungdomskontakt 
Fritidsaktiviteter 
Sykkelveier 
Lekeplasser 

Helsestasjonen, skole, 
barnehage, miljø og 
teknikk, plan. 
 
Et tema som krever 
langsiktig samhandling 
mellom alle faginstanser.  

Fortløpende 

Barn og unge skal ha 
kunnskap og ferdigheter i å 
styrke psykisk helse   

Skolefag – psykisk helse og 
kroppsøving 
  
Grupper i 
skolehelsetjenesten 
 
Undervisning med 
krisesenteret om vold og 
overgrep 
 
Undervisning om fysisk og 
psykisk helse fra lege og 
helsesykepleier. 
 
Grupper med ungdomslos 
og ungdomskontakt  

Grupper i skolen med 
fysioterapeut. 
Livsstyrkegrupper. 
BTI. 
Psykologisk førstehjelp. 
Grupper i 
skolehelsetjenesten. 
Forebyggende barnevern. 
Tilbud om støttekontakt og 
avlasting. 
Ferieklubber med 
økonomisk støtte. 

Skole og barnehage. 
Skolehelsetjenesten. 
Krisesenteret. 
Tjenestekontoret. 
 
Et tema der det jobbes 
tverrfaglig og på flere 
områder. Utvikles 
fortløpende. 

Fortløpende 

Foreldre opplever mestring 
i samlivet, foreldrerollen 
og i privatøkonomien  

Trygghetssirkelen, kurs for 
foreldre 
«kom i gang»-kurs  
Åpen barnehage 
Barselgrupper 
Diverse mestringskurs . 
Veiledning fosterforeldre. 

Samlivskurs  
Økonomikurs  
Andre foreldregrupper 

Alle instanser som har 
kontakt med familier som 
uttrykker behov, skal 
videreformidle til riktig 
veileder/ instans/ kurs.  
Helsestasjonen 
Nav 
Friskliv og psykisk helse  
Familievernkontoret. 
Barnevern. 

Fortløpende. 

Alle som trenger det skal 
ha tilgang til gode 
velferdsordninger, et godt 
forebyggende helsetilbud 
og gode helsetjenester til 
voksne. 

Velferdsordninger i NAV. 
Barnetrygden holdes 
utenfor ved beregningen 
av økonomisk sosialhjelp 
(vedtatt 2020).  
Andre individuelle 
kommunale tjenester. 
Fastlege 
Psykisk helsetjeneste 
Jordmor 
Helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten 

   

Familier skal få tidlig hjelp 
ved vansker i 
familiesituasjonen  

Bedre tverrfaglig innsats, 
Stafettlogg, 
Kurs, Homestart 
Familievernkontoret. 
Barnevern 

Flere lavterskeltilbud. 
 
Tilgjengelig og lett hjelp på 
NAV. 
 
Fokus på foreldremøter.  

Hele kommunen 
Helsestasjonen 
Nav 
Friskliv og psykisk helse  
Familievernkontoret 
Homestart 
Skolene må ha oversikt 
hvor de kan låne gratis 
utstyr 

Fortløpende 
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4.6 Inkludering og mestring i ungdomstida  
Ungdomsalderen er en viktig utviklingsfase i oppveksten. Unge skal i løpet av noen år gjennomgå 
fysiske, psykologiske og sosiale forandringer og foreta en rekke valg som får konsekvenser for 
fremtiden. Det er ikke uvanlig å streve en periode i denne fasen. Et hovedfunn fra Ungdata er likevel 
at de aller fleste tenåringer på ungdomsskolen og i videregående skole rapporterer at de har det bra, 
og at vennskap, familieliv, skole, trening og digital fritid er viktig i tilværelsen. Dagens ungdom er en 
veltilpasset generasjon. Det er enkelte utviklingstrekk de siste årene som likevel gir grunn til 
bekymring. Psykiske helseplager fortsetter å øke, og en av fem elever gruer seg ofte til å gå på skolen. 
Regelbrudd og problematferd har økt de siste tre årene, særlig blant guttene. I dag topper 19-åringer 
kriminalstatistikken. Bruk av alkohol har en viss økning i videregående skole og bruk av cannabis en 
markant økning. Flere unge enn for få år siden tror de kan bli arbeidsledige, og flere enn tidligere 
uttrykker pessimisme med tanke på fremtiden. Oslo-Mets gjennomgang av forskning om 
konsekvenser av lavinntekt viser at ungdomstiden er forbundet med risiko. Samtidig har den 
demografiske utviklingen ført til at ungdomstiden har blitt lenger. Mange unge har mulighet til å 
utforske ulike retninger i livet før de etablerer seg som voksne. For ungdom fra lavinntektsfamilier 
kan mulighetene være begrenset av sosioøkonomiske forhold. Det kan føre til ulikhet i 
erfaringsbakgrunn og tilegnelse av sosial kapital som har betydning for fremtiden. Det er behov for et 
større fokus på ungdomslivet og overgangen til voksentilværelsen for de som vokser opp med lav 
inntekt og utsatte levekår (Pratt og Matsuba, 2018).  
 
