
 

FYLKESMANNEN I HEDMARK 
Oppvekst- og utdanningsavdelingen 

  

  

   

 

Kultur for læring  

oppvekstforum – samordning for barn og unges 
oppvekst og læring 

Mandat for arbeidet 
 

Det er mange involverte i barn/unges oppvekst og dannelse. Alle har det til felles at de 
ønsker å bidra til at det enkelte barn/ungdom utvikler kunnskaper, holdninger og ferdigheter 
slik at det kan bidra i samfunnet på en selvstendig og ansvarsfull måte. Dersom alle parter 
arbeider sammen om å nå målene har vi kommet viktige skritt i riktig retning. Kultur for 
læring handler om den kulturen barn/ungdom vokser opp i. For å gi hver enkelt den beste 
mulighet i livet er det viktig at det er en god kultur for læring gjennom hele barne- og 
ungdomstiden. En samordnet arbeidsform gjennom oppvekstforum i Hedmark skal bygge 
opp under dette. 

 
Mål 
Barn og unge i Hedmark skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer til utdanning og 
deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. En samordnet innsats for barn og unges oppvekst og 
læring skal bidra til at: 
- faglige resultater i grunnskolen heves  
- gjennomstrømning i videregående opplæring øker 
- viktige aktører i oppvekstfeltet har et forpliktende samarbeid 

Organisering av oppvekstforum 
Arbeidet er politisk forankret gjennom ordførermøter, og saker vil bli tatt opp i dette forumet 
når det er behov for det. Her møter også Hedmark fylkeskommune og KS. Arbeidsgrupper 
etableres ved behov ut ifra ønsker i ordførermøtene. Saker i dette arbeidet kan også settes 
på sakslista i regionrådene dersom dette anses som hensiktsmessig. 
 

 
Faggruppe 

 
Fylkesmannen v/oppvekst- og utdanningsavdelingen 
4 barnehage-/skolefaglige (1 fra hver region) 
KS, Hedmark og Oppland 
Høgskolen i Hedmark 
Foreldreutvalget for grunnopplæringen 
Utdanningsforbundet, Hedmark 
 

 
Møtes 4 
ganger pr 
år, oftere 
hvis 
behov. 
 
 

 

 
Medlemmer av faggruppa står fritt til å invitere med seg aktuelle fagpersoner når de 
vurderer det til å være hensiktsmessig.  
 
Fylkesmannen er ansvarlig for sekretariatet. 
 
Arbeidsgrupper etableres når faggruppa mener det er nødvendig. 
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Oppgaver: 
Oppvekstforums faggruppe skal diskutere strategier og iverksette tiltak som kan bedre 
kulturen for læring i Hedmark. 
 
Forumet skal drøfte utfordringer og foreslå tiltak som kan bidra til: 
- økt kvalitet 
- kompetanseheving (ansatte, foreldre, barnehageeiere, skoleeiere og aktuelle parter) 
- samordning og koordinering av tiltak, innsatser, prosjekter 
 
Deltakerne i oppvekstforums faggruppe skal bidra til at relevante saker blir satt på 
dagsorden og drøftet. Deltakerne i faggruppa skal også bidra til at sakene blir drøftet og 
fulgt opp i organene de er satt til å representere. Ordførermøte blir orientert om arbeidet. 
 
 

 
 

En ska itte setta seg og vente på å få det bra, en ska hjelpe tel 
det en kæin for å få vara med på livet! 
(Alf Prøysen, «visa om livet») 
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