Best på oppvekst
Horten er en bra kommune å vokse opp i. Vi har gode barnehager og skoler, et aktivt kultur- og
idrettsliv og en flott beliggenhet med både vann og skog i umiddelbar nærhet.
Horten bør imidlertid ha mål om å bli en enda bedre kommune for barn. Oppvekst bør være
satsingsområde nummer en, og vi bør ha en visjon om å bli en av landets beste oppvekstkommune.
Det å satse på oppvekst den smarteste investeringen en kan gjøre for fremtiden. Blir en god på dette
får en betalt på flere måter. Gode oppvekstvilkår med godt forebyggende arbeid fører til at det går
bra med flere barn, og en reduserer behovet for kostnadsfulle hjelpetiltak i fremtiden. En kommune
som er god på oppvekst blir også attraktiv for potensielle innflyttere og jobbsøkere. Det er viktig for
næringslivet og gir kommunen økte inntekter.
Å bli god på oppvekst krever langsiktig og planmessig arbeid. Hvis visjonen er å bli best på oppvekst
forplikter det på en rekke områder. Etablering av gode oppvekstvilkår er ikke først og fremst et
spørsmål om penger, men et spørsmål om prioriteringer og handlingskraft.
Vi må være villig til å gjennomgående prioritere forebyggende arbeid og tidlig innsats. Tidlig hjelp de
som trenger det er helt sentralt. Barn med atferdsproblemer må få hjelp i barnehagen, ikke etter
flere utfordrende år på skolen. Hjelp til elever som leser dårlig må gis de første skoleårene, ikke på
ungdomsskolen. Den hasjrøykende ungdommen må få hjelp tidlig, ikke etter at misbruket har vedvart
og han har droppet ut av videregående skole.
En god oppvekstkommune yter gode tjenester til barn, ungdom og familier. Dette handler imidlertid
ikke bare om penger, men om å gjøre smarte ting. Vi må bruke virkningsfulle arbeidsformer.
Barnevernet må sette inn tiltak som vi vet virker, ikke tiltak vi tror eller håper virker. Har vi ett
mobbeproblem må vi ikke prøve oss frem, men se på hva forskningen sier at virker. Vi må stille
spørsmål ved om vi bruker det beste metodene for å lære barn å lese, skrive og regne. Vi må lese
etter de beste pedagogiske tilnærmingene.
Vi må også se etter hvordan vi kan få foreldrene med fremmedkulturell bakgrunn til å involvere seg
og bli mer delaktig på skolemøter og på deres barns arenaer. Uten denne form for inkludering og
delaktighet vil disse elevene stå i fare for å bli en gruppe som blir stående utenfor det norske
fellesskap de skal bli en del av.
Håndterer vi fireåringen som slår de andre barna i barnehagen på en lur måte, eller gjør vi ting som
ikke gir de ønskede resultatene? På alle områder – enten en snakker om barnehager, skoler,
helsestasjoner, barnevern, eller noe annet - bør en prioritere bruk at metoder med dokumenterbar
effekt. En god oppvekstkommune må være i forkant når det gjelder å implementere ny kunnskap og
ny arbeidsmåter.
Idretten og kulturlivet er viktige bærebjelker i gode oppvekstkommuner. Horten har meget gode og
aktive miljøer innen disse områdene. De tusenvis av timene frivillige bruker på barn og unge er en
absolutt forutsetning for å sikre et godt oppvekstmiljø. Kommunen må gjøre det de kan for å legge til
rette for og stimulere til videre innsats i disse miljøene, samt at de må legge til rette for barn og unge
som trives best i mindre organiserte tilbud. Dette gjøres blant annet gjennom prioritering av anlegg
og støtteordninger.

Byutviklingen har også stor betydning for oppvekstvilkårene. Etableres det lekearealer, tar en vare på
friområder, sørger en for trygge skoleveier, og så videre?
Alle vi som er opptatt av barn og unge – foreldre, idretts- og kulturlivet, ansatte, politikere,
næringslivet, og så videre - bør gå sammen om visjonen ”å gjøre Horten til landets beste
oppvekstkommune”. Ingenting – bortsett fra mangel på langsiktig, planmessig og forpliktende arbeid,
kan hindre oss i å få det til.
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