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Oversendelse av kommuneanalysen i sjumilssteget- satsing på barn og unge i
Tromskommunene
Lyngen kommune oversender herved kommuneanalysen 2012- sjumilssteget. Analysen er
utarbeidet bredt med innspill fra skoler, barnehager, NAV, barneverntjenesten, helsestasjonen og
rus/psykiatri. Tverrfaglig gruppe for barn og unge i Lyngen har også vært involvert i arbeidet.
Kommuneanalysen 2012 vil legges fram for politisk behandling i Levekårsutvalget 1.11.12. og
for Ungdomsrådet i Lyngen 5.11.12. Saksfremlegget følger dette brevet som vedlegg.
I kommuneanalysen 2009/2010 ble det pekt på noen områder der det var behov for forbedringer.
Dette gjaldt rutiner for vold og overgrep, god nok hjelp til fosterbarn, og universell utforming. I
tillegg var det pekt på at det måtte være et kommunalt mål å få til et velfungerende ungdomsråd
og utarbeide en rusmiddelpolitikk ovenfor barn og unge. Kommunen ønsket også å prioritere mer
innsats i skolehelsetjenesten, og så med bekymring på at et økende antall barn sliter i skolen.
Lyngen kommune har i dag tilfredsstillende bemanning på helsestasjonen og i skolene og et
fungerende ungdomsråd. Alle nye bygg er utformet med tanke på universell utforming.
Siden kommuneanalysen 2009/2010 ble gjennomført er en del områder kommet på plass, men
det gjenstår fortsatt en del. Kommunen mangler fortsatt en rusmiddelpolitikk og har et arbeid å
gjøre innenfor beredskap og rutiner for overgrep og vold. Fylkesmannen har delfinansiert
koordinator for sjumilssteget i Lyngen gjennom prosjektskjønnsmidler. Dette har ført til at
tverrfaglig gruppe for barn og unge i Lyngen nå er en gruppe som legger fram et mandat til
politisk behandling, og har også gitt Lyngen kommune en bedre oversikt over det tverrfaglige
tilbudet til barn og unge i kommunen.
Kommuneanalysen 2012 avdekker en rekke områder med forbedringspotensial. Dette gjelder
områdene:
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Ungdomsrådets arbeid og rolle og bruk av barn- og unges representant etter plan og
bygningsloven må innarbeides i kommunens interne rutiner.
Det er viktig med et utvidet samarbeid mellom kommunale etater for å veilede foreldrene.
Boligsosial handlingsplan bør revideres da det har skjedd store forandringer i de siste årene.
Det er ønskelig med etablering av en frivillighetssentral.
Arbeidet med å lage en plan for å forebygge og håndtere vold og overgrep og sikre god
oppfølging bør legges til tverrfaglig gruppe. Kommunen har ikke utarbeidet handlingsplan mot
vold pr i dag.
Enkelte steder i kommunen er det fortsatt stort behov for gang—og sykkelstier
Tverrfaglig gruppe bør ha fokus på området rus og forebygging, og bør også innføre
ungdomsundersøkelser.
Det er behov for å etablere en koordinerende enhet i arbeidet med habilitering og rehabilitering
av barn.
Kommunen vil med bakgrunn i kommuneanalysen påpeke følgende områder det er særlig
behov for å endre/forbedre:
Plan for å forbebygge og håndtere vold og overgrep. Dette arbeidet bør legges til
tverrfaglig gruppe for barn og unge.
Rusforebyggende arbeid herunder kartlegging av nåsituasjon.
Revidere boligsosial handlingsplan
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Kommuneanalyse 2012- Sjumilssteget
Henvisnin til lovverk:

Rådmannens innstillin
Kommuneanalysen 2012- Sjumilssteget tas til orientering
Lyngen kommune får på plass en handlingsplan for å forebygge og håndtere vold og
overgrep. Dette arbeidet utføres av tverrfaglig gruppe for barn og unge.
Lyngen kommune vektlegger rusforebyggende arbeid med barn og unge, herunder også
kartlegging av nåsituasjonen og rusundersøkelser..
Boligsosial handlingsplan revideres.
Lyngen kommune følger opp kommuneanalysen i tverrfaglig gruppe for barn og unge.

