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1. SAMMENDRAG
Denne kommunestyremeldingen om skole beskriver ulike forhold ved Frogn-skolen.
Meldingen forklarer endringer i skoleeierrollen de siste årene. Den gir en beskrivelse av
innhold, resultater og utfordringer i skolen i dag.
Noen resultater belyses ved at det vises til elevundersøkelsen og resultater fra nasjonale
prøver. Disse resultatene gir oss god grunn til å være fornøyde, uten at skolene dermed slipper
taket i de satsingene som vi mener har bidratt til at vi dette. De siste årene har skolene hatt
flere felles pedagogiske utviklingsområder: Lesing/skriving, regning, underveisvurdering
(vurdering for læring) og klasseledelse. Valg av utviklingsområder har vært gjort ut fra enten
forskning, statlige føringer og/eller elevresultater i kommunen.
Meldingen sier også noe om prognoser, skolebygg og driftskostnader. Våre skolebygg har
generelt god standard, og det er grunn til å tro at kapasiteten er stor nok i flere år framover.
I siste kapittel har vi trukket noen konklusjoner. Prosjektgruppen har valgt å forutsette
tilstrekkelige økonomiske rammer og har dermed ikke gått inn på dette området.
Prosjektgruppen peker på det faktum at skolene siden 2011 har effektivisert driften med 4
millioner kroner.

2. INNLEDNING
2.1

BAKGRUNN

I behandlingen av Handlingsprogrammet for 2012-2015 ble det vedtatt at det skal fremmes en
kommunestyremelding om skole i løpet av 2012. Meldingen vil ikke inneholde anbefalinger
om endringer i skolestrukturen i kommunen.

2.2
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OPPDRAG
Beskrive status for skoleeierstrategien for Frogn kommune (FK) som ble vedtatt av
utvalg for omsorg, oppvekst og kultur oktober 2010.
- Vurdere hvilke tiltak kommunen kan iverksette for å øke foreldreinnflytelsen i
skolen (jf. skoleeierstrategien)
- Vurdere måloppnåelsen ved at rektorene rapporterer til samme kommunalsjef
Gi en analyse av KOSTRA-tallene (KOSTRA = Kommune Stat Rapportering) for
2011 for å belyse FKs ressursbruk på grunnskoleområdet i forhold til sammenlignbare
kommuner.
Beskrive nå-situasjonen i Frogn-skolen.
Kartlegge bemanningssituasjon og –behov ut fra oppgaver som skal løses
Vurdere pedagogiske tiltak ut fra forskningsresultater med tanke på elevenes
læringsutbytte
Kartlegge og vurdere behov for alternative opplæringstilbud/-arenaer i kommunen.
Vurdere behov for innføringsklasser.
Vurdere FKs voksenopplæringstilbud på grunnskoleområdet.
Vurdere skolekapasiteten ut fra elevprognoser de nærmeste årene koblet mot
utbyggingsplaner i kommuneplanen.







Vurdere om skolefritidsordningen (SFO) kan utvide aktivitetstilbud gjennom
samarbeid med andre enheter/ frivillige.
Beskrive mulighetene for et utvidet samarbeid med kulturenheten evt andre enheter.
Se kommunestyremelding om skole i sammenheng med de andre
kommunestyremeldingene, spesielt melding om barnehage.
Vurdere skolens rolle i et folkehelseperspektiv.
Vurdere aktuelle internasjonale samarbeidsprosjekter

Prosjektgruppen har bestått av: grunnskolekoordinator Mette Hessen (leder), rektor Vivi
Methi, rektor Kjell Gunnar Moen, økonomikonsulent Håkon Ystehede og hovedtillitsvalgt
iUtdanningsforbundet Nils Dæhlen.

2.3

TOLKING AV OPPDRAGET

Prosjektgruppen har:








2.4

avklart hvilke avgrensninger som bør foretas i arbeidet
forstått kommunestyremeldingens mål (effektmål og resultatmål) og leveranser
beskrevet oppgaver og aktiviteter som må utføres for å løse oppdraget
utarbeidet forslag til fremdriftsplan med milepæler
identifisert meldingens interessenter
utarbeide forslag til kommunikasjonsplan (interne og eksterne kommunikasjonstiltak
underveis)
identifisert kritiske suksessfaktorer og risikofaktorer samt tiltak som sikrer suksess og
reduserer risiko

MÅL

Effektmål:
Skolene i Frogn kommune har høy kvalitet innenfor økonomiske rammer som er på linje med
sammenlignbare kommuner.
Resultatmål:
 Meldingen fremskaffer beslutningsgrunnlag for utvikling av Frogn-skolen som sikrer at
effektmålet nås, herunder:
o Beskriver utfordringer og muligheter på kort og lang sikt.
o Identifiserer innsatsfaktorer som har dokumentert effekt for elevenes læring og gir
vurderinger av Frogn-skolens satsinger i lys av forskningsbasert kunnskap.
 Meldingen beskriver hvordan skoleeierstrategien, vedtatt oktober 2010, er fulgt opp:
o Foreldre får økt innflytelse i skolen i løpet av 2013.
o Frogn kommune er en tydelig skoleeier.

3. STATUS I FROGN-SKOLEN I DAG
3.1

SKOLENS MANDAT OG OPPGAVER

Lov om opplæring for grunnskole og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) er
overordnet all offentlig drift av skole og legger føringer for formålet med opplæringen.
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Læreplanverket for Kunnskapsløftet (K06) beskriver kompetansemål og innhold i
opplæringen.Kommuneplan for Frogn 2012-2024 beskriver overordnet mål for oppvekst og
opplæring slik: Alle barn og unge i Frogn får kvalitativt gode oppvekst- og læringsvilkår. De
langsiktige målene er brutt ned med strategier og tiltak i handlingsprogrammet.

3.2

TALL OG FAKTA

På bakgrunn av årlige, innrapporterte tall kan vi hvert år sammenligne kostnadsnivået i Frogn
med nabokommunene og andre sammenlignbare kommuner.
Skoleåret 2012-13 går 1857 elever i den kommunale grunnskolen i Frogn. Det er en økning på
18 fra siste skoleår. Elevtallet på ungdomsskolene har gått ned. Fordelingen ser slik ut:
Skole
Dal
Drøbak
Dyrløkkeåsen Heer
Seiersten Sogsti
I alt
B-trinn
75
279
300
311
347
1321
u-trinn
168
377
545
Elevtallsøkningen på barnetrinnet vil på sikt få konsekvenser for ungdomstrinnet.
Alle barneskolene med unntak av Dal skole, er bygd for to paralleller. Det samme gjelder
Dyrløkkeåsen ungdomsskole. Dal er bygd for en parallell og Seiersten for fire.

3.3

SKOLEEIERROLLEN

Da skoleeierrollen var oppe til politisk behandling i utvalg for omsorg, oppvekst og kultur
(OOK)(sak 59/10) i oktober 2010 ble det gjort vedtak på følgende områder:
1. OOK er Frogn kommunes skoleeierorgan.
2. Foreldreinnflytelsen på skolene skal økes.
3. En kommunalsjef gis særlig ansvar for styring og oppfølging av skolefaglige forhold.
Erfaringene som er gjort etter vedtaket, vil bli analysert og vurdert senere i meldingen.

3.4

DEN GODE SKOLE

Skolene i Frogn kommune har gjennom de siste ti årene bevisst satset på felles prosjekter som
har hatt som mål å øke elevenes læringsutbytte. Den første fellessatsingen var skrive- og
leseopplæring i samarbeid med Jørgen Frost og Bredtvet kompetansesenter, satsing som
munnet ut i Plan for språkstimulering og lese-/skriveopplæring i barnehager og skoler i 2004.
Samme året kom «Ingen ut av rekka går» som er Frogn-skolens satsing i arbeidet mot
mobbing. Matematikkplanen Kuleramma og strategien for informasjonsteknologi (IKT) kom i
2005.
Med læreplanen Kunnskapsløftet fra 2006 kom elevvurdering sterkere i bildet og fra 2009
startet Frogn-skolen en felles satsing med dette temaet. Det siste felles satsingsområdet
skolene har satt i gang, er klasseledelse. I løpet av 2013 starter barneskolene prosjektet Ny
GIV (et statlig prosjekt for redusere frafall i videregående opplæring) på fra 5. trinn.
Frogn-skolen er opptatt av læringsutbytte og resultater. Resultatene fra Nasjonale prøver viser
en positiv utvikling. Særlig gode resultater har vi i lesing.
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Elevenes trivsel er også viktig. Læring påvirkes av hvordan elevene har det på skolen. Dette
er et stort ansvar og utfordrende oppgave som skolene er seg bevisst, og derfor satses det
sterkt på trivselsfremmende tiltak og forebyggende arbeid i Frogn-skolen.

