Søknadsskjema for Bolyst.

1. Hva er navnet på prosjektet?

”Den røde tråd” – et pedagogisk opplæringsopplegg fra barn til
yrkesaktiv

2. Hvem er juridisk eier av
prosjektet?

Valdres Natur- og Kulturpark

3. Søknadsbeløp:

2 000 000

4. Når skal prosjektet
gjennomføres (fra – til)?

2011 - 2014

5. Hvem er kontaktperson(er)?
Navn, adresse, telefonnummer
og e-post.

Daglig leder Valdres Natur- og Kulturpark
Kjell Arne Berntsen
Valdres Næringshage
Skrautvålvegen 77
2900 Fagernes
61350450
kab@valdres.no

6. Prosjekt- og/eller
arbeidsgruppe(r)
Gi en kort oversikt over
organiseringen av prosjektet.

Styringsgruppe: Representanter fra skoleverket (grunnskole,
videregående og OPUS), kommuner, kulturskoler,
Valdresmusea, Valdres Næringshage, og kulturnæringene.
Trinn 1
 Undersøke ungdommer sine tanker om etablering i
Valdres
 Etablere styringsgruppe
 Utarbeide handlingsplan for den ”Den røde tråd”.
1. Arbeidsseminar for ledere for barnehager og skoler
samt ordførerne: Heldagsarrangement hvor
grupperinger for hvert skoleslag sitter sammen for å
finne fram til hva de gjør felles allerede, med en
videre drøfting av hvilke fellestiltak som bør
gjennomføres innenfor stikkordene kunnskap,
ferdigheter og holdninger som bygger
Valdresidentitet
2. Forankring i egen virksomhet: Lederne tar med seg
grunntankene fra arbeidsseminaret til egen
virksomhet, og sørger for innspill fra, og forankring
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hos sine ansatte
3. Arbeidsseminar, oppfølging: Heldagsarrangement
hvor forslagene til kunnskaps-, ferdighets- og
holdningsmål oppsummeres for hvert skoleslag.
Drøfting av hva som er felles – hva er den røde
tråden?
4. Styringsgruppa utarbeider utkast til endelig plan
Trinn 2
 Politisk forankring med høringsprosess i alle 6
kommuner
 Etablere praksisplasser i samarbeid med Valdres
vidaregåande skule, Austnorsk Kompetansesenter for
folkemusikk, festivalnettverket i Valdres og
tradisjonshåndverkere. Praksis kan tilbys til arbeidsuke i
9 klasse, til yrkesretta fag på videregående og som ½ årige praksisplasser i kombinasjon med studier.
 Implementeringsfase. Innarbeide nye arbeidsstrukturer
og pedagogiske opplegg
Trinn 3
 Gjennomføring
 Evaluering. Evalueringsmøte for ledere i for barnehager
og skoler etter ett år
 Rullering av planen hvert 4. år
Valdres ble Norges første regionale natur- og kulturpark i 2007.
7. Gi en kort omtale av
Sammen har de seks kommunene og næringslivet vedtatt en
prosjektet. Maks 250 ord. Forsøk langsiktig plan for Valdres.
Dersom Valdres skal kunne nå målene om
å være så operativ som mulig.
lokalsamfunnsutvikling innenfor de områdene som er vedtatt i
Jfr også punkt om
avtaleverket, må alle som arbeider innenfor kompetansebegrepet
gjennomføringsevne i
bidra til å skape den ”Valdresidentiteten” som avtaleverket
utlysningsteksten.
beskriver. Det skal utarbeides en handlingsplan for kompetanse
og identitet i Valdres. Handlingsplanen skal brukes av alle som
arbeider med kompetansebyggende aktiviteter – fra de minste
barna i barnehage, gjennom grunnskolen og videregående skole
og til og med høyere utdanning –Planen skal være en ”Rød tråd”
gjennom hele utdanningssystemet i Valdres.
Opplegget skal utvikle gründeregenskapene hos barna og
skolekunnskapen i relasjon til lokalmiljø. Opplegget skal også
styrke Valdresidentiteten – og sette denne i sammenheng med
kulturell påvirkning før og nå. Dette vil også kunne bidra til økt
forståelse og toleranse for andre kulturer. Videre skal det bygges
opp en logisk sammenheng med praksis og utdanningsløp som er
tilpasset en yrkeskarriere i Valdres.
Opplegget er basert på et tett, tverrfaglig samarbeid mellom
sentrale institusjoner, aktører, operatører og lokalsamfunn i
Valdres.
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8. Hvem er målgrupper for
prosjektet?

9. Hvordan skal målgruppen(e)
informeres/involveres i
prosjektet?

10. Hva er mål og eventuelt
delmål for prosjektet?




Barn (gjennom barnehage og grunnskole)
Ungdom (gjennom videregående og yrkesretta praksis)



Ungdom som vil tilpasse høyere utdanning til en
yrkeskarriere i Valdres

Målgruppa barn og unge skal involveres gjennom skoleverket,
kulturskoler og Den kulturelle skolesekken. Ungdom involveres
gjennom Valdres vidaregåande skule, Ung i Valdres, SLT og
gjennom samlinger for ungdom (se delprosjekt).
Skolene involveres i samhandlingsmøter.
Visjon
Skape optimalt grunnlag for at den oppvoksende generasjon skal
få bolyst i Valdres
Hovedmål
Forankre Valdresidentiteten og verdigrunnlaget i Valdres Naturog Kulturpark hos den oppvoksende generasjon.