Sakso

1 snin er

Generelle opplysninger om saken
Fylkesmannen i Troms introduserte i januar 2009 en modell for kommunal satsing rettet mot
barn og unge basert på FNs barnekonvensjon. Bakgrunnen for denne satsingen var en flerårig og
markant negativ utvikling mht. problemer for barn i Troms. Kommunene i Troms ble utfordret
til å utføre en tverrfaglig analyse av kommunens totale tilbud. Sjumilssteget er i hovedsak ment
som en hjelp for kommunene til å gjennomgå både omfanget av og kvaliteten på allerede
eksisterende tjenester og samarbeidet mellom tjenestene til beste for barna. Kommuneanalysen
2012 for Lyngen kommune er utarbeidet tverrfaglig. Det er kommet innspill fra skolene,
barnehagene, barnevernet, helsestasjonen, rus/psykiatri, NAV og folkehelse. Disse innspillene er
samlet i analysen.
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak

Kommuneplanen - barn og unge
Økonomiske konsekvenser
Omdisponering internt. Ikke behov for eksterne midler.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Ingen
Miljøkonsekvenser
Ingen
Vurderin av alternativer o konsekvenser
Det anses at Kommuneanalysen på en god måte beskriver status i Lyngen Kommune.
Kommunen må arbeide videre med å sikre barn og unge et godt oppvekstmiljø. Forrige gang
kommunen gjennomførte kommuneanalysen var i 2009/2010.
I analysen 2009/2010 ble det pekt på noen områder som burde forbedres.
Dette gjaldt rutiner for vold og overgrep, god nok hjelp til fosterbarn og universell utforming. I
tillegg var det pekt på at det måtte være et kommunalt mål å få til et fungerende ungdomsråd og
utarbeide en rusmiddelpolitikk ovenfor barn og unge. Kommunen ønsket også å prioritere mer
innsats i skolehelsetjenesten, og så med bekymring på at et økende antall barn sliter i skolen.
Lyngen kommune har i dag tilfredsstillende bemanning på helsestasjonen og i skolene og et
fungerende ungdomsråd. Alle nye bygg er utformet med tanke på universell utforming.
Siden den gang er med andre ord en del områder kommet på plass, men analysen avdekker
andre områder der kommunen synes å ha behov for forbedring.
Dette gjelder følgende punkter:
Ungdomsrådets arbeid og rolle og bruk av barn- og unges representant etter plan og
bygningsloven må innarbeides i kommunens interne rutiner.
Det er viktig med et utvidet samarbeid mellom kommunale etater for å hjelpe foreldrene i
forhold til veiledning, for eksempel i ansvarsgrupper
Boligsosial handlingsplan bør revideres da det har skjedd store forandringer i de siste årene.
Det er ønskelig med etablering av en frivillighetssentral.
Arbeidet med å lage en plan for området vold og overgrep og sikre god oppfølging bør legges til
tverrfaglig gruppe. Kommunen har ikke utarbeidet handlingsplan mot vold pr i dag.
Enkelte steder i kommunen er det fortsatt stort behov for gang —og sykkelstier
Tverrfaglig gruppe bør ha fokus på området rus og forebygging, og bør også innføre
ungdomsundersøkelser.
Det er ønskelig å etablere en koordinerende enhet i arbeidet med habilitering og rehabilitering
av barn.
Samtlige av punktene nevnt ovenfor er forbedringsområder som kom fram under arbeidet med
sjumilssteget.
Disse punktene vil bli behandlet i tverrfaglig gruppe for barn og unge for oppfølging.

Sjumilssteget
Kommuneanalysen 2012- Lyngen kommune
Artikkel 12- Medbestemmelse
Lyngen kommune har etablert systemer og organ der barn kan utøve medbestemmelse.
Kommunen har et Ungdomsråd som består av elevrådslederne ved alle skolene samt
representanter

for eldre ungdom. Ungdomsrådet møtes jevnlig og behandler de fleste saker

fra politiske utvalg som angår barn og unge. I tillegg bringer ungdommen selv fram saker
som sekretær forbereder.

Ungdomsrådet har møte- tale og forslagsrett i alle politiske råd og

utvalg i Lyngen Kommune.
Skolene har gode rutiner for medbestemmelse

gjennom elevrådene og klasseråd.