3.4.1 Kompetanseutvikling
Frogn kommunes satsing på lærerne har forskningsmessig begrunnelse. Det aller viktigste
forskningen forteller oss, er å satse tungt på å øke kompetansen hos læreren. Det har ført til at
Frogn kommune de siste tre årene årlig har gitt 10-12 lærere videreutdanning i fag som norsk,
engelsk, matematikk, leseopplæring og rådgivning. Inneværende skoleår har 9 lærere startet
på videreutdanning.
Frogn-skolen hadde for tre år siden et felles vurderingsprosjekt «Vurdering for læring» hvor
samtlige skoler og lærere deltok. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med IMTEC. Fra
høsten 2013 vil Frogn kommune være en av åtte kommuner i Akershus som får delta i pulje 4
i det statlige prosjektet «Vurdering for læring».
Skolene satser nå på en kompetanseutvikling i klasseledelse for alle ansatte: lærere, assistenter
og andre. Den forskningsmessige begrunnelsen for dette finner vi hos professor John Hattie
(se litteraturliste)

3.4.2 Elevens lærings- og psykososiale miljø
§ 9a i Opplæringsloven beskriver elevenes rett til et godt skolemiljø. Alle elevene – både i
grunnskole og videregående skole- har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som
fremmer helse, trivsel og læring.
Resultatene fra Elevundersøkelsen som er obligatorisk for 7. og 10. trinn, gir oss tall på
hvordan elevene opplever skolehverdagen.

3.4.3 Tilpasset opplæring (TO)
I Opplæringsloven § 1-3 heter det: “Opplæringa skal tilpassast evnane og føresetnadane hjå
den den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.” Tilpasset opplæring handler om den
enkeltes behov. Det vil si at alle elevene, fra 1. til 10. klasse, skal ha utfordringer på sitt nivå.
Skolene i Frogn har fokus på tidlig innsats både faglig og sosialt. Faglig synliggjøres det ved
å bruke planen for språkstimulering og lese-/skriveopplæring og matematikkplanen aktivt.
Tidlig innsats på det sosiale plan består bl.a. i at Kvello-modellen benyttes både i barnehage
og etter hvert på laveste trinn i skolen. Kvello-modellen er en tverrfaglig modell hvor målet er
å komme tidlig inn med riktig tiltak til rett tid for barn og familier. Metodikken omfatter både
observasjon av barn og veiledning av ansatte og foreldre.
Skoleåret 2011-12 fikk 152 elever spesialundervisning etter enkeltvedtak, 99 gutter og 53
jenter. Det utgjør 8,7 % av elevene, et tall som er litt lavere enn kommunegruppe 8, men
høyere enn fire av Follo-kommunene. For skoleåret 2012-13 er tallet 165, 111 gutter og 54
jenter.
Skolene i Frogn får stadig nye elever med minoritetsbakgrunn med varierende ferdigheter i
norsk. Tilbudet til disse elevene er i dag opplæring i de ordinære klassene i grunnleggende
norsk og eventuelt tospråklig fagopplæring noen få timer i uken. Elever som mangler språklig
grunnlag for å følge den ordinære klasseundervisningen, gir utfordringer både til eleven og
læreren. I analysedelen vil vi se på behovet for etablering av innføringsklasser.
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Noen få elever trenger mer tilrettelegging. Av ulike årsaker trenger de noe annet og noe mer
enn skolen kan tilby innenfor egne lokaler. Svaret kan da være en alternativ opplæringsarena
innenfor og/eller utenfor skolens lokaler.
I løpet av de siste årene har antallet elever som kan beskrives som skolevegrere økt.
Skolevegring kan defineres som “vansker med å møte på skole som følge av emosjonelt
ubehag, spesielt angst og depresjon” (King og Bernstein, 2001). I Frogn er det etablert en
arbeidsgruppe som arbeider med å utvikle en tiltaksplan som fremmer mestring og
tilstedeværelse for å motvirke skolevegring.
Ny GIV er et nasjonalt prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring.
Bakgrunnen for prosjektet er den nære sammenhengen mellom elevenes faglige prestasjoner i
ungdomsskolen og hvordan de lykkes i videregående opplæring senere. Hovedutfordringen er
at mange har problemer med lesing, skriving og/eller regning, som er et viktig grunnlag for all
annen læring.
IKO-modellen (IKO = Identifisering- Kartlegging- Oppfølging) er et verktøy for oppfølging
av fravær på ungdomstrinnet og i videregående skole. Elever som av ulike årsaker er borte fra
skolen, er sårbare både når det gjelder faglig utbytte og tilhørighet på skolen og trenger tett og
hyppig oppfølging.

3.4.4 Fornying av ungdomstrinnet
I Stortingsmelding nr. 22 (2010/2011) kalt Motivasjon-Mestring-Muligheter beskriver ulike
tiltak for fornying av ungdomstrinnet: innføring av valgfag fra høsten 2012, mer variasjon og
praktisk tilrettelegging, blant annet gjennom bedre arbeidsmåter i viktige fag som matematikk
og lesing og videreføring av forsøket med arbeidslivsfag.

3.4.5 Skolen i et folkehelseperspektiv
Barn og unge anbefales å være i moderat fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag
(Bedre helse, 2012). Skolen må være aktiv bidragsyter i arbeidet med å fremme folkehelsen.

3.4.6 Skolefritidsordning (SFO)
Hovedmålet for SFO står i Opplæringsloven § 13-7, hvor det blant annet står:
Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter.
Utgangspunktet skal være barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna skal gis omsorg
og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår.
Alle skolene i Frogn har egne skolefritidsordninger. Innholdet i de ulike ordningene er
beskrevet i Kvalitet i SFO som ble politisk behandlet i OOK i oktober 2011, sak 79/2011.

3.4.7 Voksenopplæring (VO)
Retten til voksenopplæring er beskrevet i Opplæringsloven kapittel 4A.
Voksenopplæringen i Frogn har følgende tilbud:
 Grunnskoleopplæring for voksne etter §4 A-1
 Spesialundervisning for voksne § 4A-2
 Logopedi for afasipasienter
Norskopplæring for språklige minoriteter kan også høre inn under voksenopplæringen. Disse
elevene går på Follo kvalifiseringssenter hvor Frogn kommune er medeier.
Voksne med rett til grunnskoleopplæring etter § 4-1 får tilbud om opplæring i Ski. Frogn
kommune organiserer selv spesialundervisning for voksne etter § 4-2 og logopedi.
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3.6

PERSONALE

Personalet på skolene består i hovedsak av tre grupper: skoleledere, lærere og assistenter.
Alle skolene i Frogn har merkantilt personale. Utdanningsnivået blant lærere og skoleledere er
høyt.

3.7

SAMARBEID MED ANDRE

Skolen har de siste årene etablert forpliktende samarbeid med andre enheter /grupper som
arbeider med barn og unge på kommunalt nivå. Eksempler på samarbeidspartnere er
barnehage, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern og kultur.
Skolene har faste renholdere og en kontaktperson i vaktmestertjenesten. Disse er tilsatt i enhet
for teknisk drift og forvaltning. Alle henvendelser og bestillinger av tjenester foregår på
intranettet.
Frogn kommune har i mange år samarbeidet med de andre Follo-kommunene på flere
områder. Blant annet er Frogn deleier i Follo barne- og ungdomsskole sammen med de andre
Follo-kommunene. Follo-kommunene har dessuten i en årrekke hatt et nettverk på
skoleeiernivå. Her drøftes saker av felles interesse.
Som et av flere tiltak i Ny GIV-satsingen er det nå etablert et samarbeid mellom de
kommunale skoleeierne og de videregående skolene i regionen.
Frogn kommune er i planleggingsfasen for å etablere et skole- og skoleeiersamarbeid med
Kuldiga, vår vennskapsby i Latvia. Begge kommunene har sendt søknad om midler til et
samarbeidsprosjekt innenfor Comenius-programmet.

4. ANALYSE OG VURDERING
4.1

TALL OG FAKTA

Skolene rapporterer hver høst tall i GSI (Grunnskolens Informasjonssystem). Tallene som
rapporteres angir bruk av timer til ulike undervisningsformål, antall elever, omfang av
spesialundervisning, skyss, personale mm. Tallene danner grunnlaget for KOSTRA-tallene
som gir muligheter til å sammenligne tallene for Frogn med andre kommuner.
Figuren på neste side viser fordelingen av endring i kostnader dersom Frogn hadde samme
kostnadsnivå som kommunene i sammenlikningen og kommunegruppe 8 (= 27
sammenlignbare, mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels
frie disponible inntekter):
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Gjennomsnittet for de 27 kommunene i Gruppe 8 viser således en ressursbruk i 2011 som er
lavere på lokaler (-1,9 mill kr) og grunnskole for voksne (-3,4 mill kr), men høyere på
undervisning inkl. spesialundervisning (7,3 mill kr), skyss (2,7 mill kr) og SFO (1,0 mill kr).
Gjennomsnittskommunen i gruppe 8 bruker altså 5,7 mill kr mer på skole enn Frogn.
De viste Follo-kommunene har alle lavere totale kostnader til skole sammenlignet med Frogn.
Vestby ligger nærmest med 2,2 mill kr lavere ressursbruk i 2011.
Frogn kommune har satset på høy kvalitet på skolebygg. Samlet sett er det ledig romkapasitet
i byggene, og lærerne har gode arbeidsrom. Dette bidrar til høy ressursbruk til lokaler.
Skoleåret 2012-2013 går 1862 elever i den kommunale grunnskolen i Frogn. Antall elever i
Drøbak Montessori skole er ca 150 elever. I tillegg går ca 30 elever i andre privatskoler og i
kommunale skoler i andre kommuner.
Elevprognoser mot 2017 basert på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB):
Tallene omfatter også elever i privatskoler og andre kommuner
Kl.trinn 2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
1.trinn
201
197
190
199
199
208
2.trinn
191
211
202
194
211
203
3.trinn
205
190
216
206
225
215
4.trinn
178
210
195
220
204
229
5.trinn
209
187
215
199
224
208
6.trinn
182
210
192
219
201
228
7.trinn
191
186
215
196
224
205
8.trinn
214
194
191
219
200
228
9.trinn
198
218
199
195
208
204
10.trinn
234
202
223
203
232
212
6-16 år
2003
2005
2038
2050
2128
2140
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Tabellen over viser at prognosene tyder på en stor elevtallsøkning de nærmeste årene.
Basert på tall fra Kompas (et verktøy som hjelper kommunene til å planlegge framtidens
tjenester) utarbeidet konsulentbyrået COWI i juni prognoser for Folloregionen. Prognosene
for elevtall på barnetrinnet ser da slik ut:

Frogn kommune BS
1800

Antall

1600
1400

Alder 013-013

1200

Alder 012-012

1000

Alder 011-011

800

Alder 010-010
Alder 009-009

600

Alder 008-008

400

Alder 007-007

200

Alder 006-006

0

Tilsvarende prognoser for ungdomstrinnet ser slik ut:
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Frogn kommune US
700
600
500
400
300

Alder 015-015
Alder 014-014
Alder 013-013

200
100
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sammenligner vi prognoser basert på SSB-tall med prognosene fra COWI, finner vi ikke den
samme elevtallsøkningen. Prognosene fra COWI viser ingen klar elevtallsøkning i kommunen
fram mot 2025, heller ikke elevtallsendringer som vil resultere i underkapasitet på en eller
flere skoler.
Skolebygg og romkapasitet
Fire av skolene har kroppsøving i egne gymnastikksaler. Drøbak skole og Seiersten ungdomsskole har avtale med Drøbak-Frogn idrettslag (DFI) om å bruke Frognhallen på dagtid. Med 12 -14
klasser på hver av skolene som alle skal ha 2-3 timer kroppsøving hver uke, må fordelingen planlegges
godt og plassen utnyttes maksimalt. I regelen bruker to og to klasser salen samtidig.
Som beskrevet i Læreplanverket til Kunnskapsløftet er svømming en del av kroppsøvingsfaget på 4. og 8.
trinn. Opplæringen blir gitt i svømmehallen
på Seiersten. Ettersom bassenget bare er 12,5m x 8m, er det begrenset hvor mange elever som
kan få opplæring samtidig. Elevene i Frogn får svømmeopplæring 2 t/uke et halvt år i 4.klasse og
det samme på 8. trinn. Til sammen utgjør det ca 76 undervisningstimer i løpet av 1.-10. klasse. Det
er ikke tilfredsstillende ut fra kompetansemålene i kroppsøvingsfaget i Kunnskapsløftet.
Med ulike elevprognoser og usikkerhet om hva som blir det neste store utbyggingsområdet for
boliger, er det vanskelig å si noe om konsekvenser for skolekapasiteten. Dersom COWIprognosene legges til grunn, vil skolekapasiteten i dag også holde i 2025. Vi bør likevel ta
høyde for at vi kan få behov for økt kapasitet i perioden og da kan flyttbare moduler gi
fleksible og raske løsninger. Imidlertid anser enhet for teknisk drift og forvaltning (TDF)
moduler som dårlige og kostbare løsninger bl.a. fordi det krever forberedende grunnarbeid og
gir dårligere inneklima. De mener det bør brukes kun som kortsiktig kriseløsning.
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Tomtearealet rundt skolene er av ulik størrelse og utforming. Mulighetene til å utvide skolene
enten ved påbygg eller ved bruke moduler kan derfor være begrenset uten omregulering eller
erverv av naboeiendom.
Drøbak skole:

Skolen er bygd i 1973 og, rehabilitert i 1996-98.
Skolen har plass til flere elever i eksisterende klasser, men har for øvrig
ikke ledig areal til utvidelse. Arbeidsrommene for de ansatte er allerede
for små. Skolen har en stor asfaltert plass som kanskje delvis kan
omdisponeres, noe som vil gå på bekostning av utearealet for elevene.
Bygget kan ikke utvides med ny etasje.
Seiersten skole:
Hovedbygget er fra 1959 og ombygd / rehabilitert 2002. Formingsavdelingen ble bygd i 1975 og rehabilitert 2007
Kommunen eier et stort tomteareal. Sør og øst for bygningene vokser
en gruppe eiketrær. Det må vurderes i henhold til naturmangfoldloven
om disse kan felles.
Heer skole:
Byggeår 1974, rehabilitert i 2000.
Skolen har et vedlikeholdsbehov. Den har et stort areal mot nord.
Arealet brukes til lek og ballspill, og det foreligger planer om å utvikle
området som et ballområde. Bygging av ny fløy vil redusere elevenes
uteområder. I den gamle delen er det fortsatt et ventilasjonsanlegg fra
1974, noe som medfører økte driftskostnader.
Heer skole ble i sin tid bygd som en åpen skole rundt et stort fellesareal.
Det gir muligheter til å samle store elevgrupper, mens det er et stort
behov for rom til smågrupper og spesialrom. Ut fra dagens behov bør
Heer skole bygges om innvendig.
Sogsti skole:
Byggeår 2004-06.
En utvidelse ved å bygge en ny paviljong, krever omregulering og
erverv av naboeiendom. Hovedbygget kan bygges på med en etasje.
Dyrløkkeåsen skole: Byggeår 1998. Skolen har allerede et stort vedlikeholdsbehov. Ingen av
byggene kan påbygges i høyden. Ved utvidelsesbehov kan arealer mot
nord benyttes (må omreguleres) eller omliggende bygningsmasse
omdisponeres til reserveareal. Ved utbygging må skolen få annet areal
til parkering.
Dal skole:
Skolen ble bygd i 1957, påbygd i 1965 og delvis renovert i 2003.
Gymnastikkfløyen ble ikke totalrenovert i 2003 grunnet
budsjettendringer underveis i prosessen. Ventilasjonsanlegget i denne
fløyen er ikke tilfredsstillende. Skolen har brønnvann og lokalt avløp
noe som tidvis skaper driftsproblemer
Det meste av uteområdet er disponert, ved utvidelse vil omregulering
og ev. erverv fra naboeiendommer være nødvendig.
For alle skolene gjelder at når utnyttelse av utearealet til nybygg eventuelt moduler blir
vurdert, må dette ses i sammenheng med hvilken verdi utearealet har for elevenes trivsel og
psykososiale miljø.
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Kostnader beregnet av TDF til renhold, strøm/vann og vaktmester varierer mellom skolene.

Årlig driftskostnad 2011

skole

Dal skole
Heer skole
Sogsti skole
Drøbak skole
Seiersten u-skole
Dyrløkkeåsen skole

elevtall
2011

68
293
343
266
383
478

Renhold

totalt
273 012
501 816
631 439
252 134
1 315 919
1 366 696

Strøm/vann

pr elev
4 015
1 713
1 841
948
3 436
2 859

totalt
329 640
722 350
335 600
503 350
1 112 450
1 107 980

pr elev
4 848
2 465
978
1 892
2 905
2 318

Vaktmester

totalt
639 470
801 090
868 490
843 124
1 551 100
1 429 291

pr elev
9404
2734
2532
3170
4050
2990

Totale driftsutgifter pr
elev

Tallene er ikke direkte sammenlignbare ettersom flere av dem omfatter mer enn bare
skoledriften. Tallene for Seiersten omfatter drift av svømmehallen og Dyrløkkeåsen all
aktivitet i hallen og bygget for øvrig på ettermiddagstid.
Fra 2018 skal ingen offentlige bygg varmes opp med fossilt brensel. Det betyr at skolene
Seiersten, Dal, Dyrløkkeåsen og deler av Sogsti må få nye oppvarmingsanlegg.
I tillegg til vanlig bruk i skole- og SFO-tid brukes skolebyggene mye på ettermiddags- og
kveldstid. Gymnastikksalene på Heer, Sogsti og Dal, samt aulaen på Seiersten benyttes i stor
grad fra kl. 1700 til 2100 av Drøbak-Frogn idrettslag (DFI) og ulike lagspill- og trimpartier i
regi av andre. Musikkrommene på Heer og Sogsti samt kantina på Seiersten brukes flere
ganger i uken av faste sang-/musikkgrupper. Dyrløkkeåsen skole brukes hele uken av
kulturskolen og DFI. Juniorklubben for elever på mellomtrinnet har til nå benyttet lokaler her
en gang i uken. Ungdomskafeen for elever på ungdoms- og videregående skole er åpen to
ganger pr uke.
Dessuten benytter barn og unge uteområdene på alle skolene på ettermiddager og kvelder
både på ukedagene og i helgene.
Konklusjon:
Skolekapasiteten i kommunen er i dag god. Frogn kommune vedtok i kommunestyret februar
2012, sak 7/2012 Forskrift for skoletilhørighet. Forskriften beskriver skoletilhørighet for
elever etter bostedsadresse og er planlagt revidert hvert 4. år sammen med kommuneplanen.
Tiltak ved kapasitetsmangel:
a) på en skole:
Forskrift for skoletilhørighet har som det ene av fire formål å sikre god utnyttelse og
jevn fordeling av elever i kommunens skolebygg. Det gir mulighet til å fordele elevene
mellom skolene.
b) i kommunen som helhet:
 bygge ut en skole og/eller ta i bruk moduler
 bygge ny skole
 vurdere ny skolestruktur