Delmål
 Styrke lokal tilhørighet hos barn og unge
 Utvikle ” grűnder-instinktet” hos barn og unge
 Legge til rette for ungdom som vil flytte tilbake til
Valdres etter endt utdanning
Valdres Natur- og Kulturpark er styrt av Valdresrådet, som
11. Hvordan er målene forankret består av 12 valgte politikere og 10 representanter utnevnt av
næringslivet. Denne sammensetningen er den eneste i sitt slag
i lokale/regionale
av de til sammen 70 regionrådene i Norge.
styringsdokumenter?
Valdres Natur- og Kulturpark har i sin langsiktige plan
vedtatt egne mål og visjoner for tilflytting. Videre har
Valdres som hovedmål for kompetanse å styrke
Valdresidentiteten og utvikle nødvendig kompetanse for å
bygge merkevaren Valdres. Vedtak om å starte et
tilflyttingsprogram og å søke om Bolyst-midler er gjort i
Valdresrådet.
I 2009 ble det nedsatt et utvalg som utarbeidet en Langsiktig
plan for tilflytting 2010 – 2017. Ut fra denne ble søknad
sendt til KRD om midler til bolysttiltak i mai 2010. Søknaden
ble avslått. I 2011 vedtok Styret å utarbeide en ny søknad
med utgangspunkt i avgrensede delområder i Langsiktig
plan for tilflytting.
Prosjektet ”Den røde tråd” er igangsatt etter initiativ fra en
av skolene i Valdres. I forkant av prosessen er det hold
møter med aktuelle samarbeidsparter, Valdres
Næringshage, Valdres Næringsforum, Valdres
Videregående, utvalget for Kultur og næring og utvalget for
Langsiktig plan for tilflytting. Foreslåtte tiltak i
prosjektplanen har tatt utgangspunkt i deres innpill og
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behov.

12. Hva slags resultatindikatorer Planen har målgrupper på ulikt nivå;
har prosjektet for måloppnåelse?
Beskriv hvordan dere skal
arbeide for å finne ut om dere
når målene i prosjektet?

1. Barnehage/grunnskole
2. Ungdom på videregående
3. Ungdom under høyere utdanning eller yrkesaktiv
ungdom

Hovedmålet i seg selv - ”Forankre Valdresidentiteten og
verdigrunnlaget i Valdres Natur- og Kulturpark hos den
oppvoksende generasjon” - er vanskelig å måle etter et tre-årig
prosjekt. ”Den røde tråd” er en langsiktig satsing der effekten
forhåpentlig vises i flere unge etablerere i Valdres.
Ved hjelp av delmålene er det enklere å lage direkte målbare
resultatindikatorer:
 Styrke lokal tilhørighet hos barn og unge. Dette kan
måles med antall lokale relasjoner som blir innarbeidet i
undervisningen.
 Utvikle ” grűnder-instinktet” hos barn og unge. Denne
kan på kort sikt måles med antall grűnder-relaterte
aktiviteter på de ulike trinn. For eldre trinn kan det
måles ved antall ungdomsbedrifter og til slutt hvor
mange som faktisk etablerer seg med egne bedrifter i
Valdres
 Legge til rette for ungdom som vil flytte tilbake til
Valdres etter endt utdanning. Ved å lytte til
ungdommene sine egne behov kan det tilrettelegges
tiltak. Her kan vi måle antall tiltak som er etablert. Vi vil
også tilrettelegge praksisplasser for ungdom, der antallet
av disse er målbare. Vi vil også tilpasse høyere
utdanning behov i Valdres. Effekten av alle disse
tiltakene kan måles med antall ungdom som flytter
tilbake.
Det pedagogiske idegrunnlaget i ”Den røde tråd” er overførbart

13. Beskriv kort hva dere tror vil spesielt i forhold til
ha størst læringseffekt for andre  Identitetsbygging
 utvikling av gründerinstinktet hos barn og unge
prosjekter/kommuner.
 Arbeidsmodell for samhandling

14. Hvor geografisk konsentrert
vil prosjektet ha effekt? (sett
kryss)

X a) helt lokal effekt
X b) effekten kommer i flere kommuner i regionen
X c) effekten kommer i hele fylket
X d) effekten kommer i eget fylke og i andre fylker
X e) effekten kommer i eget fylke, samt i andre fylker og/eller
utenfor Norge.
Effekten kommer i første rekke i de seks valdreskommunene,
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men på grunn av Valdres Natur- og Kulturpark sin status som
nasjonal pilot ligger det en ambisjon i satsingen om å utvikle en
arena for erfaringsoverføring til andre områder i landet som er
interessert i regionalparkmodellen.
I samråd med KRD er det under oppretting et nasjonalt
parknettverk som vil opprette kriterier og bygge nettverksarena
for nye regioner. I dag er det 5 regioner som vurderer sin
deltakelse – i tillegg til de til nå tre etablerte regionalparkene.
Sammen med landskapsparkene ble det den 2. mai 2011 etablert
er parknettverk, ”Norske parker” som har sitt eget styre.