Elevrådsarbeid er opplæring i medbestemmelse
kommune. Elevrådet er også representert

for alle barn i grunnskolealder

i Lyngen

i Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalg

og har

dermed stor innflytelse på skolenes arbeid, spesielt arbeid som angår elevenes fysiske og
psykososiale miljø, Opp11§9a.
Fritidsklubben har et klubbstyre som uttaler seg om saker som angår klubben. I tillegg har
kommunen gode system for ansvarsgrupper, elevsamtaler og barnesamtaler, som alle er
arenaer der barn høres.
Barnehagene har bestemmelser om medbestemmelse
Lyngen kommune deltar også i interkommunalt

nedfelt i årsplanene sine.

samarbeid i ungdomsarbeid,

Ungdomssatsing i Nord Troms). RUSTtilbyr skolering i Ungdomsrådsarbeid

RUST(Regional
samt nettverk for

ungdomsarbeidere.
Barn og ungdom skoleres i medbestemmelse
elevrådsarbeid.

først og fremst i skolen, gjennom

Denne skoleringen når alle barn. Sekretæren for ungdomsrådet veileder

ungdommene i ungdomsrådet

i saksgang, kommunalt system, forvaltning og lignende.

Lyngen Kommune har valgt Barnas representant etter plan og bygningsloven denne høsten.
Barnas representant

skal gi innspill til ulike planer i kommunen ut fra barns perspektiv.

Planer/saker som angår barn og unge diskuteres i ungdomsrådet.

Beggede siste tiltakene er nye og må innarbeides i kommunens rutiner for å sikre god praksis
i framtiden.
Lyngen kommune kan sikre at barns rett til medbestemmelse

blir reell gjennom gode rutiner

og systemer. Alle planer/saker som angår barn og unge må sendes Ungdomsrådet i god tid
før politisk behandling. Ansatte som jobber med barn og unge må sikres nødvendig
opplæring og kompetanse.

Artikkel 18,26 og 27- God omsorg
Lyngen kommune har etablert noen tiltak for å styrke foreldre i foreldrerollen.
Helsestasjonen og barneverntjenesten

tilbyr ulike typer foreldreveiledning.

Helsestasjonen

er bemannet med jordmor, helsesøstre og helsestasjonsleger. De bidrar med informasjon,
rådgivning, støtte, omsorg og foreldreveiledning.
temamøter

i samarbeid med sanitetsforeningen

foreldreveiledningsprogram

De arrangerer småbarnstreff

med

i Lyngen. "Sammen foreldre og barn" er et

som brukes av helsestasjonen.

NAV Lyngen har egen kontaktperson
Skolene arrangerer foreldremøter

for syke barn og unge som tilbyr veiledning.

med tema innenfor grensesetting, rusproblematikk,

mobbing, digital hverdag og lignende. Foreldre har også stor mulighet til å påvirke tema for
møtene gjennom FAU.
Både barnehager og skoler har faste samtaler med foreldre to ganger pr år. Her kan foreldre
rådføre seg med pedagoger, og eventuelt få hjelp til å henvises videre.

Et utvidet samarbeid mellom kommunale etater vil hjelpe foreldrene i forhold til veiledning,
for eksempel i ansvarsgrupper.
Om disse tiltakene er "Egnet bistand" fra foreldrehold
for at temamøter

er ikke evaluert. Foreldrene gir uttrykk

som listet ovenfor oppleves nyttig. Det ble foretatt en brukerundersøkelse

i forbindelse med familiesentermodellen

i 2010.

Lyngen kommune har de siste årene arbeidet bevisst med tverrfaglig samarbeid for å gi hjelp
til barn og foreldre (tidlig intervensjon).

Ulike modeller for samarbeid har vært prøvd ut.

Tidligere hadde skole, barnehage, barnevern og helsestasjon faste møtetider. Per i dag har
barneverntjenesten

faste møtepunkter

med helsestasjonen.

Her trekkes skole og barnehage

inn ved behov.
Det er etablert en tverrfaglig gruppe bestående av barneverntjenesten,
kultursektoren,

oppvekst og

helsestasjonen, NAV og rus/psykiatri tjenesten. Denne gruppen legger snart

fram mandat for tverrfaglig gruppe til politisk behandling.

Lyngen kommune samarbeider nært med frivillige organisasjoner for å sikre gode
oppvekstvilkår

for barna. Kommunen stiller lokaler til disposisjon og prioriterer

unges aktiviteter.

Lyngen kommune samarbeider med idrettslagene om Bendit cup og

støtter opp om søknader til nærmiljøanlegg/yter
har et formalisert

barn og

tilskudd til anleggene. Lyngen kommune

samarbeid rundt Inn på tunet tjenester. Disse benyttes først og fremst av

skoler, NAV og barnevern tjenesten.