side 13

18 267
6 912
5 351
6 010
10 390
8 167

4.2

SKOLEEIERROLLEN

Utvalg for oppvekst, omsorg, og kultur behandlet saken om skoleeierrollen i Frogn kommune
oktober 2010, sak 59/10. Ett av tiltakene som ble vedtatt i saken, var at Frogn kommune
skulle fremstå som en tydeligere skoleeier.
1. Oppvekst, omsorg og kultur (OOK) og kommunestyret skal få innsikt i og kunnskap
om skole, slik at de kan være tydelige skoleeiere
2. Ansvar for skolene er lagt til én kommunalsjef, som kan medvirke til at skolene
fremstår og blir styrt mer enhetlige.
Tiltak som har bidratt til en tydeligere skoleeierrolle:
 Det har vært en økning i antallet skolesaker som blir behandlet politisk
 En årlig tilstandsrapport legges nå fram til politisk behandling, og dette fører til mer
åpenhet og innsyn i skolehverdagen, blant annet ved at både faglige og sosiale
resultater synliggjøres.
Skolene har et ønske om at de politiske representantene til Samarbeidsutvalget (SU) skal
komme fra Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur slik det er vanlig i en del andre kommuner.
SU-representantene kan dermed være et bindeledd mellom skolene og politisk nivå.
Politikerne kan få verdifull informasjon og innspill fra elev- og foreldregrupper i SU, som de
kan ta med inn i OOK, hvor skolesaker tas opp til debatt og vedtas. Dette kan være med på å
gi politikerne større kunnskap om og innsikt i skolesaker, slik at de i OOK og i
kommunestyret kan være tydeligere skoleeiere.
Skolene har fra mars 2011 hatt én kommunalsjef å forholde seg til. Nåværende kommunalsjef
har skolefaglig bakgrunn, og har dermed faglig forståelse og innsikt, og kan i større grad styre
skolene i ønsket retning.
I skoleeierstrategien ble følgende styringsområder trukket fram:
 Sette mål for karakterer og resultater på nasjonale prøver og følge opp at rektorer
bruker ressurser på en slik måte at det gir gode resultater
 Sette mål for mobbetall og følge rektorene tett opp i dette arbeidet
 Se til at kvaliteten holder mål ved organisering av opplæringen og
spesialundervisningen
 Bestemme Frogn-skolens og SFOs felles satsingsområder
 Sette krav til fysiske rammer for skolebygg, romkapasitet etc.
Styringsområdene beskrives nærmere i handlingsprogrammet og den årlige tilstandsrapporten
for skolene.
Kommunalsjef deltar på alle rektor- og skoleledermøter og bidrar i stor grad inn i debatten om
arbeidet i skolen og hvilke områder som må prioriteres for at Frogn-skolen fortsatt skal
utvikle seg i positiv retning.
Skolene er fortsatt egne enheter med samme ansvars- og myndighetsområder som de har hatt
siden omorganiseringen i 2002.
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Konklusjon:
Ansvar for skolene er lagt til en kommunalsjef. Det har bidratt til mer enhetlig styring av
skolene og flere skolesaker til hovedutvalget.
Tiltak:
a)
Administrativ skoleeierrolle er endret gjennom de tiltakene som er iverksatt. Foreløpig
er det ikke behov for ytterligere nye tiltak.
b)
Politisk skoleeierrolle videreutvikles ved at SU-representantene anbefales valgt fra
medlemmene i OOK.

4.3

FORELDREINNFLYTELSE

Skolene i Frogn har fulgt opp lovens bestemmelser om å ha foreldreutvalg, skolemiljøutvalg
og samarbeidsutvalg for grunnskolene. Det har imidlertid variert i hvor stor grad foreldrene er
blitt tatt med på råd og har fått uttalt seg i viktige skolesaker. Skoleeierstrategien var tydelig
på at foreldreinnflytelsen i Frogn-skolen skulle økes, blant annet ved at foreldrene skulle få
flere saker til behandling – både i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og i SU. Det har nå gått
nærmere to år og skolene melder om at flere saker nå behandles både i FAU og i SU.
Skal foresatte oppleve økt medvirkning, må skolen legge til rette for det. Rektor har plikt til å
belyse saker som behandles i FAU og SU på en slik måte at foresatte får innsikt og kan gi
kvalifiserte råd til skolen. Foreldrene må også få innpass på klassenivå, slik at de blir med helt
fra planleggingen av skoleåret sammen med kontaktlærerne, på områder hvor det er viktig at
foreldrestemmene høres. Slik kan foreldrerepresentantene være bidragsytere på foreldremøter
sammen med kontaktlærerne, og sørge for at viktig informasjon kommer ut til alle foreldre,
samtidig som de får med seg innspill tilbake til FAU og SU.
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG, www.fug.no) beskriver foreldrekontaktenes
rolle slik: Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen/klassen og
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er bindeleddet mellom foreldrene og skolen.
Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen.
Det bør utarbeides felles retningslinjer for samarbeidsutvalgene.
Fra 2012 er det opprettet et kommunalt FAU (KFU) hvor FAU-lederne fra alle skolene er
representert. Dette er initiert fra kommunens side, og foreldrerepresentantene viste interesse
fra første stund. De har konstituert seg. Rådmannen vil fremme en sak om kommunalt
reglement for KFU for politisk behandling. KFU vil ved at de gis samme muligheter til
innflytelse som Eldrerådet og Rådet for personer med nedsatt funksjon, få tildelt sakspapirer
til OOK før utvalgsmøtene, få uttalerett og mulighet til politisk innflytelse i skolesaker.
Ved å ta i bruk foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet på alle skolene, gis de
foresatte en fin mulighet til å vurdere egen skole.
Konklusjon:
Både kommunalt og på den enkelte skole er det gjort endringer som vil kunne bidra til økt
foreldremedvirkning i skolen, men fortsatt kan tiltak iverksettes.
Tiltak:
a)
Rådmannen fremmer sak om reglement for det kommunale foreldreutvalget
b)
Utarbeide felles retningslinjer for samarbeidsutvalgene.
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c)
d)

Gjennomføre faste samarbeidsmøter mellom klassekontakter og foreldrerepresentanter
på alle skolene.
Legge til rette for gjennomføring av foreldreundersøkelsen på alle skolene.

4.4

DEN GODE SKOLE

Frogn-skolen har hatt flere felles satsingsområder de siste årene. Valg av satsingsområder er
dels begrunnet i resultater fra TIMMS (et internasjonalt forskningsprosjekt om matematikk og
naturfag i skolen), PISA (Programme for International Student Assessment), nasjonale prøver
og eksamensresultater, dels statlige føringer som f.eks. forskriftsendringer og dels resultater
fra skoleforskning. Skolene har prioritert å satse på grunnleggende ferdigheter som å kunne
lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig og bruke digitale verktøy. Dette har gitt et økt
læringstrykk og gode resultater.
Forskningen er entydig på at den viktigste faktoren i skolen er læreren. Frogn har derfor i stor
grad satset på å videreutdanne lærere slik at de framstår som faglig dyktige. Den forskningsbaserte begrunnelsen for dette finner vi bl.a. hos John Hattie, professor fra New Zealand, som
har brukt 15 år på å gjennomgå over 50.000 undersøkelser. Totalt omfattes 83 millioner
skolebarn av studiene. Målet har vært å finne hvilke faktorer som bidrar mest til bedre
læringsresultater hos elevene. Arbeidet har munnet ut i en liste på 136 faktorer.
John Hattie konkluderer med at læreren er den viktigste faktoren, og da først og fremst
lærerens evne til å fremme elevenes kommunikasjon, samarbeidet med elevene og elvenes
selvevaluering. For det er viktig at elevene vet både hva de kan og hva de ikke kan. Nummer
to på Hatties liste er undervisningsmetoder hvor barna hele tiden utfordres faglig. At de må
strekke seg et trinn høyere enn det nivået de ligger på. Hvis man ikke blir utfordret, begår man
ikke feil. Hvis man ikke begår feil, er tilbakemeldinger formålsløst. Andre faktorer på Hatties
topp-ti-liste er tydeligere lærere som er klare på hva de forventer og at elevene selv bytter på å
undervise klassen.
Noen eksempler på Hatties konklusjoner:
Baseskoler/åpne skoler
Redusert klassestørrelse
Foreldreforventninger (tydelige og realistiske)
Lærerens tydelighet og struktur i undervisningen
En positiv og støttende relasjon mellom elev og lærer
Lærerens tilbakemeldinger
som er positive, støttende og konstruktive
Kognitive strategier; dialog, spørsmål, klargjøring,
repetisjon og oppsummering

