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PPT
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Tankefangst

Barnevennlige kommuner - Flesberg
Hele regionen

Hele regionen

6 Skolemiljø

1 Deltakelse og
medbestemmelse
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Flesberg (alle)
6 Barnes medvirkning i
opplæring
6 Inkluderende og trygt
skolemiljø

2 Lek og fritid

1,5
6 Tilpasset undervisning

1

6 Skole (tilgang)

0

5 Trygt
hjem/levestandard

3 Sikkerhet og
beskyttelse
3 Særlige
beskyttelsestiltak

5 Sosiale tjenester

4 Helse og velferd

2 Inkluderende og
tilgjengelige arenaer

0,5

3 Trygghet,
sikkerhet,
beskyttelse

5 Sosiale tjenester

1 Deltakelse og
Flesberg alle
medborgerskap
3
1 Medbestemmelse
2,5
2 Lek og fritid
2

3 Sivile rettigheter

4 Røykfritt miljø

4 Helse og velferd
4 Omsorg

Barnevennlige kommuner - Flesberg
• Flesberg kommune kommer noe dårligere ut enn i de øvrige
kommunene i regionen. Dette gjelder spesielt på følgende områder:
•
•
•
•

Barns medvirkning
Skolemiljø og tilpasset undervisning
Muligheter for lek og fritid
Helhetlig og koordinerte tjenester

Unicefs anbefalinger
(1) Deltakelse, medborgerskap
og medbestemmelse

UNICEFs anbefalinger
a. Gjenoppta arbeidet med formelt kommunalt medvirkningsorgan for barn og unge.
b. Sikre gode medvirkningsprosesser i forbindelse med vedtak med hjemmel i
opplæringsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernsloven.
c. Sikre god kompetanse om FNs barnekonvensjon hos ansatte i kommunen

(2) Lek og fritid

a. Kartlegge om fritidstilbud for barn og unge er i samsvar med behov og
forventinger.
b. Kartlegge aktuelle tilskudd og tiltak som er iverksatt overfor levekårsutsatte barn,
samt om disse sikrer inkludering.

(6) Inkluderende og trygt
skolemiljø

a. Behov for å gå gjennom arbeidet med å forebygge, avdekke og følge opp mobbing i
skolen.

(7) Helse og Helhetlige og
koordinerte tjenester til
barnets beste

a. Utarbeide individuell plan til alle barn som har behov for koordinerte tjenester.
b. Bedre opplæring om barnekonvensjonen blant ansatte i kommunen for å sike
hensynet til barns beste.

Barnevennlige kommuner - Rollag
Hele regionen

Hele regionen

6 Skolemiljø

1 Deltakelse og
medbestemmelse
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Rollag (vektet)

2 Lek og fritid

2

1

6 Skole (tilgang)

0

5 Trygt
hjem/levestandard

2 Lek og fritid
2 Inkluderende og
tilgjengelige arenaer
3 Sikkerhet og
beskyttelse
3 Særlige
beskyttelsestiltak

5 Sosiale tjenester

3 Sivile rettigheter

4 Røykfritt miljø

4 Helse og velferd

1 Medbestemmelse

2,5

1,5
6 Tilpasset undervisning

Rollag (vektet)

0,5

3 Trygghet,
sikkerhet,
beskyttelse

5 Sosiale tjenester

6 Barnes medvirkning i
opplæring
6 Inkluderende og trygt
skolemiljø

1 Deltakelse og
medborgerskap
3

4 Helse og velferd
4 Omsorg

Barnevennlige kommuner - Rollag
(1) Deltakelse og
medbestemmelse
(2) Lek og fritid

(3) Trygghet, sikkerhet og
beskyttelse
(4) Helse og velferd

(5) Sosiale tjenester
(6) Inkluderende og trygt
skolemiljø
(7) Helhetlige og koordinerte
tjenester