Barnehagene ønsker også denne typen samarbeid, men

her strander det ofte på økonomi.
Lyngen kommune sikrer at barn blir ivaretatt når foreldre søker bistand gjennom at
brukertjenestene

har et særskilt ansvar for å sørge for at barna blir ivaretatt dersom mor

eller far er syk. Skoler og barnehager låner ut utstyr der en ser at familien har det vanskelig.,
samt videreformidler

behovene til helsestasjonen/barneverntjenesten.

NAV sikrer at barn og

unge har en økonomisk trygg oppvekst, jf. Lov om sosiale tjenester
Lyngen kommune har faste rutiner for samarbeid som kan bidra til å avdekke og samordne
barns særlige behov for tiltak for å bedre deres levestandard. Barneverntjenesten

og

helsestasjonen har faste møteplasser. I skoler og barnehager gjøres mye av tilretteleggingen
i ansvarsgrupper der alle involverte etater er representert.

Tverretatlig har det vært

samarbeidet om prosjektene Zippys venner og Unge og rus. Helsestasjonen er høsten 2012 i
gang med kompetanseheving

innenfor temaet dialog med småbarnsforeldre

om vold,

psykiske problemer og rusmidler.

Barn og unges boligbehov i forhold til et trygt nærmiljø ivaretas gjennom arealdelen av
kommuneplanen.

Boligsosial handlingsplan tar også opp noe av denne problemstillingen.

Boligsosial handlingsplan bør revideres da det har skjedd store forandringer i de siste årene.
Det er ønskelig med etablering av enfrivillighetssentral.
Artikkel 20,25- Saerskiltvern og støtte
Lyngen kommune v/ barnehage og skoler påser at alle barn får tilstrekkelig

oppfølging

innenfor etaten uavhengig av hvilken kommune som har foretatt plasseringen. Barnevern
tjenesten er naturlig deltaker i ansvarsgrupper rundt disse barna. Barnehagene prioriterer
barn i fosterhjem ved tildeling(se barnehagenes vedtekter) Området reguleres gjennom
vedtak, tiltaksplan IOP, IP og generell oppfølging.
Lyngen kommune sikrer at alle tilsynsførere har gått opplæringskurs gjennomført

av BUF-

etat. Det er utarbeidet rutiner for innlevering av rapporter. Skolene og barnehagene har
ansvarsgruppemøter

der tilsynsførere kan delta.

Lyngen kommune sørger for barns kontinuitet

i oppdragelse og kontakt med biologisk

familie og tidligere nettverk gjennom at barnevernstjenesten

ordner samværsavtaler med

foreldre og barn. Temaet kontakt med tidligere nettverk og familier samtales det ofte om, og
dette er sentralt når en sak er oppe for Fylkesnemnda.
Lyngen kommune sørger for at det er tilstrekkelig samarbeid med tanke på å hjelpe barna
fram til 18 årsdagen og senere fram til fylte 23 år gjennom at barneverntjenesten
samtaler med ungdommen om deres tanker om tiltak fra barneverntjenesten
år i god tid før denne tiden kommer. Barneverntjenesten
andre hjelpetiltak.

har

etter fylte 18

er også behjelpelig med å formidle

Saksbehandler følger opp barnet med individuelle samtaler og

hjemmebesøk. Det lages egne avtaler om tiltak etter fylte 18 år dersom ungdommen ønsker
dette.

Artikkel 19- Vern mot vold og overgrep
Lyngen kommune forsøker å sikre seg at kommunen har nok kompetanse til å møte alle
former for vold og overgrep overfor barn i kommunen gjennom kurs/etterutdanning
kompetanseheving

av ansatte. Det er allikevel behov for kompetanseheving

og

innenfor alle

etatene.
Lyngen kommune har rutiner på at etatene sender bekymringsmelding

til barnevernet når

det gjelder mistanke om vold og overgrep. Skoler og barnehager har halvårlige samtaler med
både barn og hjem. Helsestasjonen har helseundersøkelser og barnesamtaler.

