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Innsats for å utvikle skoler som nærmiljøarenaer 
 
         
 
Bakgrunn for saken 
I sak til arbeidsutvalget for Røre den 27. mars 2017, ble det informert om at 
fylkesrådmannen ville legge frem en sak om hvordan man kunne stimulere til videreutvikling 
av skoler på fritid og kveldstid. Det ble også sagt at det skal utredes om hvorvidt kriteriene 
for helsefremmende grunnskoler kan videreutvikles til bedre å romme perspektiver på å 
samarbeide med sivilsamfunnet – herunder også frivillige krefter. 
 

Fakta 
I regional folkehelseplan er et delmål at Østfold skal ha trygge og levende lokalsamfunn. Som 
et av tiltakene for å realisere dette er det besluttet å jobbe med skoler som nærmiljø- og 
inkluderingsarenaer. 

Mange barn og unge har utfordringer med psykisk helse. Noen klarer ikke å fullføre eller bestå 
videregående og andre er ikke tilstrekkelige fysisk aktive. Ofte henger disse tingene sammen. 
En bakenforliggende forklaring er gjerne sosiale ulikheter i samfunnet. For den enkelte vil 
også egenskaper ved foreldrene spille inn på deres adferd og prestasjoner, positivt eller 
negativt. På grunn av et større etnisk mangfold, er det også grunn til å frykte økende 
utenforskap hvis vi ikke lykkes med å utvikle samfunn som oppleves som inkluderende. 
 
Dette er noen eksempler på utfordringer som konseptet «skoler som nærmiljøarenaer» kan 
bidra til å løse. Fra andre sammenhenger vet vi at når barn og unge får gode impulser fra 
venner og nærmiljø, så kan dette kompensere for manglende oppfølging i hjemmet. 
 
I september 2017 fastsatte regjeringen Overordnet del – verdier og prinsipper for 
grunnopplæringen («skolens grunnlov»). Den utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens 
formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen og slår fast at skolen 
har både et dannings- og et utdanningsoppdrag. Danning skjer når elevene får kunnskap om 
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og innsikt i natur og miljø, språk og historie, samfunn og arbeidsliv, kunst og kultur, og religion 
og livssyn.  
 
Den overordnede delen beskriver også det grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis og 
som skal ligge til grunn for samarbeidet mellom hjem og skole. I denne er det i tillegg 
besluttet at skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene 
folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. 
 
Innsats for å utvikle skoler som nærmiljøarenaer innebærer en strategisk bruk av både lokaler 
og utearealer. Skoler inneholder aktivitetsrom og oppholdsrom, som bør være tilgjengelig for 
både elever og andre i nærområdet etter at skoledagen er over. Det kan skape god 
stedsutvikling og bidra til livskvalitet, godt psykososialt og inkluderende miljø og engasjement 
blant barn og unge. På skolen kan det åpnes opp for både tradisjonelle frivillige 
organisasjoner, men også alternative aktiviteter. Måten de unge tilbringer fritiden på kan ha 
innvirkning på deres livskvalitet og skoleprestasjoner. Læringsprosessene stopper ikke når 
timeplanen gjør det. 
 
 
Sentralt i folkehelsearbeid er deltagelse og sosiale fellesskap der nærmiljøer gis anledning til å 
utvikle sine styrker og ta et ansvar for hverandre og samfunnet. I Norge er særlig 
grunnskolene en viktig arena for den slags. Her møtes mennesker fra alle samfunnslag, og det 
skapes bånd mellom hjem og skole / kommune. Det er grunn til å tro at dette er viktig for å 
skape tillit mellom mennesker og til institusjoner. Ideelt sett bør slike samarbeidsprosesser 
med aktører i nærmiljøet skape en tilhørighet til skolen og stolthet over de 
samarbeidsprosesser som satsingen utløser.  

 

Østfoldhelsa arbeider for å få flere unge til å delta i frivillige organisasjoner. Her kan de 
oppleve og lære mestring, som kan være særlig verdfullt for de som har utfordringer i skolen. 
Frivillige organisasjoner er også viktig for å skape vennskap, trivsel og psykisk helse. Slik 
innsats kan med andre ord sees i sammenheng med skoler som nærmiljøarenaer. Metodikken 
kan med andre ord være en måte som kommuner og fylkeskommunen kan jobbe på for å 
gjøre noe med ensomhetsutfordringene som er avdekket i Ung Data.   