0,01
0,21
0,51
0,71
0,72

Ingen effekt
Liten effekt
Middels effekt
Stor effekt
Stor effekt

0,73

Stor effekt

0,74

Stor effekt

Et forskningsprosjekt ved Carl von Ossietzky Universitetet i Oldenburg konkluderer med
omtrent det samme. Forskerne studerte 51 skoleklasser, og forskningsprosjektet endte blant
annet med formuleringen av følgende 10 kjennetegn på god undervisning:
1.) Gode relasjoner mellom lærer og elev
2.) Individuell støtte (tilpasset opplæring)
3.) Meningsskapende språk (lærerspråk som er forståelig, lære elevene begreper, elevene
er aktive i læringsprosessen)
4.) Sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering
5.) Tydelige forventninger til elevens prestasjoner
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6.) Systematisk øving
7.) Variert undervisning
8.) Regelmessig underveisvurdering
9.) Tydelig struktur
10.)Effektiv utnyttelse av tiden
Også forskningsprosjektet ”Framgångsrika skolor» i Sverige har konkludert med noen av de
samme faktorene for skoler med gode læringsresultater:






Høye forventninger til elevene
Rektorer som tydelige ledere.
Kontinuerlig feedback mellom lærer og elev.
Lærere som gode klasseledere
God oppfølging av elevens arbeid og resultater

I de tre undersøkelsene over er det klare likhetstrekk i forhold til hva som gir gode
læringsresultater.
Konklusjon:
Resultatene fra flere forskningsprosjekt understreker lærerens rolle for elevenes prestasjoner.
Samtidig viser erfaringer at elevenes læringsutbytte også er avhengig av uttrykte forventinger
fra både lærere og foresatte. Skole og hjem har et felles ansvar for opplæring av elevene.
Tiltak:
a)
Foresatte og lærere må uttrykke klare forventninger til elevenes prestasjoner
b)
Skolene må fortsatt utvikle gode klasseledere som skaper gode relasjoner i klassen og
som har evne til struktur og tydelighet.
c)
Lærerne må gi elevene systematisk underveisvurdering som fremmer læring.
d)
Lærerne må gi elevene mulighet til å lære på ulike måter ved å bruke varierte metoder
og ulike kognitive tilnærminger.
e)
Skolen åpner for muligheter for elevene til å uttrykke forventninger til lærerne.
f)
Arbeide for å utvikle en felles elevplakat for Frogn-skolen med utgangspunkt i innspill
fra elevrådet på Drøbak skole.

4.4.1 Kompetanseutvikling
Frogn kommune er opptatt av å gi personalet i skolen nødvendig kompetanse. Etter- og
videreutdanning har derfor hatt høy prioritet i flere år. Vi har hatt felles etterutdanning på
lese-skriveopplæring, matematikk, vurdering for læring og nå klasseledelse. Som en følge av
satsingen på lese- og skriveopplæring og matematikk har alle skolene leseveiledere og
ressurslærere i matematikk.
GNIST er en stor fellessatsing mellom stat, næringsliv, Kommunenes sentralforbund (KS) og
lærerorganisasjonene for å styrke kvaliteten i lærerutdanningen og videreutvikle
lærerprofesjonen. Et tiltak i satsingen er videreutdanning for lærere som ikke har tilstrekkelig
formell kompetanse i fag de underviser i. Fra høsten 2012 fordeles kostnadene mellom stat,
kommune og arbeidstaker 50%, 25% og 25%. Frogn kommune har satt av betydelige beløp
for at lærere skal få mulighet til å benytte tilbudet, noe som også har skjedd. Skoleåret 2010 2011 startet 13 lærere, 11 fullførte. Skoleåret 2011-2012 tok 11 lærere videreutdanning, og
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høsten 2012 startet ni nye på utdanning. Dette utgjør noe under 20 % av lærerne i Frogn, og er
en langt høyere andel enn andre kommuner på tilsvarende størrelse som Frogn.
I 2009 ble det gjort endringer i §3 i Forskrift til opplæringsloven. Endringene tydeliggjør
hvordan vurdering skal gjennomføres på alle trinn i skolen. Frogn kommune har helt fra
forskriftsendringen, hatt en omfattende satsing på skolering i elevvurdering, vurdering for
læring, både i teori og praksis. I løpet av disse årene har skolene etablert gode rutiner for
underveisvurdering som skal bidra til en bedre læringsprosess for elevene.
I en liten undersøkelse blant undervisningspersonalet i Frogn svarte 68 lærere totalt. Av disse
var 46 på barnetrinnet og 22 på ungdomstrinnet, 36 kontaktlærere. Antall år lærerne har vært i
Frogn-skolen, og vurderingspraksis er skissert i tabellene under.
Ant. år i skolen
0 – 4 år
5 – 10 år
11 – 20 år
Mer enn 21 år

1.

2.

3.

4.

5.

Antall
18
9
28
13

Har vurdering for læring endret din
praksis rundt undervisning og
vurdering av elevene?
Er skolens satsingsområde rundt
vurdering blitt naturlig implementert
som en del av din undervisning og
etterarbeid?
Er vurderingsarbeidet til hjelp for
deg som lærer i det videre arbeidet
med elevene?
Har dere etablert gode rutiner til
gjennomføring av læringssamtaler
ved skolen?
Er elevene informert om sine
opplæringsmål i faget ditt?

I svært
I stor
stor grad grad

I middels
grad

I liten
grad

Vet
ikke

5

23

33

3

4

5

32

27

3

1

12

29

25

2

17

20

17

7

7

10

31

25

1

1

Resultatene viser at den felles satsingen på vurdering for læring i stor grad har endret praksis
hos undervisningspersonalet. Ut fra dette kan man tolke at store og omfattende satsinger
lønner seg når det gjelder skolering av personalet.
Konklusjon:
Vår undersøkelse og erfaringer tilsier at vi oppnår best effekt av kompetanseutvikling når
denne går over tid og hele eller storparten av personalet deltar.
Tiltak:
a)
Skolering i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning, elevvurdering og
klasseledelse må fortsette.
b)
Minst åtte lærere får tilbud om videreutdanning hvert budsjettår 2013-16.
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c)

d)

Minst 20 assistenter oppfordres til å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget fram
mot 2016, enten ved at kommunen betaler utdannelsen, eller assistenten betaler
utdannelsen selv og får en tilrettelagt arbeidssituasjon.
Ungdomsskolene søker deltakelse i det statlige klasseledelsesprogrammet.

4.4.2 Elevenes lærings- og psykososiale miljø
Skolene i Frogn oppnår gode resultater sammenlignet med fylket og hele landet på elevens
læringsutbytte og trivsel. Det kommer blant annet fram av resultatene på nasjonale prøver.
Resultater fra nasjonale prøver 5. trinn skoleåret 2011-2012 sammenlignet med fylket og hele
landet:
Prøve
Engelsk
Lesing
Regning

Frogn

Akershus
X
2,1
2,0

Nasjonalt
X
2,1
2,1

X
2,0
2,0

Prøven i engelsk ble annullert av Utdanningsdirektoratet.
Resultater for 5. trinn fra 2007 til 2011:

Resultatene viser at vi må intensiverer arbeidet med regning samtidig som vi fortsatt har fokus
på lesing og engelsk.
Resultater fra nasjonale prøver 8. trinn 2011-2012 sammenlignet med fylket og hele landet:
Prøve
Frogn
Akershus
Nasjonalt
Engelsk
3,3
3,2
3,0
Lesing
3,4
3,3
3,1
Regning
3,3
3,3
3,1
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Resultater for 8. trinn fra 2007 til 2011:

Resultater fra nasjonale prøver 9. trinn 2011-2012 sammenlignet med fylket og hele landet:
Prøve
Engelsk
Lesing
Regning

Frogn

Akershus
X
3,7
3,6

Nasjonalt
x
3,6
3,5

x
3,5
3,4

Ingen prøve i engelsk på 9. trinn.
Resultater for 9. trinn skoleårene 2010-2011 og 2011 og 2012 som er de to årene prøven har
vært gjennomført.

Kommunale mål og vurdering av resultater blir beskrevet i den årlige tilstandsrapporten for
skolene.
Læringsutbytte er imidlertid mer enn faglige resultater. Læringsutbytte defineres som summen av
elevenes skolefaglige prestasjoner og elevenes sosiale læring og personlige utvikling.

Kapittel 9A i Opplæringsloven beskriver elevenes rett til et godt skolemiljø. Resultater fra
elevundersøkelsen vedrørende elevenes lærings- og psykososiale miljø viser at det store
flertallet av elevene i kommunen opplever at de lærer mye og trives godt.
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Resultater fra elevundersøkelsen om trivsel med lærer, 7. trinn:

Resultater fra elevundersøkelsen om trivsel med lærer, 10. trinn:

Likevel er det et noen få elever som opplever at skolen ikke er tilrettelagt for dem, eller som
opplever å bli plaget eller mobbet. Her må Frogn-skolen ha alternativer for elever som
opplever liten mestring og trivsel på skolen, for eksempel ved alternative opplæringstilbud,
Ny Giv fra 5. trinn, flere praktiske innslag i alle fag og lignende.
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Resultater fra elevundersøkelsen om mobbing 7. trinn:

Resultater 2011-2012 sammenlignet med hele landet og Akershus.
Norge
Mobbing

1,4

Akershus
1,3

Frogn
1,2

Resultater fra elevundersøkelsen mobbing 10. trinn:

Resultater 2011-2012 sammenlignet med hele landet og Akershus.
Norge
Mobbing

1,4

Akershus
1,4

Frogn
1,3

Resultatene tyder på at skolene i Frogn arbeider aktivt og godt for å sikre elevene et godt
psykososialt miljø. Vi har null-toleranse mot mobbing noe som også er definert i
Handlingsprogrammet 2013 – 2016. Skal vi fortsatt ha disse gode resultatene må det settes av
tid til klassemiljøarbeid der er elevene deltakere.
Konklusjon:
Skolene oppnår gjennomgående gode resultater både på nasjonale prøver og i
elevundersøkelsen, noe som tilsier at hovedsatsingsområdene våre de siste årene har vært
riktige.
Tiltak:
a)
Skal målene i tilstandsrapporten om at 90% av elevene på 5. trinn skal oppnå resultater
på mestringsnivå 2 og 3 på nasjonale prøver og 90% av elevene på 8. og 9. trinn skal
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b)
c)

oppnå resultater på nivå 3, 4 og 5, må skolene hele tiden sikre at elevene har
nødvendige grunnleggende ferdigheter.
Null-toleransen mot mobbing og tiltak for å videreutvikle det psykososiale
miljøet må alltid ha høy prioritet i arbeidet.
Skolene må arbeide for å videreutvikle en elevkultur som fremmer læring.

