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Kvalitetsmelding for Frognskolen 2017-2018

TILSTANDSRAPPORT
Frogn skal aktivt møte kravene til mestringsferdigheter i det 21. århundre. En
kvalitetsmelding skal både gi status, gjenspeile kvalitetsarbeidet i skolene og utfordre
oss.
Opplæringslovens § 13-10 sier at skoleeiere som en del av sitt oppfølgingsansvar skal
utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnopplæringen. Den årlige rapporten skal
drøftes av kommunestyret.
Skoleeier skal også ha et forsvarlig system for rutiner og kontroll, og et
kvalitetsvurderingssystem vil kunne bidra til gode og mer effektive analyser.
Tilstandsrapporten skal gi skoleeier et konkret grunnlag for videre utvikling av kvaliteten i
egne skoler og skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø.
Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og
voksne på grunnskolens område.

Kvalitetsmeldingen som verktøy for kvalitetsutvikling
Dette er et sentralt dokument i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Som
kvalitetsmelding beskriver tilstandsrapporten både prosess- og resultatkvalitet.
Resultatkvaliteten beskriver det en ønsker å oppnå med den pedagogiske virksomheten, det
helhetlige utbyttet for elevene i skolen. Resultatkvalitet kommer til syne blant annet gjennom
elevenes karakternivå og gjennomføring i videregående opplæring.
Prosesskvalitet handler om virksomhetens indre aktiviteter, selve arbeidet med barnas
oppvekst og læring. Prosesskvaliteten dreier seg både om arbeidsprosesser og organisering,
det vil si handlinger som utføres for å ha høyest mulig kvalitet på tjenesten, som igjen fører til
at resultatkvaliteten øker. Hvordan hver enkelt skole møter utfordringer beskrives i
presentasjonen av hver enkelt skole.

Kvalitetsmeldingen er firedelt.
Del 1 s. 6- 16: En generell informasjon om arbeidet i og rundt Frognskolen som er med på å
sørge for vårt jevnt svært gode resultater sett i nasjonal sammenheng.
Del 2 s.17-42: Her presenteres de viktigste resultater på kommunenivå. Utfordringer
identifiseres og tiltak beskrives. Rådmannen henviser til tidligere
kvalitetsmeldinger/tilstandsrapporter, som ligger på Frogns hjemmeside, for å se historikken.
Rådmannen ønsker å legge frem her et hensiktsmessig omfang av tall og statistikk.
Del 3 s..43-56: Her presenteres utvalgte resultater på hver skole. Her omtales også
utfordringer, og skolens arbeid/tiltak for å møte utfordringene.
Del 4, s. 57: Veien videre
Vurderinger av resultater gjøres underveis, se også innholdsfortegnelsen
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SAMMENDRAG
Kommunal Rapport publiserer hver sommer sine resultater for kommunene i
Kommunebarometeret. Det er 152 nøkkeltall i 12 områder, og grunnskole teller 20% av
helheten. Område grunnskole i Frogn kom på plass 10. Med årets nøkkeltall og vektinger har
Frognskolen ligget innenfor det kommunale målet siden 2016.
Frogn kommune har igjen levert et svært godt resultat basert på flere års politisk vilje til
satsing og skolenes langsiktige og målrettede arbeid.
Resultater i Kommunebarometeret
Faktisk plassering grunnskole, ikke
sammenliknbar.
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18

21
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Plassering grunnskole,
sammenliknbar med 2018-verdier
Plassering grunnskole,
sammenliknbar med 2017-verdier

33

60

30

25

19

6

Plassering grunnskole,
sammenliknbar med 2016-verdier

72

23

33

71

64

43

Kommunebarometeret blir fyldig omtalt lenger inn i dette dokumentet. Grunnskolepoeng
(gjennomsnittskarakter standpunkt x 10) er en viktig indikator for gjennomføringsevne på
videregående skole, og Frognskolen har hatt en stigning de siste årene:

