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Høyringsuttale til OPPVEKSTPLAN 2017-2020 (2026)  

Sogndal idrettsråd synst at forslag til oppvekstplan er eit godt dokument. Planen legg opp 

til dialog og samarbeid med idretten. Det synst Sogndal idrettsråd (SIR) er viktig.  

SIR synst også at planen bør ha med nokre konkrete tiltak for å utvikle samarbeidet 

mellom kommunen og idretten i perioden. Dette for at at idretten kan støtte opp om dei 

overordna måla i oppvekstplanen.  

Konkret tenkjer vi på tiltak knytt til: 

1. Kapittel 4 ”Risikofaktorar i barn sin oppvekst” og det som gjeld utfordringar til 

sosioøkonomiske skilnadar i oppveksten.   

2. Kapittel 5 ”Fritid og kultur” og korleis kommunen og idretten kan samarbeide for å 

utvikle idretten sine evner til å sjå heile barnet og sjå kvart einskilt barn.  

Idretten kjenner også på utfordringane som knyte seg til sosioøkonomiske skilnadar blant 

born. Idretten ynskjer å bidra til å utlikne skilnadane i oppvekstvilkår slik at born får oppfylt 

sitt potensiale og får ein god oppvekst.  

Forslag til tiltak i kapittel 4: Kommunen og idretten skal møtast ein gong i året for å 

drøfte korleis kommunen og idretten kan samarbeide om å løyse utfordringar knytt til 

sosioøkonomiske skilnadar. 

 

Idretten er dugnadsbasert, og difor er det noko tilfeldig kven som melder seg til dugnad. 

Kan kommunen hjelpe idretten med å bli betre rusta til å inkludere, ta vare på og utvikle 

born gjennom idrett? Kan kommunen sine fagfolk halde kurs og informere idretten sine 

leiarar og instruktørar, slik at idretten blir betre til å sjå heile barnet og sjå kvart einskilt 

barn? Kanskje kan kommunen, idrettskrinsen og idrettsrådet (alle idrettslaga) møtast ein 

gong i året og setje fokus på korleis vi kan samarbeide og korleis idretten kan bidra til best 

mogeleg å sjå heile barnet og sjå kvart einskilt barn?  

Forslag til tiltak i kapittel 5: Kommunen og idretten skal møtast ein gong i året for å 

drøfte korleis kommunen og idretten kan samarbeide om å gjere idrettslaga i 

kommunen enno betre til å sjå heile barnet og sjå kvart einskilt barn. 
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Felles for begge tiltaka er at det kan vere ulike former for møter og samarbeid, som t.d.  

• idedugnadsmøte med idrettslaga i kommunen, idrettskrinsen og  kommunen 

• Kurs- og informasjonsmøte der kommunen sin fagkompetanse (eller eksterne) 

formidlar kunnskap og kompetanse til idretten. 

• Bestcase-møte, der ein kommune som har lykkast med dette arbeidet kjem og fortel 

si historie til idretten og kommune.  
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