I tillegg vil det kunne være til hjelp for skolene i å lære opp elevene i demokrati. Begrepet 
rommer ikke bare det representative demokratiet, men også deltagerdemokratiet. Da kan 
samarbeid med frivillige organisasjoner være ønskelig. De blir da også beskrevet som skoler i 
demokrati, i og med at de ofte har mange likheter med det politiske systemet. 

 

I 2018 og 2019 foreslås det at Østfoldhelsa arbeider for å stimulere flere skoler til å virke som 
nærmiljøarenaer tuftet på følgende, foreløpige strategi: 

1. Kompetanseoppbygging og erfaringsformidling om hvordan skoler som nærmiljøarena 
både kan bidra til å realisere kjerneoppgaver i skolen og kommunens 
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samfunnsutviklerrolle 
 
Tiltak: 

A. Det holdes en konferanse om skoler som nærmiljøarenaer i 2018. 
B. Det drøftes med skoler som allerede arbeider med konseptet «skoler som 

nærmiljøarenaer» om de ønsker en møteplass for å dele erfaringer.  
C. Det arbeides for at gode eksempler synliggjøres og videreformidles til flest mulige 

skoler og andre relevante aktører. Allerede eksisterende nettverk brukes til å spre 
informasjon, få innspill til arbeidet og sette tematikken på dagsorden (nettverk av 
helsefremmende skoler, Røre, bynettverk o.l.) 

D. Forholdene legges til rette for forskning, i første omgang i samarbeid med Høgskolen i 
Østfold, NMBU og interesserte masterstudenter. 

E. Tematikken blir et case i Høgskolen i Østfold sitt kurs om byutvikling. 
F. Det arbeides for kompetanseoppbygging av kommunale ledere. 
G. Hvis noen kommuner leverer gode søknader på skoler som nærmiljøarena fra «Økt 

mestring og mening blant barn og unge i Østfold» (Det nye nasjonale 
folkehelseprogrammet på rus og psykisk helse), så vil det telle positivt om disse har 
målsettinger om å utvikle kunnskapsoppsummeringer om tematikken. 

H. Fylkeskommunen kan i relevante høringsuttalelser til nye skolebygg, legge vekt på at 
disse helst bør tilpasses for bruk av frivilligheten, – samt ivareta perspektiver som 
demokrati, bærekraft og folkehelse. 

 

2. Det skal frigjøres økonomisk støtte til å utvikle modellskoler som kan tjene som 
eksempler for andre 
 
Tiltak: 

A. Grunnskoler som er interesserte kan søke om støtte gjennom de regionale 
folkehelsemidlene. 

B. Økt mestring og mening blant barn og unge i Østfold kan benyttes til å støtte arbeid 
med skoler som nærmiljøarena.  

C. Med forbehold om eventuelle tilsagn fra statsmidler, så arbeides det for å opprette en 
tilskuddsordning som skal sette frivillige organisasjoner og skoler bedre i stand til å 
jobbe med kompetanseoppbygging på tematikken ung kultur / ung frivillighet. 

D. Røre-prosjektets tilskuddsmidler og støtte til forenklet nærmiljøanlegg kan i noen 
tilfeller benyttes som supplerende strategier. 
 

3. Kommunikasjon brukes som metode for å bistå modellskoler 
 
Tiltak: 

A. Det vil bli utredet om og i så fall hvordan fylkeskommunen kan bruke sin strategiske 
kommunikasjonskompetanse til å styrke satsingen. 
 

4. Videregående skoler deltar i metodeutviklingen 
 
Tiltak: 
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A. Det gjennomføres egne utviklingsprosjekter på videregående skoler, med et særlig 
fokus på skolene i Fredrikstad, Kirkeparken og Halden videregående skole. 

B. De tre overordnede temaene i lærerplanens overordnede del tas hensyn til i 
utformingen av nye fylkeskommunale skolebygg. 

C. Det fylkeskommunale regelverket for bruk av videregående skoler gjennomgås for å 
sikre at det åpnes opp for bruk etter skoletid. 
 

5. Arbeid for å opprettholde og videreutvikle Østfold sin frivillighetskultur sees i 
sammenheng med arbeidet for å utvikle modellskoler 
 
Tiltak: 
A. Det arbeides for å opprettholde og videreutvikle Østfolds frivillighetskultur, med 

stort fokus på barn og unge. Det legges frem egne politiske saker og strategier om 
hvordan dette kan innrettes. 

B. Skoler som ønsker å virke som en nærmiljøarena, bør også vurdere om elevene 
selv kan involveres i frivillig arbeid (leksehjelp, frokostservering o.l.). 
 

6. Medvirkning benyttes som et bærende prinsipp i arbeidet 
 
Tiltak: 
A. Barn, unge, frivillige krefter og lokalsamfunn skal involveres i arbeidet med å utvikle 
skoler som nærmiljøarenaer. 