Dette er et resultat av målrettet arbeid over flere år, man regner med at det går ca 7 år før
man ser resultater over tid fra tiltakene settes inn. Frognskolen har i mange år jobbet
systematisk med lesing, klasseledelse og vurderingsarbeid.
Barn og unge i Frogn, og i Frognskolen, har likevel utfordringer som skolene møter og
fortsatt skal møte. Frognskolen jobber stadig mer samlet for å nå felles mål på flere områder.
Elever som opplever utfordringer knyttet til sykdom, vold i nære relasjoner, rus og mangel på
gode venner, skal oppleve skolen som en trygg arena med læring og utvikling.
Resultater og utfordringer, samt tiltak for å møte utfordringene, presenteres på både
kommune- og skolenivå. Rådmannen har i år, som i fjor, valgt å fokusere på færre, men
viktige data. Frognskolen skal utgjøre en forskjell for alle, men spesielt for elever som
opplever store utfordringer. Kvalitetsmeldingen bør ses i sammenheng med tidligere
tilstandsrapporter/kvalitetsmeldinger.
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DEL 1 INFORMASJON
KOMMUNEPLANMÅL OG VERDIER
Kommuneplanmål og beskrivelse av utfordringer
Frogn kommunes kommuneplan ble vedtatt juni 2013.
Overordnet mål: Alle barn og unge i Frogn får kvalitativt gode oppvekst- og
læringsvilkår.
Mål:
-Frogn-skolene er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt.
-Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før
barneskolealder.
-Andelen unge uføre i befolkningen er redusert med 20 % i 2020 sammenlignet med 2010.
-Alle elever som starter videregående skole forutsettes å fullføre. Unntaket er naturlig frafall
som utflytting, sykdom med mer.
-Nulltoleranse for mobbing.
Områder med spesielt fokus med i skoleåret 2017/18:
Kvalitetsmeldingen 2016/2017 inneholdt en bredere beskrivelse av utfordringer, i år
kommenteres fokusområder. Meldingen for 2016/2017 finnes her:
https://www.frogn.kommune.no/globalassets/enheter/skole/bilder-ogdokumenter/tilstandsrapporter/kvalitetsmelding-for-frognskolen-2016-17.pdf
-Foreldre tilstede som likeverdige parter i kommunikasjon og tiltak rundt deres barn.
Familieråd og foreldreråd er blant tiltakene når det gjelder både enkeltelever og
miljøutfordringer i mindre/store elevgrupper.
-Ny organisasjonsstruktur på bakgrunn av justering av organisasjonsstrukturen i Frogn
kommune. Fra september 2017 har skolene hatt en felles enhetsleder.
-Barne- og elevgrunnlaget for skolene.
Rådmannen leverte egen orientering om dette våren 2018, som forberedelse til sak om
skoletilhørighet høsten 2018.
-Tilsyn på HMS-arbeidet rundt vold, og trusler om vold, ved Drøbak og Seiersten. Rapport
legges ut på Frogns hjemmesider.
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-Tilsyn på Frognskolens forvaltningskompetanse, oppfølging av tilsynet på Dyrløkkeåsen i
2016. Denne gangen på Drøbak og Dyrløkkeåsen. Rapport legges ut på Frogns
hjemmesider.
-Trygge og gode forhold for elevene, klasseledelse, vurderingspraksis og tilpasset
undervisning er gjennomgående for alt skolene jobber med.

Tverrfaglige satsinger i Frogn
Frogn kommune satser på følgende fire samfunnsområder:
- Klima og energi – redusere energiforbruk/utslipp av klimagasser
- Livskvalitet og folkehelse
- Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljøer
- Næringsutvikling og verdiskaping