UNICEFs anbefalinger
Etablere et formelt medvirkningsorgan for barn og unge
Kartlegge nærmere hvilke fritids- og aktivitetstilbud barn med nedsatt
funksjonsevne og flyktningbarn ønsker og har behov for.
Kartlegge om økonomiske barrierer er til hinder for barn og unges deltakelse i
aktivitets- og fritidstilbud.
Hvordan tilrettelegge for transportordninger
Lokalisering av kulturskolen
Positivt med handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Anbefaler å utarbeid egne planer for å forebygge alvorlige helseplager blant
barn og unge.
Bør styrke kunnskapen til kommunalt ansatte rundt levekårsutfordringene til
barnefamiliene i kommunen.
Bør styrke det tverrfaglige samarbeidet for å fremme et godt psykososialt
opplæringsmiljø
Bør styrke kommuneansattes kunnskap om barnekonvensjonen.

Barnevennlige kommuner – Nore og Uvdal
Hele regionen

Hele regionen

6 Skolemiljø

1 Deltakelse og
medbestemmelse
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

NoreUvdal (vektet)

2 Lek og fritid

6 Tilpasset undervisning

2

1

1 Medbestemmelse
2 Lek og fritid
2 Inkluderende og
tilgjengelige arenaer

0,5
6 Skole (tilgang)

0

5 Trygt
hjem/levestandard

3 Sikkerhet og
beskyttelse
3 Særlige
beskyttelsestiltak

5 Sosiale tjenester

3 Sivile rettigheter

4 Røykfritt miljø

4 Helse og velferd

NoreUvdal (vektet)

2,5

1,5

3 Trygghet,
sikkerhet,
beskyttelse

5 Sosiale tjenester

6 Barnes medvirkning i
opplæring
6 Inkluderende og trygt
skolemiljø

1 Deltakelse og
medborgerskap
3

4 Helse og velferd
4 Omsorg

(1) Deltakelse,
medborgerskap og
medbestemmelse

(2) Lek og fritid

UNICEFs vurderinger
a. Styring av formelle arenaer for medvirkning, herunder gi opplæring i hvordan utøve
medvirkningsrollen
b. Sikre gode medvirkningsprosesser i forbindelse med vedtak med hjemmel i opplæringsloven, helseog omsorgstjenesteloven og barnevernsloven.

a. Kartlegge nærmere fritidstilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og flyktningbarn
b. Kartlegge hvorvidt økonomiske barrierer hindrer deltakelse i fritidstilbud

(3) Trygghet, sikkerhet a. Anbefaler å utarbeide en kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner
og beskyttelse
b. Styrke kommunens kompetanse i avvergelsesplikt, meldeplikt/opplysningsplikt og taushetsplikt.
(4) Helse og velferd

a. Utarbeide plan for å forebygge alvorlige helseplager blant barn og unge.
b. Ha særlig fokus på forebygging av psykisk sykdom blant barn og unge.

(5) Sosiale tjenester

a. Tiltak rettet mot familier med vedvarende lavinntekt, herunder utarbeide egen handlingsplan
b. Behov for en koordinert og tverrfaglig innsats for å redusere negative konsekvenser det har å leve i
vedvarende lavinntekt for barn

(6) Inkluderende og
trygt skolemiljø

a. Styrket innsats for å forebygge mobbing i skolen, herunder styrke kompetansen
b. Samarbeide med fylkeskommunen rundt forebygging av frafall i videregående opplæring.

(7) Helhetlige og
koordinerte tjenester
til barnets beste

a. Styrke kunnskapen om FNs barnekonvensjon blant kommunens ansatte
b. Sikre at prinsippet om barns beste ivaretas i all kommunal saksbehandling.