 

 

Fylkesrådmannens vurdering 
Både noen videregående skoler og flere grunnskoler arbeider for å utvikle skoler til 
nærmiljøarenaer. Deriblant har fylkeskommunen stort fokus på å åpne opp de videregående 
skolene for frivilligheten. Deriblant så er det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av ledende 
politikere og administrativt ansatte for å finne gode praktiske løsninger og et egnet regelverk 
for utlån og utleie. 
 
Mange offentlige bygg bør kunne benyttes i større grad av sivilsamfunnet. Fordi skolen 
allerede er en møteplass for alle barn og unge, tilsier det at denne arenaen bør få spesiell 
oppmerksomhet. Arbeid for å skape møteplasser og gode sosiale nettverk vil være et viktig 
bidrag til å styrke psykisk helse. 
 
Flere grunnskoler fungerer allerede som lokalsamfunnshus – en møteplass for nærmiljøet. 
Andre ivaretar ikke denne oppgaven godt nok. F.eks. er det flere som tar seg godt betalt for å 
la frivillige organisasjoner låne lokalene. 
 
Selv om begrepsbruken «Skoler som nærmiljøarena» fortsatt er under utvikling, vil konseptet 
innebære mer enn å bare se på skolen som et samfunnshus. Intensjonen er å gi begrepet en 
mer presis definisjon i samarbeid med interesserte skoler og kommuner. Like fullt vil 
konseptet uansett romme en fleksibilitet, der enhver kommune og skole selv må bestemme 
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seg for hva «dette betyr for oss». Det innebærer at denne saken bare angir en retning for 
utviklingsarbeidet og må betraktes som en foreløpig strategi for å fortgang i arbeidet og 
aksept for tenkingen. 
 
Selv om det legges opp til frihet i innretningen, så vil et viktig element være at den 
administrative og politiske ledelsen tenker strategisk rundt hvordan de vil at skolene skal 
inngå i deres samfunnsutviklerrolle. Det er ikke nok å være en tradisjonell tjenesteyter – man 
må også imøtekomme lokalsamfunnets behov. Foreløpige erfaringer tilsier at det er viktig at 
kommunens administrative og politiske ledelse tar medansvar og er både pådrivere og bistår 
skolene. 

 
I Opplæringslovens formålsparagraf er det tydeliggjort at opplæringa skal bidra til å fremme 
demokrati og få innsikt i kulturelt mangfold. Elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap og 
holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i 
samfunnet. De skal stimuleres til skaperglede, engasjement og utforskertrang. Dette er gode 
intensjoner som også kan realiseres etter skoletiden, og som synliggjør at skoler som 
nærmiljøarenaer må være en integrert del av skolens systemer. Det er viktig for konseptets 
bærekraft. Hvis dette hjelper skolene, direkte eller indirekte, til å imøtekomme deres 
kjerneoppgaver er det grunn til å tro at ansatte og ledelse vil være langt mer imøtekommende 
til å samarbeide med lokalsamfunnet. 
 

Skoler som nærmiljøarenaer kan med andre ord også forstås som en metodikk hvor skolen 
kan få hjelp til dannelsesoppdraget, samt bygge sosial kompetanse blant elevene. Det kan 
dessuten bidra til å realisere andre deler av læreplanens overordnede del, som f.eks. 
målsettingene om folkehelse og livsmestring og ønsker om å skape bedre relasjoner med 
hjemmet.  

Sakens innretning innebærer at fylkesrådmannen velger å imøtekomme satsingen på skoler 
som nærmiljøarena som en parallell strategi til arbeidet med helsefremmende grunnskoler. 
Fordi en rekke skoler allerede arbeider for å bli helsefremmende etter et definert og 
markedsført kriteriesett, er det trolig klokest å ikke innføre nye retningslinjer nå. I det daglige 
pågår det derimot et samarbeid og en koordinering mellom de ulike ansatte som jobber med 
de forskjellige konseptene. 
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Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
1. Foreløpig strategi for å stimulere flere skoler til å virke som nærmiljøarenaer 

godkjennes. 
2. Metodikken «skoler som nærmiljøarenaer» videreutvikles i fellesskap med relevante 

samarbeidspartnere. Styret i Østfoldhelsa holdes orientert om arbeidet. 
3. Det legges frem en sak til opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune om 

fylkeskommunens rolle i arbeidet.  
 

Sarpsborg, 22. januar 2018 

 

Hilde M. Brandsrud       Knut-Johan Rognlien 
fylkesdirektør        seksjonssjef