Det er tre faktorer som er nøkkelen til en god ungdomstid og til en god overgang til voksenlivet: 
Inkludering, mestring og anerkjennelse. Etter familie spiller barnehagen og skolen en svært viktig 
rolle i livet. Å mestre skole, fritidsaktiviteter, ha vennskap og sosiale arenaer der en er inkludert og 
verdsatt er avgjørende for å ha en sunn og positiv opplevelse av seg selv som ungdom og ung voksen 
 
 
 
 
 

«Transport til andre kommuner og skolesteder er utfordrende, busser 
korresponderer ikke med hverandre. Det blir lange dager for ungdommen 
medtidlig opp og sent hjemme. Har derfor ikke tid til et annet " liv".»  

Sitat fra Våler-intervjuer. 
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Resultat mål  Dette gjøres i dag  Dette bør utvikles  Ansvar   Tidsfrist 

Alle barn og unge skal 
oppleve god mestring i 
skolen 

Tilpasset opplæring. 
Prosjekt leselyst/ 
leseferdigheter. 

 
   

Alle barn og unge skal få 
kjenne seg inkludert 
uavhengig av 
sosioøkonomisk 
bakgrunn, kjønn, 
funksjonsnivå, seksuell 
orientering, 
kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk, livssyn 
eller etnisitet. 

Tidlig innsats med 
søkelys på mangfold i 
barnehage/skole. 
Fritidsaktiviteter.  

Tidlig innsats med søkelys på mangfold i 
barnehage/skole kontinuerlig. 
 
Flere lavterskeltilbud på 
fritidsaktiviteter. 
Arbeidstrening. 
Medvirkning.  

 Skoler, 
barnehager. 
 
Kultur 
NAV 
Helse/ Oppvekst/ 
Plan  

Fortløpende 

Alle barn og unge skal 
oppleve seg sett og 
anerkjent.   

Ungdomsråd. 
Elevråd 
Ungdomskontakt 
Ungdomslos 
 
I hjelp som mottas fra 
NAV til familien  

Utvikle medvirkning fra barn og unge i 
alle prosesser.  

Skoler, 
barnehager, 
kultur, 
Helsestasjonen, 
Plan 
NAV 

Fortløpende 

Foreldre skal oppleve at 
de kan få hjelp til å 
mestre små og store 
ting som kjennes 
utfordrende i 
foreldreskapet på et 
lavterskelnivå.  
Kommunens tilbud til 
foreldre bør være lett 
tilgjengelige, og ha 
svært lav terskel.    

Kurs i 
Trygghetssirkelen 
 
Skolehelsetjenesten 
 
Åpen barnehage 
 
BTI 

Informasjon om Trygghetssirkelkurs på 
foreldremøter i barnehager og skoler 
med jevne mellomrom. 
 
Vurdere sosiallærer (med 
foreldreveiledningskompetanse) med 
eget tilbud til foreldre 
 
Synliggjøring og informasjon om tilbud. 

Helsestasjonen 
 
 
 
Oppvekst og 
kultur 
 
 
Helse og velferd 

Fortløpende 

 

 

 

2022 

 

 

 

Fortløpende 

Alle ungdom skal ha 
tilgang til 
fritidsaktiviteter som er 
tilpasset sine interesser. 

Idrettslagene 
Posse 
Andre fritidstilbud. 
Tilrettelegger for e-
sport 
 

 

 

 

 

Fritidskort 
 
Samarbeid med arrangører 
 
Generelt øke aktivitetstilbud  

Oppvekst og 
kultur 

Fortløpende 

Ungdom får kunnskap om 
personlig økonomi 

 

Tilbud om undervisning på 
skolene.  

Tilbud er gitt til skolene Skolene/ NAV 2022 
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4.7 Tilknytning til arbeidslivet for ungdom og foreldre  
 Manglende tilknytning til arbeidslivet er den viktigste årsaken til lavinntekt. Arbeid gir mulighet 
til økonomisk selvhjulpenhet, mestring, nettverk og tilhørighet. Å komme i arbeid betyr for mange et 
steg på veien ut av lavinntekt og utenforskap. I tillegg vil foreldre i arbeid få styrket sin rolle 
som forsørger og forbilde. Foreldrenes støttefunksjon for ungdommer i gjennomføring av skoleløp 
og overgang til arbeid er av stor betydning.   
Kvalitet i barnehage og skoletilbud er også helt vesentlig i denne sammenheng. Det kan være 
avgjørende at barnehager og grunnskoler har evnet å se, nå og støtte hvert barn for at 
ungdommen skal fullføre og bestå videregående. Ungdom som ikke fullfører skoleløpet, har større 
sannsynlighet for å bli stående utenfor arbeidsmarkedet og motta stønader og trygd enn de som 
fullfører.    
 