Fysisk aktivitet
Matvaner
Alkoholbruk

Ungdata

Psykiske plager
Fysiske plager
Tilfredshet

Familie
Atferd
Venner
Helse
Skole
Trivsel
Fritid

Verdier og
normer

Nærmiljø

Selvbilde
Sosialt press

Hjelpeapparatet

Psykiske plager
Antall psykiske plager sist uke (ganske/veldig mye)
Andre

16%

Nore og Uvdal

12%

21%

Rollag

13%

17%
0%

5%

- Følt at alt er et slit
- Hatt søvnproblemer
- Følt deg ulykkelig, trist eller
deprimert
- Følt håpløshet med tanke på
framtida
- Følt deg stiv eller anspent
- Bekymret deg for mye om ting

18%

13%

Flesberg

Har du i løpet av den siste uka
vært plaget av noe av dette: -

10%

15%
15%

3-4 psyk. plager

20%

25%

30%

5-6 psyk. plager

35%

40%

45%

Fysiske plager
Antall fysiske plager sist måned
(mange ganger/daglig)
Andre

10%

Nore og Uvdal

5%

10%

Rollag

Har du hatt noen av disse
plagene i løpet av siste måned?
- Hodepine
- Nakke- og skuldersmerter
- Ledd- og muskelsmerter
- Magesmerter
- Kvalme
- Hjertebank

1%

11%

Flesberg

7%

0%

2%

4%

2%

6%

3-4 fysiske plager

8%

10%

5-6 fysiske plager

12%

14%

16%

Trivsel
Hvor fornøyd eller misfornøyd er
du med ulike sider ved livet ditt?

Antall områder litt/svært fornøyd
Andre 6% 12%

Nore og Uvdal

8%

Rollag 5% 8%

Flesberg

7%
0%

25%

21%

57%

23%

21%

48%

67%

21%
20%

- Foreldrene dine
- Vennene dine
- Skolen du går på
- Lokalmiljøet der du bor
- Helsa di
- Utseendet ditt

30%
40%

42%
60%

80%

100%

Ikke fornøyd med noen faktorer

Fornøyd med 1-2 faktorer

Fornøyd med 3-4 faktorer

Fornøyd med 5-6 faktorer

120%

Fysisk aktivitet

Hvor ofte trener du eller driver du med ...
trening/konkurranser i idrettslag, trener på
treningsstudio, annen org. idrett

Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten
eller svett?

Andre
Andre

8%

5%

27%

25%

Rollag

Flesberg

14% 10%
3%
3%

0%

31%

20%

59%

33%
40%

35%

38%

19%

45%

36%

11% 15%

48%

61%
Nore og Uvdal

Nore og Uvdal

24%

41%
60%

80%

100%

Aldri/sjeldent

1-2 ganger i måneden

1-2 ganger i uka

3 eller flere ganger i uka

120%

Rollag

31%

Flesberg

34%
0%

20%

39%

33%
40%

60%

23%

29%
80%

100%

Aldri/sjeldent

1-2 ganger i måneden

1-2 ganger i uka

3 eller flere ganger i uka

120%

Matvaner

Energidrikk (Red
Bull, Battery e.l.)

Lettbrus, lettsaft
eller andre…

0,80

Frukt og bær

0,40
0,20

Grønnsaker og
salater

0,00
Flesberg

Energidrikk (Red Bull,
Battery e.l.)

0,80

Andre

0,60

Hvor ofte spiser eller drikker du vanligvis …?
(Indikator der 1 er daglig eller flere ganger
daglig)

Andre

Grovbrød eller grove
rundstykker
1,00

Rollag

Grovbrød eller
grove rundstykker
1,00

Brus, saft, iste eller
iskaffe med sukker

Fisk til middag eller
som pålegg

Sjokolade og annet
godteri

Pølser, hamburger,
kebab,…
Potetgull og salt
snacks

Frukt og bær

0,60
Lettbrus, lettsaft
eller andre
lettdrikker

0,40
0,20

Grønnsaker og
salater

Energidrikk (Red
Bull, Battery e.l.)