Frogn kommunes verdier
Kommunens verdier «Respekt, engasjement, profesjonell og raushet» danner grunnlaget for
forventningene til de ansattes adferd. Samtidig legger det føringer for kommunikasjonen og
gjennomsyrer alt vårt kommunikasjonsarbeid.
Med RESPEKT menes: Møte presis og forberedt, høre/lytte til det som sies, levere til
frister, framsnakke og snakke med.
Med ENGASJEMENT menes: Vise begeistring, stille spørsmål for å forstå, skape
sammen, dele kunnskap og erfaringer, jakte på de beste løsningene
Med PROFESJONELL menes: Tåle å stå i det, være gode samhandlingsaktører, forbedre
arbeidet kontinuerlig, holde seg faglig oppdatert
Med RAUSHET menes: Å ville vel, tåle ulikhet, bidra til at andre når sine mål, gjøre
hverandre/andre gode og gi/ta konstruktiv kritikk
Verdiene synliggjøres også i Frognskolens planer, prosjekter og arbeid.
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NY OVERORDNET DEL OG FAGFORNYELSEN
Utdanningsdirektoratet har stort trykk nå med å ”fornye læreplanen ved å gjøre dem mer
relevante for fremtiden. Fagene skal få mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og
sammenhengen mellom fagene skal bli bedre.” (Udir)
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
Ny overordnet del ble vedtatt september 2017. Den trer i kraft sammen med ny læreplan for
fagene i 2020.

Likheten mellom tverrfaglige temaer i ny læreplan, slik de
uttrykkes pr i dag, og Frogns kommuneplan.
Kommende overordnet del beskriver de tverrfaglige temaene:
Skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og
livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.
Folkehelse og livsmestring henger nøye sammen med Frogns satsing på livskvalitet og
folkehelse. Overordnet del beskriver arbeidet med folkehelse og livsmestring slik:
”Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som
fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I
barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig
avgjørende.
Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for
folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har
betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang
og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.
Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn,
rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening
i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å
kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.”
Demokrati og medborgerskap henger sammen med alle de tverrfaglige satsingene i Frogn.
Overordnet del beskriver arbeidet med demokrati og medborgerskap slik:
”Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om
demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i
demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom
demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og
organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk.
Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forså
sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk
arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk
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deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive
medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.
Opplæringen skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å møte utfordringer i tråd med
demokratiske prinsipper. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets
rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å
håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Gjennom arbeidet med temaet skal
elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og
vedlikeholdes.”
Bærekraftig utvikling henger sammen med Frogns tverrfaglige satsinger klima og energi,
stedsutvikling og næringsutvikling. Overordnet del beskriver arbeidet med bærekraftig
utvikling slik:
”Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan
forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan
håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på̊ jorda og å ta vare på̊
behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners
muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på̊ forståelsen av
sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens
levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.
Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta
ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene
og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og
klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og
utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved
bærekraftig utvikling.
Teknologi har betydelig innvirkning på̊ menneske, miljø og samfunn. Teknologisk
kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske
og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling står derfor sentralt i dette temaet.
Teknologiutvikling kan bidra til å løse problemer, men kan også̊ skape nye. Kunnskap om
teknologi innebærer en forståelse av hvilke dilemmaer som kan oppstå̊ ved bruk av
teknologi, og hvordan disse kan håndteres.”
Frognskolen utvikler seg over tid, i takt med
samfunnet. Frognskolen er samtidig en kulturbærer,
som skal bidra til å bygge og ivareta identitet og
tilhørighet for innbyggerne. Frognskolen jobber
systematisk og godt med relasjonsbygging,
ferdigheter, holdninger og kunnskap, for å bygge den
sammensatte kompetansen elevene vil trenge for å
mestre sitt liv og bidra i fellesskapet.
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KOMMUNEBAROMETERET 2018
Kommunal Rapport startet sin rangering av kommunene i 2009, de rangerer og gir karakterer
basert på Kostra-databasen i tillegg til en del andre kilder. For område grunnskole er dette
SSB, Utdanningsdirektoratet (Udir) og Folkehelseinstituttet
https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2018/04/her-er-nokkeltallene-ogmetoden-bak-kommunebarometeret-2018
Hva forteller rangeringer? Dette er en rangering – ikke en kvalitetskontroll. Det er naturlig
at en kommune har noen gode og noen dårlige plasseringer.
Endringer over tid. Kommunal Rapport endrer hva som måles over tid, for å hente ut det
mest interessante hvert år. Derfor vil tidligere plasseringer være annerledes med årets
kriterier.
Teller alle områder likt? Nei, grunnskole og pleie og omsorg er de viktigste tjenestene, og
de teller 20% hver. Økonomi, barnevern og barnehage teller 10% hver. De minst viktige teller
2,5%. (KR 5/4-18)
De største svakhetene. Noen interessante faktorer måles ikke i det hele tatt. Kommunal
Rapport må foreta et utvalg, noen kommuner kan rapportere feil, og andre kommuner kan
mangle data på enkelte nøkkeltall. (KR 5/4-18)
I tillegg er det en svakhet at nøkkeltall varierer slik at plass 10 et år ikke nødvendigvis
tilsvarer plass 10 året før/etter.
Område grunnskole – nøkkeltall som grunnlag for rangering 2018
En tredjedel av tallene er fra 2015-2016
Grunnskolepoeng siste 4 år
Grunnskolepoeng siste år
Andel fullført og bestått vgs innen 5 år
NP 5 trinn, andel på laveste nivå siste 4 år
NP 8 trinn, andel på laveste nivå siste 4 år
NP 9 trinn, andel på laveste trinn
Skolebidrag, u-trinnet siste to år
Undervisningskomp no,eng,ma lærere 1-7 trinn
Undervisningskomp no,eng,ma lærere 8-10 trinn
Lærere med ped+høyere utdanning 1-7 trinn
Lærere med ped+høyere utdaning 8-10 trinn
Andel som trives godt 7.trinn siste 5 år
Andel som trives godt 10.trinn siste 5 år
Andel med spes.und 1-4 trinn siste 4 år
Andel med spes.und 5-7trinn siste 4 år
Andel med spes.und 8-10 trinn siste 4 år
Andel med leksehjelp 1-4 trinn
Andel med leksehjelp 5-7 trinn
Andel med leksehjelp 8-10 trinn
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SSB siste data fra 2015/16
SSB siste data fra 2015/16
SSB siste data fra 2011-kullet
Udir siste data fra 2016
Udir siste data fra 2016
Udir siste data fra 2016
SSB siste data fra 2015
Udir GSI-tall
Udir GSI-tall
Udir GSI-tall
Udir GSI-tall
Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet
SSB
SSB
SSB
Udir GSI-tall
Udir GSI-tall
Udir GSI-tall

