
MEDVIRKNING GJØR SEG IKKE SELV!



«Medvirkning»: Færder sitt verdigrunnlag i alle 
læringsprosesser, hos voksne, barn og unge

 verdi i seg selv
 mål om at alle kan ta mest 

mulig eierskap i sitt eget liv
 medvirkning legges til grunn 

i alle læringsprosesser
(WHO)



Helsefremmende prosesser for alle!



NB: 

Å føle seg verdsatt, sett og 
hørt er viktig for ALLE



Nå nærmer vi oss det mer praktiske i Færder

Hva gjør vi i Færder for å 
strekke oss etter å få til reell 
medvirkning OG samskaping
hos både barn, unge og 
medarbeidere?



MEDVIRKNING OG SAMSKAPING

INDIVID DEMOKRATI
ELEVENS
LÆRING HELHETLIG PLAN 

FOR OPPVEKST



• PROSESSPERIODE:
2020-2022 Lenke til film hvor vi 

beskriver planarbeidet

https://www.youtube.com/watch?v=k8wqmxxLcbA


VERDIGRUNNLAGET I HELHETLIG PLAN FOR OPPVEKST 

HELSEFREMMENDE ARBEID (HEALTH PROMOTION)



DE STORE REFORMENE HANDLER ALLE OM «LAGET», OM 
SAMHANDLING OG OM BARN OG UNGES STEMME 



Mål for Helhetlig plan for oppvekst er:

Å sikre at barn og unge får de aller beste 
muligheter for å nå sitt potensiale innenfor 

rammen av felleskapet







Samskapingsaktører

Ledere for den 
enkelte 

prosjektgruppe 

5 tverrfaglige 
prosjekt-
grupper

1 referanse-
gruppe

Styringsgruppe

Alle medarbeidere 
i oppvekst og 

andre  relevante 
aktører 

Barn og unge

Innbyggere, 
foresatte, fritid, 

frivillighet, 
politikere









Resultat: Her så vi at vi måtte stoppe litt opp 
– oppfriskning av det helsefremmende



Fysisk 
helse







NB: 



















Det er utrolig hva man får til om man 
får til empowerment!
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