Kommunen

har avtale med krisesenteret i Tromsø.
Arbeidet med å lage en plan for området og sikre god oppfølging bør legges til tverrfaglig
gruppe.
Lyngen kommune sikrer at barna vet hvor de kan henvende seg hvis de ønsker å ta opp vold
som har rammet dem selv eller noen de kjenner ved at barneverntjenesten
barn i Lyngen mellom 5. og 7.klassetrinn om hva barneverntjenesten
Helsesøstertjenesten

informerer alle

kan gjøre.

er godt etablert i Lyngen og barna vet at de kan henvende seg dit. På

skolen får barna informasjon om Alarmtelefonen

for barn og unge samt at barn ofte har lav

terskel for å henvende seg til lærer.
Lyngen kommune samarbeider godt med Lensmannen i Lyngen, dette melder både
barneverntjenesten
konsultasjonsteam

og skolene. Barneverntjenesten

bruker også Barnehusets

når de har behov for å drøfte saker. Skolene og barnehagene

samarbeider godt med pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Kommunen forsøker også å
samarbeide med BUP, men her er terskelen høyere for at kommunen kan få hjelp.

Artikkel 23- Fullverdig liv
Lyngen kommune har etablert noen rutiner for å sikre barn og unge som har behov for
langvarige og koordinerende

tjenester effektive tjenester. Allerede i barnehagealder dannes

ansvarsgrupper der man oppretter
oppfølgingsplan.

primærkontakt

og lager Individuell plan og Individuell

Disse planene revideres ettersom barnet blir eldre. I ansvarsgruppene

trekkes alle involverte parter inn for å samarbeide til beste for barnet. Barnet/ungdommen
vil få tilbud om kommunale tjenester som avlastning/støttekontakt
/hjelpestønad

og ytelser som grunn-

eller yrkesretta attføring og uførepensjon. Tiltaksteamet

team innenfor helse- og omsorg) har faste tildelingsmøter

i Lyngen(tverrfaglig

hver andre uke der de tildeler

tjenester og behandler søknader.
lyngen kommune har ved nybygg fokus på universell utforming.
bygningsmassen er mindre tilrettelagt,
med hensyn til tilgjengelighet.

En del av den gamle

men man gjør stadig utbedringer på kommunale bygg

Barnehager, skoler og bibliotek er tilpasset rullestolbrukere

og

en del kommunale rom har teleslynge.
I Lyngen kommune jobbes det kontinuerlig

med integrering i skole/barnehage.

Dette gjøres i

nært samarbeid med hjemmet.
Lyngen kommune tar hensyn til prinsippet om universell utforming i nybygg og ombygginger.
Dette skal nedfelles i bestemmelsene i kommuneplanen.

Artikkel 24- God helse
Lyngen kommune forsøker å sikre at barn kan leke og ferdes trygt mellom hjem- skole og
fritidsaktiviteter

gjennom utbygging av gang og sykkelstier samt skoleskyssgrense på 1 km

for de minste barna. Enkelte plasser i kommunen er skoleveien mer utsatt enn andre.
Oppvekstsektoren

er i gang med et framlegg som skal omhandle farlig skolevei. Fartsdumper

og nedsatt hastighet på skoleveien er også virkemidler som har vært tatt i bruk.
Enkelte steder i kommunen er det fortsatt stort behov for gang —og sykkelstier
Lyngen kommune legger til rette for at barn og unge kan være fysisk aktive både i skoletiden
og på fritiden. Skolene har fokus på fysisk aktivitet og tilrettelegging

av uteområder.

Lyngen

kommune har mange frivillige lag og foreninger som tilbyr mange slags fysisk aktivitet.
Fysak- trimmen er godt forankra i kommunen, og fjelltrimmen

vil innføres fra neste år.

Det planlegges utbedring av uteområdet ved skolene på Eidebakken og i Lenangen, samt
etablering av klatrejungler

rundt barnehagene.

Kommunen har mange fine idrettsanlegg med fin geografisk spredning som brukes mye.

Lyngen kommune gjennomfører
Helsestasjonen gjennomfører

Elevundersøkelsen og mobbeundersøkelser

skolehelseundersøkelser

hvert år.

med individuelle samtaler med alle

barn i 2., 3. og 8.klasse. Kommunen samarbeider nært med Lensmannen i Lyngen.
Tverrfaglig gruppe bør ha fokus på forebygging

av rus, og også innføre

ungdomsundersøkelser.
Lyngen kommune har ikke tidligere hatt en samlet ruspolitisk handlingsplan. Når er
imidlertid

Ruspolitisk handlingsplan for Lyngen kommune ute på høring og denne vil bli

behandlet i løpet av høsten 2012. Innad i kommunen samarbeides det regelmessig om
rusforebygging og tiltak. Lensmannen i Lyngen v/forebyggende

avdeling brukes også i dette

arbeidet.
Lyngen kommune har noen rutiner for å sikre at det er fokus på planer og tiltak for å styrke
barns psykiske helse. Kommuneplanen

har som et mål å styrke psykisk helse i befolkningen.