0,00
Brus, saft, iste eller
iskaffe med sukker

Fisk til middag eller
som pålegg

Pølser, hamburger,
kebab, kjøttboller,
lasagne

Sjokolade og annet
godteri
Potetgull og salt
snacks

Nore og Uvdal

Grovbrød eller
grove rundstykker
1,00
0,80

Andre
Frukt og bær

0,60
Lettbrus, lettsaft
eller andre
lettdrikker

0,40
0,20

Grønnsaker og
salater

0,00
Brus, saft, iste eller
iskaffe med sukker

Fisk til middag eller
som pålegg
Pølser, hamburger,
kebab, kjøttboller,
lasagne

Sjokolade og annet
godteri
Potetgull og salt

Alkoholbruk
Hender det at du drikker noen form for alkohol
Andre

10%

Nore og Uvdal

6%

18%

Rollag

14%

23%

Flesberg

13%

16%
0%

5%

10%

12%
15%

20%

25%

Av og til, men ikke så ofte som månedlig
Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden/oftere

30%

35%

40%

Rollag
Jeg er svært
fornøyd med
hvordan jeg er
90%

Selvbilde
Prosentandel som oppgir at de er

Jeg synes det er
ganske vanskelig å
få venner (uenig)

enig/uenig påstanden

80%
70%

Andre

Jeg liker meg selv
slik jeg er

60%
50%

Jeg er svært
fornøyd med
hvordan jeg er
90%
Jeg synes det er
ganske vanskelig å
få venner (uenig)

80%
70%

Flesberg

Jeg er ofte skuffet
over meg selv
(uenig)

Andre

Jeg opplever at
det jeg driver med
i livet er…

Jeg liker meg selv
slik jeg er

60%

Jeg er svært
fornøyd med
hvordan jeg er
90%

50%
Jeg er ofte skuffet
over meg selv
(uenig)

Jeg er fornøyd med
hvordan jeg har det

Jeg opplever at det
jeg driver med i
livet er meningsfullt

Jeg er fornøyd
med hvordan jeg
har det

Jeg synes det er
ganske vanskelig å
få venner (uenig)

80%
70%

Nore og
Uvdal
Andre

Jeg liker meg selv
slik jeg er

60%
50%

Jeg er ofte skuffet
over meg selv
(uenig)

Jeg er fornøyd med
hvordan jeg har det
Jeg opplever at det
jeg driver med i
livet er…

Press i hverdagen
Prosent som oppgir en del eller
mye press
Press om å se bra ut
eller ha en fin kropp
60%

Press på andre
områder

Flesberg
Resten

50%

Press om å se bra ut
eller ha en fin kropp
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Press om å ha
mange følgere og
likes på sosiale
medier

Rollag
Resten

Press om å gjøre det
bra på skolen

Press om å gjøre det
bra i idrett

40%
Nore og Uvd

30%
Press på andre
områder

20%

Press om å gjøre det
bra på skolen

10%

0%
Press på andre
områder
Press om å ha mange
følgere og likes på
sosiale medier

Press om å se bra ut
eller ha en fin kropp
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Resten

Press om å gjøre det
bra på skolen

Press om å gjøre det
bra i idrett
Press om å ha
mange følgere og
likes på sosiale
medier

Press om å gjøre det
bra i idrett

Relasjon til foreldre
Antall negative relasjoner til foreldre
Andre

61%

Nore og Uvdal

64%

Rollag

10% 5%
10% 2%

54%

Flesberg

10% 5%

69%
0%

20%

Her kommer noen utsagn om hvordan du vil
beskrive forholdet ditt til foreldrene dine.

40%

6% 6%
60%

80%

100%

Ingen negative relasjoner

1 negative relasjoner

2 negative relasjoner

3-5 negative relasjoner

120%

- Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er,
og hvem jeg er sammen med i fritida
- Foreldrene mine kjenner de fleste av
vennene jeg er sammen med i fritida
- Foreldrene mine kjenner foreldrene til
vennene mine
- Jeg krangler ofte med foreldrene mine
- Jeg liker å være sammen med foreldrene
mine

Skolerelasjon
Antall gode skolerelasjoner
Andre

12% 18%

Nore og Uvdal 10%

Rollag 8%

Flesberg

30%

5%

19%

0%
0-2 faktor

45%

17%

20%

26%

40%

36%

3 faktorer

- Jeg trives på skolen
- Lærerne mine bryr seg om meg
- Jeg føler at jeg passer inn blant elevene
på skolen
- Jeg kjeder meg på skolen
- Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen

19%

51%

48%

40%

Er du enig eller uenig i følgende utsagn om
hvordan du har det på skolen?