4.4.3 Tilpasset opplæring
I følge Opplæringsloven § 1-3 har alle elevene krav på tilpasset opplæring. Alle elever skal ha
opplæring tilpasset egne evner og forutsetninger uavhengig av faglig nivå.
Spesialundervisning
KOSTRA-tallene viser at 8,7 % av elevene i Frogn får spesialundervisning. Det er 0,3 %
færre enn kommunegruppe 8. På 1.-4. trinn får 6,5 % spesialundervisning, på 5.-7. trinn 11,5
% og på ungdomstrinnet 8,8 %. Dette er en dreining fra tidligere år hvor prosentandelen har
vært høyest på ungdomstrinnet.
Målet de siste årene har vært å få andelen spesialundervisning ned på 6 %, og vi mener at
tidlig innsats både faglig og sosialt vil være viktige tiltak i den sammenhengen. En ytterligere
dreining av spesialundervisningen mot de laveste trinnene kan føre til redusert
spesialundervisning på høyere trinn. Resultatene vil imidlertid ikke bli synlige før elever som
nå får tett oppfølging de første skoleårene, kommer opp på mellom- og ungdomstrinnet.
Konklusjon:
Andelen elever som får spesialundervisning er for høy i forhold til målet vårt.
Tiltak:
a)
Videreutvikle samarbeidet med barnehagen for å avdekke hvilke barn som trenger
spesiell oppfølging fra skolestart.
b)
Barneskolen prioriterer ressurser til tidlig innsats.
c)
Innføre Ny GIV metodikken fra 5. trinnet på barneskolene.
d)
Faglig sterke elever får utfordringer på sitt nivå.
Opplæring for minoritetsspråklige elever og behov for innføringsklasser for flyktninger og
asylsøkere.
Tabellen under viser resultatene fra en rundspørring skoleåret 2011-2012 rundt behovet for
innføringsklasser i Frogn:
Dyrløkkeåsen
Seiersten
Heer
Dal
Sogsti
Drøbak

5
6
4
0
2
5

Resultatet viser at det totalt er 20 elever med dette behovet pr. dags date. Vurderingen blir om
det med dette antallet er hensiktsmessig å samle ressurser og elever på en skole, eller å fordele
innsats og ressurser på de ulike enhetene. Utfordringen med å plassere alle i samme gruppe er
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at behovene til elevene er svært forskjellige. Noen har relativt bra språkkunnskaper mens
andre er analfabeter. Antallet og tilfanget av disse elevene varierer stort og er uforutsigbart.
Konklusjon:
Antall elever som trenger særskilt norskopplæring og som kan være aktuelle i en
innføringsklasse, er i dag for lavt til at vi velger å etablere innføringsklasse på en skole.
Tiltak:
a)
Den enkelte skolen legger til rette for og organiserer norskopplæring for sine elever.
b)
Vurdere fortløpende om behovet endrer seg
c)
Etablere et kompetansenettverk
Alternative opplæringsarenaer
Frogn kommune kjøpte noen år elevplasser på SkoleGården, et alternativt opplæringstilbud på
Øierudåsen. Samarbeidet ble avsluttet fordi tilbudet ble for spesielt og i liten grad dekket
behovet til alle elevene som trengte noe alternativt. Opplæringen ble i liten grad relatert til
kompetansemålene i læreplanen, jf Rundskriv 3-2010 om alternative opplæringsarenaer i
grunnskolen. Etablering av annen, felles alternativ opplæringsarena har vært diskutert og
vurdert. Blant annet har elever fra de andre barneskolene fått tilbud om å være med på
uteskolen på Dal. Det viser seg at elever som trenger noe alternativt, er ulike og har ulike
behov.

Konklusjon:
Den beste løsningen er «skreddersøm» for den enkelte på egen skole.
Tiltak:
a)
Arbeide fram alternative opplæringsarenaer og/eller –tilbud på hver enkelt grunnskole.
b)
Gjennom ulik organisering og varierte arbeidsmåter legge til rette for at flere elever
opplever mestring og får mindre behov for særskilte tiltak.
c)
Gjennomføre omlegging av ungdomstrinnet i retning av mer praktisk-teoretisk
opplæring.
Elever med angst og skolevegring
Med skolevegring menes “vansker med å møte på skole som følge av emosjonelt ubehag,
spesielt angst og depresjon” (King og Bernstein 2001) . En annen definisjon er: “ Vegring
mot oppmøte på skolen eller å skulle oppholde seg på skolen en hel dag” (Kearney og
Silvermann, 1996). Det nokså nytt i Norge å ha oppmerksomhet på dette problemet, og det
foreligger lite forskning på området.
I Frogn har vi i dag ca 20 elever som ikke møter på skolen på grunn av angst eller
skolevegring. Utfordringen vi ser, er at antall skolevegrere synes å være økende på
ungdomstrinnet. Derfor blir det viktig, slik forskningen viser, at man fanger opp disse elevene
ved et tidlig tidspunkt. Dette gjelder både rett faglig utredning av de riktige fagfolkene og
riktig oppfølging og tiltak i personalet ved skolene. En av skolene har ansatt miljøterapeut for
å kunne bistå disse elevene bedre. Selv om det er få elever det dreier seg om, er dette en
gruppe som har behov for spesialkompetanse utover det lærere har mulighet til å tilby.
En satsing på dette området henger nøye sammen med langsiktige mål i Handlingsprogram
2013-16 under kapitlet om oppvekst og opplæring
 At barn og unge med psykiske lidelser får nødvendig hjelp
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At familier i krise får tilstrekkelig hjelp

Konklusjon:
Barn og unge som har stort fravær og viser tendenser til skolevegring, må få adekvat hjelp.
Tiltak:
a)
Det utarbeides en veileder for arbeidet med elever med begynnende
fraværsproblematikk.
b)
Skolene må ha et tett samarbeid med ulike hjelpeinstanser, f.eks. pedagogiskpsykologisk tjeneste, psykisk helse, barnevern, for at barn og unge med psykiske
lidelser og tegn på skolevegring skal få nødvendig og riktig hjelp.

4.4.5 Skolen i et folkehelseperspektiv
Barn og unge anbefales å være i moderat fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag
(Bedre helse, 2012 (http://www.klikk.no/bedrehelse)). Skolen må være en aktiv aktør som
primærforebygger. Målet er å oppnå god helseatferd, være frisk, unngå sykdom og skade.
Det diskuteres nå om grunnskolen skal ha en times daglig fysisk aktivitet for alle elevene.
Situasjonen i Frogn-skolen er at barnetrinnet driver en god forebygging, mens ungdomstrinnet
kan hevdes å ha større utfordringer. Felles for begge er at barn og unge har et for stillesittende
liv bak pult og digitale medier.
Eksempel på fysiske aktiviteter i skolen:
 Elevene har kroppsøving to-tre timer i uken. Timene er fordelt på en-to dager.
 På mellomtrinnet er det lagt inn ekstra tid til fysisk aktivitet.
 Skolene har aktivitets-dager i løpet av skoleåret og turneringer både på barne- og
ungdomstrinnet.
 Barnetrinnet har i tillegg uteskoleaktiviteter og prosjektet Kjartan og Kjetils
trivselsprogram.
 Noen skoler har årlig «gå-til-skolen-aksjon».
 I SFO er barna svært aktive både i frilek, organisert lek og aktiviteter.
 Noen skoler har egne opplegg med baser i naturen, for eksempel lavvoer og
gapahuker.
 Ungdomsskolene tilbyr fra høsten 2012 valgfag i fysisk fostring for 8.trinn.
 Barne- og ungdomsskolene har eget nettverk hvor lærere som har ansvar for fysisk
aktivitet samarbeider.
 Alle skolene har uteområder som stimulerer til fysisk utfoldelse, for eks,
lekeapparater, ballbaner og skateanlegg.
Svømmeopplæring er en del av kroppsøvingsfaget i 4. og 8. klasse (jf side 9). Med en større
svømmehall kan det vært mulig å gi flere elever svømmeopplæring samtidig og dermed kunne
alle elevene i 4. og 8. fått opplæring hele året, ikke bare halve som nå. Med økte ferdigheter
øker også lysten til aktivitet. Nå kan barn benytte svømmehallen på Seiersten på
ettermiddag/kveld to ganger i uken.
Som i alt arbeid på skolen, må vi appellere til samarbeid med foresatte for å snu den negative
trenden vi nå ser. Foresatte må bidra til at barna sykler og går mer, at de kjøres mindre.
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Skolene kan dessuten søke å finne samarbeidspartnere som kan bidra med fysiske aktiviteter
inn i skoletida / friminuttene, f.eks. idrettslinjen på Frogn videregående skole, aktive og
spreke pensjonister eller andre.
I etterkant av interpellasjon til kommunestyrets møte 23.04.2012: Forebyggende helsearbeid
og fysisk aktivitet blant barn og unge har vi foretatt noen beregninger. Vi ønsket å finne ut
hvor mye det vil koste hvis alle klassene på alle skolene får økt den fysiske aktiviteten ledet
av en voksen (inkl. kroppsøving og aktiviteter som allerede ligger på planen).
Aktivitetsleder
Lærer
Assistent