Kommunen har en handlingsplan for psykisk helsearbeid.
Kommunen har ikke utarbeidet handlingsplan mot vold.
Opplæringsloven regulerer skolenes arbeid på området barns psykiske helse. Skolene bruker
blant annet Zippys venner, der helsestasjonen også er involvert i arbeidet. I tillegg tilbys det
kompetanseheving

innenfor psykisk helse til ledere og ansatte årlig.

Helsesøster og skolehelsetjenesten

er godt ivaretatt i Lyngen kommune.

Lyngen kommune sikrer habilitering og rehabilitering
henvisninger til barnehabiliteringen,

til barn og ungen gjennom

opprettelse av ansvarsgrupper med primærkontakter

og utarbeidelse av IP.
Det er ønskelig å etablere en koordinerende enhet innenfor området.

Artikkel 28,29,30,31- God utdanning
Lyngen kommune sikrer at barn som pedagogisk eller sosialt har behov for ekstra oppfølging
får dette gjennom gode kartleggingsrutiner,
Lyngen kommune bruker kartleggingsverktøy

overføringssamtaler

og ansvarsgrupper.

både i skoler og barnehager. Skole og

barnehage observerer også og melder bekymring ved endret atferd, eventuelt dersom
barnet ikke har med rett utstyr eller har lite mat.
Lyngen kommune har fokus på barns psykososiale arbeidsmiljø gjennom handlingsplaner
mot mobbing i skolene og Manifest mot mobbing i skoler og barnehager. Manifest mot
mobbing tenkes utvidet til å gjelde også fritidsarena.
med MOT.

Lyngen kommune er et lokalsamfunn

Lyngen kommune har de siste årene arrangert Verdensdagen for psykisk helse for
ungdomsskoleelevene.

Det er behov for kompetanseheving

innenfor området barns psykiske

helse meldt fra både skoler og barnehager. Zippys venner er kompetanseheving

for skoler og

helsestasjon.
Lyngen kommune har en oppdatert kriseplan, og skoler og barnehager har egne
beredskapsplaner.
Kommunen har formaliserte

planer for foreldresamarbeid

i skole og barnehage. Disse

reguleres av lovverket.
Lyngen kommune har fokus på å forebygge frafall i den videregående skolen, både gjennom
Ny Giv og i tverrfaglig gruppe. Det har vært avholdt flere tverrfaglige møter med
representanter

fra helsestasjon, barnevern, NAV, Oppfølgingstjenesten,

kommunelegen

som har omhandlet frafall og oppfølging. NAV har ulike tiltak og virkemidler

grunnskolen og

for å ivareta ungdom som dropper ut av skolen, og samarbeider in dag tett med
Oppfølgingstjenesten.
Lyngen kommune har også hospiteringsordninger

med videregående skoler for å hindre

frafall som følge av feil valg.
Lyngen kommune har elevarkiv, barnelister og innmeldingsskjemaer

som gir oversikt over

antall og bakgrunn for de barna som kommer fra andre religiøse, språklige og etniske
minoriteter

i kommunen. Helsestasjonen har tett oppfølging av alle barn i Lyngen kommune.

Disse barna sikres å få bruke sitt språk og sin kultur gjennom morsmålsopplæring

så fremt

man får tak i lærer. Utover dette gis det tilbud om samisk og finsk som 2.språk. Kommunen
arrangerer samisk/finsk språkleir som et interkommunalt

samarbeid.

I Lyngen kommune er den kulturelle skolesekken godt innarbeidet, og dette vil kunne fange
opp en del av barns ønsker om å delta i kulturell og kunstnerisk virksomhet. Kulturskolen
tilbyr dramaundervisning

i alle barnehagene, samt tilbud innen musikk og drama for

enkeltelever og grupper.
Lyngen kommune sikrer bruk av lokaler og områder for lek og idrett gjennom
kommunedelplan

for folkehelse, friluftsliv,

kommuneplanen

der det avsettes areal til turområder,

idrett og lokale kulturhus samt arealdelen av
fiskeplasser, badeplasser og stier.