15. Gi en kort omtale over
hvordan arbeidet eventuelt er
tenkt sluttført/videreført etter
prosjektets slutt. Maks 250 ord.

Tiltaket handler om å innarbeide nye pedagogiske metoder og
strukturer for opplæring. Når disse er innarbeidet vil de kunne
være virksomme så lenge vi ser dette som hensiktsmessig. For
barnehager og grunnskoler vil dette fungere uten særlige
virkemidler ut over etablerte strukturer.
For praktisk opplæring vil dette kreve nye, langsiktige og mer
forutsigbare løsningsmodeller. Dette vil vi arbeide videre med i
prosjektperioden.
Ut over det har Valdres forpliktet seg gjennom ”Program for
tilflytting 2010 – 2017” som del av en langsiktig strategi for å
styrke Valdresregionen som et attraktivt sted for oppvekst,
arbeid og fritid. Programmet er i tråd med Valdres Natur- og
Kulturpark sin langtidsplan (2007-2017). Etter 2017 vil
forhåpentligvis mange av strategiene og tiltakene være godt
forankret i lokalsamfunnet, Slik at de kan videreføres uten egen
prosjektstyring. God involvering av både offentlige, private og
frivillige gir et godt grunnlag for både gjennomføringen og
videreføring av tiltakene.

16. Hvilke effekter av prosjektet a) Stabilisere eller øke befolkningen – Ungdom flytter ut fra
ser dere for dere at prosjektet
Valdres for høyere udanning, men finner få yrkesmuligheter i
skal føre til?
Valdres etter endt udanning. Prosjektet ”Den røde tråd” legger
godt til rette for at ungdom skal kunne få en yrkeskarriere i
Valdres
b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser – Prosjektet har i
samarbeid med næringslivet lokalisert arbeidsfelt der det er
behov for økt kompetanse og behov for økt arbeidskraft og
Eksempler på effekter kan være: rekruttering.
a) Stabilisere eller øke
c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller
befolkningen
bidra til nyetableringer . Prosjektet bruker aktivt bedrifter som
tilrettelegger eksisterende virksomheter
b) Styrke, sikre eller
d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne – prosjektet
etablere arbeidsplasser
c) Opprettholde/videreutvik samarbeider med bedrifter, Valdres næringsforum og Valdres
Næringshage om gründerrelaterte tiltak for grunnskolen for å
le eksisterende
utvikle ”grunderinstinktet”.
virksomhet eller bidra til
e) Økt kompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse)
nyetableringer
for målgruppen – Praksisplasser og samarbeid med OPUS om
d) Økt innovasjon eller
tilpasset høyskoleutdanning i Valdres burde ivareta dette.
innovasjonsevne
f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak
e) Økt kompetanse (både
og bredbånd) – Infrastruktur er ikke prioritert i ”Den røde tråd”.

Gi gjerne egne beskrivelser av
effekter, og begrunn hvordan
prosjektet kan føre til disse.
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f)

g)
h)

i)

realkompetanse og
formalkompetanse) for
målgruppen
Økt tilgjengelighet (bedre
veier, havner, andre
transporttiltak og
bredbånd)
Styrke regionale sentra
Å gjøre
stedet/kommunen/områd
et mer attraktivt som
bosted eller
lokaliseringsvalg for
bedrifter?
Å gjøre
stedet/kommunen/områd
et mer attraktivt som
reisemål

g) Styrke regionale sentra – Det knytter seg ingen spesifikke
tiltak til regionsenteret i prosjektet ”Den røde tråd”.
h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted
eller lokaliseringsvalg for bedrifter? – Prosjektet knytter til seg
delprosjekt, som for eksempel Innovangsjon; som legger spesielt
vekt på å legge til rette for nyetableringer. Deres erfaringer er
overførbare til alle valdreskommunene.
i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål
– Innbyggere med lokalkunnskap og integritet er mer attraktive
som vertskap enn innbyggere som ikke føler stedstilhørighet.
Gjennom tiltaket ”Den røde tråd” kan innbyggerne i Valdres
også bli et bedre vertskap og dermed gjøre Valdres til et mer
attraktivt besøksmål.

I tillegg til dette skjemaet, må søkere legge ved:
- Budsjett med kostnadsoverslag
- Finansieringsplan
- Framdriftsplan og milepælsplan
- Rapport fra evt. forprosjekt i tilknytning til omsøkt prosjekt
Andre vedlegg:
- Prosjektskisse ”Den røde tråd” fra barn til yrkesaktiv med framdriftsplan og budsjett
- Prosjektpresentasjon ”Den røde tråd”, grunnskolenivå
- Program for tilflytting 2010 - 2017
- Prosjektbeskrivelse delprosjekt: Innovangsjon

6

