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a) Styringsgruppe: 3 repr. fra barnehage – og skoleansvarlige i Valdres, 1
repr. fra ordførere, 1 repr. fra ledelsen ved Valdres vgs., 1 repr. fra
Valdres næringsforum, 1 repr. fra Valdres Natur og Kulturpark.
b) Forankring i befolkningen:
Vedtak i alle kommunestyrene i Valdres.
Arbeidsseminar for alle styrere og rektorer i barnehage -, grunnskoler og
kulturskoler, barnehage - og skoleansvarlige i Valdres, ledelsen ved
Valdres vidaregåande skule, rådgivere i ungdomsskolene og
videregående skole, ordførere i alle Valdreskommunene og repr. fra
Valdres Natur og kulturpark.
Det planlegges et samarbeid med avisa Valdres om en egen artikkelserie
om «Bolyst» i prosjektperioden.
c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt.
Barnehager
Grunnskoler
Valdres vidaregåande skule
Karrieresenteret Opus Valdres
Valdres næringsforum
Valdres næringshage
Lokalt næringsliv
Valdresmusea
Kulturskolene
Ung i Valdres
Kulturbedrifter
Aust Norsk folkemusikksenter

Mål og
eventuelle
delmål med
prosjektet.

Hovedmål:
Forankre valdresidentitet og verdigrunnlaget i Valdres Natur – og Kulturpark hos
den oppvoksende generasjon.
Delmål:
1) Styrke lokal tilhørighet hos barn og unge
2) Utvikle «gründerinstinktet» hos barn og unge
3) Ungdom og unge voksne skal få lyst til å etablere seg i Valdres.

I hvilken grad har
prosjektet nådd
eller er prosjektet
på vei til å nå sine
mål?

På vei til måloppnåelse:
1) Kurs for alle barnehage -, grunnskole - og kulturskoleansatte i
identitetsbygging, august – 12.
2) Oppstart av valgfag innen entreprenørskap og bedriftsutvikling ved
Valdres vgs. – august -12.
3) Etablert samarbeid med kulturskoler, helsesøstre og frisklivsentraler for
å se på muligheten for å etablere «småbarnstreff» for hjemmeværende
småbarnsforeldre, og «kulturferie» for 6 – 10 åringer i skolens ferier.
Etablert samarbeid mellom Ung i Valdres, Valdres vgs. og Valdres
fotballklubb om aktiv integrering av fremmedspråklige ungdommer i
Valdres.

Målgrupper for
prosjektet:

1) Barn og unge.
2) Ansatte i barnehager, grunnskole og videregående skoler.
3) Unge voksne som bor i Valdres eller som har lyst til å flytte hit.

Når prosjektet
fram til disse?

I oppstartsfasen har prosjektleder deltatt i møter med aktuelle
samarbeidspartnere.

Resultat som er
oppnådd i form
av aktiviteter
eller tiltak:

Tiltak: Oppstartseminar 27.01.12.
Resultat: Informasjon og medvirkning på politisk, administrativt og
gjennomføringsnivå for de som har ansvar for barnehager og skoler i Valdres.

Vurdering av
framdrift i
forhold til
opprinnelig plan:

Framdriften er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan da prosjektleder ikke
ble tilsatt før 04.02.12.

Oppnådde
resultater

Pr. dato kan det ikke vises til noen oppnådde resultater. Effekten vil komme i
alle 6 Valdreskommunene i gjennom prosjektperioden.

12.04.12.
Gunhild Røyne