60%

16%

80%

4 faktorer

100%
5 faktorer

120%

Lokalt tilbud
Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det
gjelder…?
(Indikator der 1 betyr at alle oppgir at tilbudet er bra)
Lokaler for å treffe
andre unge på
fritida
1,0

Kollektivtilbudet
(buss ol)

Idrettsanlegg

Nore og Uvdal

0,4
0,2
Idrettsanlegg
Kollektivtilbudet
(buss ol)

Kulturtilbudet
(kino, konser, bibl
ol)

Andre

Kulturtilbudet
(kino, konser, bibl
ol)

Andre

0,6

0,0

Rollag

Flesberg

0,8

Kollektivtilbudet
(buss ol)

Lokaler for å treffe
andre unge på
fritida
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Lokaler for å treffe
andre unge på fritida
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Kulturtilbudet (kino,
konser, bibl ol)

Andre

Idrettsanlegg

Digital mobbing
Har du i løpet av de siste 12 månedene
blitt utsatt for noe av det følgende?

har stengt deg ute
fra sosial ting på
nettet

via nettet eller mobil
har truet deg
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

har stengt deg ute fra
sosial ting på nettet

Flesberg

Rollag

Andre

via nettet eller mobil
har skrevet sårende
ting til deg eller om
deg

har lagt ut sårende
bilder eller videoer av
deg på nettet eller
mobil

Andre

Nore og Uvdal

via nettet eller mobil
har skrevet sårende
ting til deg eller om
deg
har stengt deg ute fra
sosial ting på nettet

har lagt ut sårende
bilder eller videoer
av deg på nettet
eller mobil

via nettet eller mobil
har truet deg
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

via nettet eller mobil
har truet deg
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

har lagt ut sårende
bilder eller videoer av
deg på nettet eller
mobil

Andre

via nettet eller mobil
har skrevet sårende
ting til deg eller om
deg

Oppsummering

Psykiske plager
Fysiske plager
Trivsel

Flesberg
0
1
-1

Rollag
0
1
1

Nore og Uvdal
-1
1
-1

Fysisk aktivitet
Organisert aktivitet
Matvaner
Alkohol

-1
-1
0
-1

0
-1
-1
-1

-1
-1
-1
-1

Selvbilde
Press

0
0

-1
1

-1
1

Relasjon til foreldre
Skolerelasjon
Lokalt tilbud
Digital mobbing

0
0
-1
-1

0
1
0
0

0
0
1
0

Tankefangst
Helse og trivsel
- Stor vekt på psykososiale forhold
Venner
- Sosiale aktiviteter fremmer
vennskap og psykososial helse
Fritid
- Gjennomgående vektlegging av
organiserte aktiviteter
- Fysisk tilrettelegging, f.eks.
svømmehall, klatrestativ etc.
- Mangel på transportmuligheter
Nærmiljø
- Mulighetene for friluftsliv
- Naturen gir muligheter for fysisk
aktivitet (turer, jakt, fiske etc.)

Familie
Atferd
Venner
Helse
Skole
Trivsel
Fritid

Verdier og
normer

Nærmiljø

Hjelpeapparatet

Skole
- Tids- og forventningspress
- Uteområdet tilknyttet skolen
(Nore og Uvdal)

Verdier og normer
- Positive holdninger fremmer
nærmiljøet og folkehelsen
- Vektlegging av det
kommunene er gode på
- Utnytte ildsjeler i lokalmiljøet

Barnevern

Barnevennl.
kommuner:
- Forebygging/
tidlig innsats
- Koordinering/
samordning

PPT

Rus og psykiatri

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Barnehagealder

Barneskole

Videregående
skole

Ungdomsskole
Familien

Ungdata
- Helse/trivsel
Ungdata
- Atferd
Tankefangst:
- Miljøets påvirkning
av det psykososiale

Kultur/fritid

Nærmiljø
Venner
Fritid