«Det hadde vært ønskelig med mulighet for å få en helgejobb for barnet, det er 

dårlig tilbud om det.»  

Sitat fra Våler-intervjuer. 

Resultat mål  Dette gjøres i dag  Dette bør utvikles  Ansvar  Tidsfrist 

Ungdom får tidlig erfaring 
med arbeidslivet og hvilke 
fordeler det gir  

Generasjon M i sykehjem 
og omsorgsboliger.  

En jobbank, der bedrifter 
og privatpersoner kan 
melde inn småjobber. 
Jobbene skal være til 
ungdom.  

Kommunen undersøker 
hvem som kan ha ansvar 
for dette.   

Fortløpende 

Deltakelse i arbeids og 
samfunnsliv.   

NAV har oppfølging av 
foreldre mot 
arbeid gjennom alle 
ytelser. Kommunen har 
også Servicegruppe.  

Viktig at kommunen er 
villig til å ta imot 
mennesker i 
arbeidspraksis/ 
arbeidsutprøving i alle 
etater og avdelinger.    

 NAV + Alle etater må bidra 
med praksisplasser.  

Fortløpende 

Barn og unge 
gjennomfører skolegang  

Ungdomsslos 
BTI 
Ungdomskontakt 

 
    

Alle innvandrere i arbeid, 
både kvinner og menn  

NAV jobber med dette 
gjennom 
introduksjonsprogram og 
ved behov - oppfølging i 
ordinært NAV videre. Det 
jobbes tett på denne 
gruppen i kommunen.  

     

Mottakere av offentlige 
ytelser skal være i 
aktivitet, og få oppfølging 
mot arbeid.    

Aktivitetsrett og plikt ved 
ytelser i NAV. Følges opp 
mot arbeid.   
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4.8 Målgruppen  
Målgruppen er alle barn og ungdom som lever i en familie med lavinntekt. Målgruppen kan deles inn 
i tre:   

1. Barn/ ungdom i familier som lever under fattigdomsgrensen eller som av andre 
årsaker er i en vanskelig økonomisk situasjon, der foreldrene tar kontakt med 
hjelpeapparatet eller blir fanget opp. Barn i denne gruppen er det lett å komme i kontakt 
med, og det muliggjør en individuell og direkte hjelp til barnet.     
2. Barn/ ungdom i familier som lever under fattigdomsgrensen og som opplever å 
streve med økonomien, der foreldrene likevel ikke tar kontakt med hjelpeapparatet. 
Barna i denne gruppen er det vanskelig å nå. Det er kun mulig å hjelpe barnet 
indirekte med universelle tiltak inntil vi identifiserer barnet.   
3. Barn/ ungdom i familier som har god/ god nok inntekt, men der foreldre har en 
uheldig disponering av midlene, eller andre faktorer spiller inn, slik at barna likevel 
opplever sosial ekskludering på grunn av økonomi, og eller opplever å ha dårlig råd på 
andre måter. Barna i denne gruppen er det også vanskelig å nå. Det er kun mulig å hjelpe 
barnet indirekte med universelle tiltak inntil vi identifiserer barnet.   

  

4.9 Identifisering av målgruppen.   
Hvordan kan vi identifisere og nå målgruppen og da spesielt barna i gruppe to og tre?   
Ifølge den nasjonale handlingsplanen for barn i lavinntektsfamilier er disse sosiale gruppene i større 
risiko for å oppleve lavinntakt enn andre: Enslige forsørgere, par med små barn og familier med tre 
eller flere barn, familier med innvandrerbakgrunn, langtidsledige, langtidssyke og mottakere av 
økonomisk sosialhjelp. Vi kan nå disse familiene gjennom ulike kontaktpunkter i kommunen. Stort 
sett vil alle ha kontakt med en fastlege, og de fleste av disse har på en eller annen måte med NAV. 
Alle med barn vil ha kontakt med helsestasjonen på noen tidspunkt, og de aller fleste med barnehage 
og skole. Mottakere av sosialhjelp, langtidsledige og langtidssyke vil i tillegg være i kontakt med 
tiltaksarrangører og kanskje spesialisthelsetjeneste.  Alle gruppene er selvfølgelig også i kontakt med 
andre, for eksempel arbeidsgiver, og i noen tilfeller barnevern. I alle grupper kan det også være 
mange mennesker som få eller ingen i hjelpeapparatet har kontakt med.   

  

3. KILDER  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-som-lever-i-fattigdom/id2410107/  
www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barns-rettigheter/barnekonvensjonen-i-fulltekst   
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Bolig-for-velferd/id753950/  
https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-oppvekst/  
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/0137  
  

Aktuelle nettsider:   
Regjeringen.no  
Bufdir.no   
Fhi.no  
Reddbarna.no  
Rodekors.no  
Nav.no  
Valerkommune.no  
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-som-lever-i-fattigdom/id2410107/
http://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barns-rettigheter/barnekonvensjonen-i-fulltekst
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Bolig-for-velferd/id753950/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-oppvekst/
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/0137
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