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Høring - revidering av Kommunedelplan oppvekst 2021-2025
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Revidert utkast til Kommunedelplan oppvekst 2021-2025, sendes ut på høring i seks uker.
Vedlegg
1
Kommunedelplan Oppvekst 2021-2025 - utkast 09.09.2021

Bakgrunn
Kommunedelplan for oppvekst ble vedtatt i juni 2015 etter en lengre prosess med mange aktører på
oppvekstområdet. Før den tid hadde vi en kommunedelplan for skole.
Det var lagt en plan for revidering i løpet av 2020, men på grunn av Covid-19, har arbeidet tatt lengre
tid enn forventet. Det har blant annet vært vanskelig å få arrangert dialogmøter, og mye av dialogen
har foregått på Teams..
Arbeidsgruppen har bestått av rektor ved Lyngstad skole som har vært koordinator, samt
assisterende kommunedirektør, enhetsleder barnehage, styrer ved Røra barnehage, rektor ved
Inderøy ungdomsskole, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og hovedtillitsvalgt for
Utdanningsforbundet.
Planprosessen i 2020/2021 har bestått i å vurdere behov for endringer i eksisterende plan, og hente
inn innspill til handlingsplan og målsettinger for de kommende fem årene. Innspill er hentet inn fra
blant annet elevråd, FAU, SU/SMU og ansatte ved alle skoler og barnehager i kommunen.
Utkast til plan er nå klar for utsendelse på høring.

Vurdering
Kommunedirektørens vurdering er at kommunedelplanen er klar for utsending på høring i 6 uker.
I arbeidet har medlemmer i rektorgruppen og styrergruppen vært sterkt involvert, og gjennom dette
har ansatte vært tatt med i prosessen. Kommunedelplanen har vært temasak i ledergruppemøter, og
ledergruppen er i så måte vært en viktig referansegruppe og prinsippleverandør.

Det er et ønske om å involvere bredt og kommunedelplanen sendes ut til følgende høringsinstanser:
Inderøy kulturskole, Inderøy folkebibliotek, Inderøy kommunale foreldreutvalg (IKFU), frivillige lag og
organisasjoner, lokalt nettverk vedrørende bedre samhandling for barn og unge, familiesenteret med
flere. I tillegg vil man involvere elevråd/ungdomsråd.
Planen legges også ut på hjemmesiden.

Konklusjon
Det vises til kommunedirektørens forslag til vedtak.