Økning til
60 min pr dag
5 720 000
2 860 000

Økning til 30
min pr dag
2 860 000
1 430 000

Økning med 60
min pr uke
1 848 000
924 000

Økning med 30
min pr uke
924 000
462 000

Konklusjon:
Beregningene viser at en økning til fysisk aktivitet hver dag, medfører store utgifter.
Tiltak:
a)
Skolene legger til rette for aktivitet i skoletiden gjennom varierte aktiviteter og bruk av
nærmiljøet i undervisningen.
b)
Skolen har et forpliktende årshjul for felles fysiske aktiviteter gjennom skoleåret.
c)
Skolene samarbeider med foresatte for å få elevene til å sykle /gå til skolen og for
redusere bilbruk i skolens umiddelbare nærhet.
d)
Ungdomsskolene arbeider aktivt for et gjennomgående sunt mattilbud i kantinene.
e)
Skolene samarbeider med helsesøster i holdningsskapende arbeid for fremme
forståelse blant elever og foreldre for sammenhengen mellom ernæring, fysisk aktivitet
og helse.

4.4.6 SFO
Frogn kommune har vært opptatt av at tilbud som gis i skolens regi skal være gratis. Å tilby
aktiviteter i SFO som forutsetter ekstra foreldrebetaling, vil kunne bidra til å øke sosiale
forskjeller, noe som skolen prøver å motvirke. Det er derfor ikke aktuelt å gi slike tilbud i
SFO inntil videre.
Som et tiltak for å utvide aktivitetstilbudet i SFO, har SFO-ene gjort avtale med
Forskerfabrikken. En gruppe på 20-23 elever på 3.-4. trinn i hver SFO får være forskere
sammen med en fagperson i 75 minutter hver uke i fire uker. Tilbudet som starter høsten
2012, er gratis for barna.
Kulturskolen har etablert et samarbeid med SFO. Lærere fra kulturskolen har ansvar for å
gjennomføre ulike kurs i SFO-ene etter en oppsatt plan. Tiltaket vurderes som svært vellykket
og vil bli videreført.
Fra høsten 2012 vil det gjennomføres en årlig undersøkelse hvor vi ønsker å undersøke
tilfredshet hos elever og foresatte. Til nå har undersøkelsen vært gjennomført blant elevene og
resultatene viser stor grad av trivsel og tilfredshet med tilbudet.
SFO-tilbudet er stadig under utvikling. Dokumentet Kvalitet i SFO som ble utarbeidet og
politisk behandlet i OOK 2011, sak 79/11, gir en detaljert beskrivelse av innholdet.
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Konklusjon:
For å unngå ytterligere foreldrebetaling i SFO, må vi satse på tilbud som er gratis for
foreldrene.
Tiltak:
a)
Det etablerte samarbeidet med kulturskolen fortsetter og videreutvikles.
b)
SFO-tilbudet skal være preget av fysisk aktivitet gjennom lek og satsing på barnas
egen kultur.

4.4.7 Voksenopplæring
Frogn voksenopplæring er organisert under Seiersten ungdomsskole. Voksenopplæringen
(VO) holder til på Holter industriområde, i det samme bygget hvor Drøbak vaskeri og
aktivitetssenteret ligger. Her disponerer de ett rom som fungerer både som undervisningsrom
og arbeidsrom for de ansatte. Dårlig romkapasitet gjør at noe undervisning må legges på
ettermiddager.
For voksne som har rett til grunnskoleopplæring etter §4 A-1 har Frogn kommune et eget
tilbud i matematikk. Har noen behov for og rett til opplæring i andre fag, må kommunen
kjøpe tjenester i andre kommuner. Frogn har i dag 11 elever på Grunnskole 16-20+ i Ski, i
hovedsak mindreårige flyktninger. Hver plass her koster 94 000 kr (skoleåret 2012-13).
Frogn kommune har tilbud om spesialundervisning til voksne etter § 4A-2. Det fattes vedtak
om opplæring etter sakkyndig uttalelse fra PPT. Elevene får fra en til seks timer i uken, alene
eller i liten gruppe. Det er i dag 32 elever som får spesialundervisning.
Kommunene kan også gi opplæring til afasipasienter.
Konklusjon:
VO-tilbudet fungerer godt og kjennetegnes ved stabile lærere med høy kompetanse. De
fysiske forholdene for lærere og elever er ikke tilfredsstillende.
Tiltak:
a)
Arbeide for at VO får større lokaler i umiddelbar nærhet av Drøbak vaskeri.

4.5

PERSONALE

Frogn skolen har i dag godt kvalifisert undervisningspersonale. Av nesten 200 lærere er mer
enn halvparten adjunkt med tilleggsutdanning eller har utdanning på lektornivå. Utfordringene
framover er å løse spesial-/sosialpedagogiske oppgaver og ulike fagbehov på de ulike
trinnene. Innføring av ny lærerutdanning vil endre kravene i dagens kompetanseforskrift som
til nå har gitt allmennlæreren fullt spillerom på alle trinn i grunnskolen. Høringsbrev om
endring av krav til kompetanse ved tilsetting i undervisningsstilling beskriver hvilke endringer
direktoratet ser for seg når det gjelder lærerkompetanse framover. Siden allmennlærerens rolle
vil bli endret må man for å dekke opp kommende fagbehov, fortsatt satse på videreutdanning
av lærere og prioritere manglende fagområder i Frogn-skolen.
Skolen blir stilt overfor flere grupper av elever som sliter med ulike vansker som krever annen
kompetanse enn lærerne har. En slik elevgruppe kan være elever med angst og skolevegring.
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Hvordan hjelpen rundt disse skal organiseres blir et spørsmål om skolene skal tilsette eget
personale eller om dette skal inn i en støtteenhet som PPT e.l. Uansett blir det viktig at disse
elevene møter den riktige kompetansen på et tidlig tidspunkt i skoleløpet.
Lærermangelen som er forventet å komme over hele landet i løpet av noen år, vil også ramme
Frogn. Den forventede lærermangelen forklares ut fra flere forhold:





Økt timetall på flere klassetrinn
Større kompleksitet i fag som utløser behov for ny fagkompetanse
Nye kompetansekrav til læreryrket (spesialisering på trinn)
Utskiftinger som følge av nådd aldersgrense

Frogn har mange gode assistenter som arbeider med elever med omfattende faglige og/eller
sosiale behov. Det er et problem at mindre enn 20 % av assistentene er fagutdannet, for eks.
har fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. Kommunen bør vurdere å tilby et antall
assistenter utdanning som barne- og ungdomsarbeider.
Frogn kommunes skoleledere har pedagogisk utdannelse, ledererfaring og de fleste har
lederutdanning. Gruppen fremstår som dyktige til å ivareta både pedagogisk drift og
administrative oppgaver og samarbeider godt om driften av Frogn-skolen.
Konklusjon:
Med stadig nye statlige krav og flere elever med ulike vansker / diagnoser, vil kompetansebehovet stadig være i endring.
Tiltak:
a)
Satsingen på videreutdanning til lærere fortsetter
b)
Frogn kommune legger til rette for at assistenter i skole og SFO kan ta fagbrev som
barne- og ungdomsarbeidere.
c)
Arbeidet med å få andre yrkesgrupper med nødvendig kompetanse inn i skolen
intensiveres
d)
Bevisst arbeidsgiverstrategi for å rekruttere tilstrekkelig antall lærere

4.6

SAMARBEID MED ANDRE

I tillegg til faste, skriftlige rutiner for overgangen mellom barnehage og skole, har
barnehagene og skolen siden 2004 hatt felles plan for språkstimulering og lese/skriveopplæring. Fra 2011 ble matematikkplanen Kuleramma utvidet til å gjelde også
barnehage og SFO. Planene forplikter de voksne som arbeider med barn, til å gjennomføre
tiltakene som planene legger opp til. For å sikre at overgangsrutinene og arbeidet med
tiltakene i planene følges opp, inviteres barnehagestyrerne sammen med enhetsleder til to
årlige samarbeidsmøter med skolelederne.
Dal barnehage og skole har et samarbeid der 5-åringene får være sammen med 1. klasse. En
dag i uken har de verksted for lese-, skrive- og regneopplæring. Opplegget bidrar til at 5åringene er kjent med skolen før de begynner der som 6-åringer, samtidig som noe
systematisk opplæring begynner før skolestart.
Noen av skolene bruker lærer fra kulturskolen i den vanlige undervisningen. Dermed sikrer de
at skolen får nødvendig kompetanse som de ellers ville manglet. Samtidig bidrar de til at
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kulturskolelærerne får muligheter til større stillinger enn de ville fått om de skulle arbeidet
bare i kulturskolen.
Kulturskolen er lokalisert til Dyrløkkeåsen skole. Det har vært foreslått at de lokaliserer seg
på andre skoler for å kunne tilby aktiviteter til flere. En spredning av personalet over flere
skoler vil kunne ha negativ innvirkning på fagmiljøet i personalgruppen samtidig som det vil
være svært kostnadskrevende (jf. kulturmeldingen).
Lærere i kulturskolen samarbeider med skolene om fellesprosjekter. Et godt eksempel på det
er 7.klasseforestillingen som i år ble gjennomført for tredje gang. Uten kulturskolens initiativ
og innsats ville ikke denne forestillingen blitt realisert.
Regionalt samarbeid er etablert i forhold til områder det er aktuelt og ønskelig å samarbeide
på. Denne våren ble det etablerte et nytt samarbeid mellom kommunene og de videregående
skolene som et ledd i Ny GIV-satsingen.
Drøbak skole fikk for skoleåret 2011-2012 175 000 kr fra Ferd Sosiale Entreprenører.
Prosjektet har som mål å øke gjennomføring i videregående opplæring. Prosjektet legger vekt
på praktisk tilnærming i fag og har fokus på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og
regning. Skolen får 125 000 kr til videreføring av prosjektet neste skoleår. Ut fra erfaringene
med nevnte prosjekt og Ny GIV-metodikken på ungdomstrinnet, ønsker alle barneskolene å
etablere et samarbeid med Akershus fylkeskommune (AFK) og KS for å trekke disse
erfaringene ned på mellomtrinnet. En felles søknad til AFK om midler til dette forsøket, har
bidratt til at vi har fått 250 000 kr. Prosjektet har fått navnet Ny GIV fra 5. trinn og omfatter
tiltak for mellomtrinnet på alle barneskolene:
 Utarbeide IKO- (Identifisering, Kartlegging; Oppfølging)modell for mellomtrinnet.
 Opplæring for lærere i tråd med Ny GIV-metodikken i regi av Akershus
fylkeskommune.
 Planlegge, gjennomføre og evaluere intensivkurs i grunnleggende ferdigheter i lesing,
skriving og regning for elever på 5. trinn fra våren 2013.
 Planlegge, gjennomføre og evaluere kursperioder med praktisk tilnærming i fag for
elever på 6. og 7. trinn fra høsten 2013.
 Gjøre forsøk med sommerskoletilbud for elever på 7. trinn.
Frogns vennskapskommune i Latvia, Kuldiga, har uttrykt ønske om et etablert samarbeid på
skoleeiernivå og mellom skoler. Skolene er positive til å møtes til planlegging og drøfting før
en søknad om EU-midler sendes.
Konklusjon:
Skolene vurderer med jevne mellomrom eksisterende samarbeid og mulighetene for å inngå
samarbeid med nye samarbeidsparter.
Tiltak:
a)
Samarbeidsmodellen mellom barnehage og skole på Dal, bør være et forbilde for
samarbeid mellom barnehagene og skolene på Heer og på Dyrløkkeåsen.
b)
Ny GIV utvikles fra 5. trinn på alle barneskolene.
c)
Frogn kommune søker EU-midler til matematikk-samarbeid med Kuldiga kommune.
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5. KONKLUSJONER
Oppdraget til skolen er beskrevet i Opplæringsloven. I § 1-1. Formålet med opplæringa,
første avsnitt heter det:
Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot
verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.
I femte avsnitt heter det videre:
Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva
sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede,
engasjement og utforskartrong.
Med bakgrunn i loven og det vi vi ser i samfunnet mener prosjektgruppen at den overordnede
utfordringen er å sørge for at alle elevene etter ti år i grunnskolen har et grunnlag som gjør
dem i stand til videre skolegang for så å mestre voksenlivene sine og delta i arbeid og
fellesskap i samfunnet. Skal vi klare å gi elevene dette grunnlaget, må noen forutsetninger
være på plass.
1) Elevenes læring og psykososiale miljø
Å sikre at alle elever som går ut av grunnskolen, har nødvendige grunnleggende ferdigheter i
lesing, skriving og regning slik at de er i stand til å fullføre videregående opplæring, er
skolens største utfordring. I følge PISA-undersøkelsen fra 2009 leser 15% av norske 10.klassinger så dårlig at de vil ha problemer med å fullføre skolen (Aftenposten 28.08.2011).
Frafallet i den videregående skolen er et problem. Det kan vi lese ut av statistikken.
Mennesker uten videregående opplæring er overrepresentert på alle statistikker. De blir i
større grad uføre, og de blir i større grad kriminelle enn befolkningen generelt. En mulig
forklaring er at frafallet gjør det vanskelig å få arbeid. Det er, relativt sett, få jobber for
mennesker med liten eller ingen formell kompetanse i Norge.
Skal skolen lykkes i arbeidet med den faglige utviklingen til elevene, må det gå parallelt med
arbeidet for et godt psykososialt elevmiljø. Et elevmiljø som fremmer læring og som har nulltoleranse mot mobbing, er en forutsetning for god faglig og sosial utvikling.
§ 1 i Opplæringsloven er helt klar på at opplæringen skal skje i samarbeid med hjemmet. Det
innebærer at foresatte må ta sin del av ansvaret for at elevene tilegner seg de nødvendige
ferdighetene. Skal elevene kunne ta del i den opplæringen skolen gir, må de møte på skolen.
At elevene møter på skolen, er foresattes ansvar. Foresatte må også bidra til at elevene forstår
betydningen av egeninnsats i læringsprosesser.
2.) Tilpasset opplæring og tidlig innsats
Opplæringsloven § 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats, sier:
Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og
lærekandidaten.
Tilpasset opplæring for den enkelte elev er en forutsetning for at alle elevene i løpet av
grunnskolen skal kunne lære grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Det
betyr at skolen må ta i bruk et spekter av metoder og arbeidsmåter for å møte de ulike

side 30

behovene hos elevene. Skolen må også observere og kartlegge elevene på et tidlig tidspunkt i
skoleløpet slik at nødvendige tiltak kan settes inn.
Tilpasset opplæring for den enkelte er også en forutsetning for at alle elevene skal kunne nå så
langt som deres evner og anlegg tilsier.
3.) Rekruttere og beholde
En skole som skal kunne tilpasse opplæringen til elevenes evner og forutsetninger, er
avhengig av et kompetent, faglig dyktig og stabilt personale. I det ligger at skolen må ha et
personale med ulik kompetanse som er i stand til å møte elevenes behov.
Flere av elevene våre trenger voksne med annen kompetanse enn den pedagogiske. En av
utfordringene våre er å få tak i de riktige personene som kan bidra til at elever med spesielle
behov, får den hjelp og støtte de trenger i skolehverdagen. Dette må ikke gå på bekostning av
undervisningsstillinger, men komme i tillegg til.
Stabilitet i personalet gir ofte god utvikling for elevene. Skal vi klare å beholde de mest
kompetente og profesjonelle av våre ansatte, må Frogn kommune være en god arbeidsgiver og
føre en god personalpolitikk. En videreføring av nåværende ordning for videreutdanning for
lærere sammen med et tilbud til ufaglærte assistenter, vil kunne bidra til at Frogn kommune
får beholde sine ansatte. I tillegg bør vi føre en lønnspolitikk som gjør oss konkurransedyktig
i forhold til nabokommunene.
Skolelederne i Frogn har gode samarbeidsrutiner og har en omforent forståelse av hvilke tiltak
som er viktige for optimal læring og utvikling hos den enkelte elev. Gjennom sin ledelse
sikrer de læringsaktiviteter og – resultater som Frogn kommune kan være stolte av. For å sikre
videreføring av den god utviklingen Frogn-skolen nå er inne i, er det viktig med kontinuitet i
ledelsen på skolene. En slik kontinuitet må sikres gjennom gode lederavtaler og
konkurransedyktige lønninger.
4.) Tilstrekkelig skolekapasitet
Folketallet i Frogn er økende. Det er imidlertid usikkert i hvilken grad det vil gjelde
elevtallet. Det er vanskelig å si når skolekapasiteten eventuelt vil være for liten i kommunen.
Enkelte skoler vil trolig merke elevtallsøkning raskere enn andre. Uansett vil det være viktig å
følge nøye med på utviklingen for å sette inn virkemidler der det trengs.
Tilstrekkelig skolekapasitet er sammen med de utfordringene som er nevnt over, en
forutsetning for å kunne ta vare på og møte den enkelte elev. Overfylte skoler med fulle
klasser og for få rom i forhold til antall klasser, gir dårlige fysiske rammer og lite ro til de
gode læringsprosessene.
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7. VEDLEGG
Vedlegg 1: Fakta om Frogn-skolen
Punktene utdyper punkter i kapittel 3.
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