FROGN
Faktisk plassering grunnskole,
ikke sammenliknbar.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

109

14

27

30

39

43

13

10

18

21

14

8

7

10

13

Plassering grunnskole,
sammenliknbar med 2018verdier
Plassering grunnskole,
sammenliknbar med 2017verdier

33

60

30

25

19

6

Plassering grunnskole,
sammenliknbar med 2016verdier

72

23

33

71

64

43

Merk:
Med årets nøkkeltall og vektinger, har Frognskolen ligget innenfor kommunale mål
siden 2016.

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE
Skole, demokrati og politikk
Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal
erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan
påvirke det som angår dem. De skal få erfaring med og praktisere ulike former for
demokratisk deltakelse og medvirkning, både i det daglige arbeidet i fagene og gjennom
for eksempel elevråd og andre rådsorganer. Dialogen mellom lærer og elev, og mellom
skole og hjem, må̊ være basert på̊ gjensidig respekt. Når elevenes stemme blir hørt i
skolen, opplever de hvordan de selv kan ta egne bevisste valg. Slike erfaringer har en
verdi her og nå̊, og forbereder elevene på̊ å bli ansvarlige samfunnsborgere.
Frogn startet skolering av Ungdommenes kommunestyre høsten 2016 hos KS i Oslo.
Skoleringen av UKS 2017-2018 ble gjennomført høsten 2017. Første del av dagen ble
brukt til opplæring i demokratiske prosesser med ”Kommunespillet”. Elevene lærer om
lokaldemokrati, medbestemmelse og beslutningsprosesser i en kommune, gjennom å
bygge et eldresenter i «Snasen kommune». Elevene må finne innovative løsninger og
vurdere økonomi, miljø og rekruttering. Kommunespillet gir en fin gjennomgang av
hvordan lokaldemokratiet virker i praksis. http://www.ks.no/fagomrader/samfunnog-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/folkevalgtopplaring-for-ungdom/
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UKS 2016-2017

UKS 2017-2018

HJEM-SKOLESAMARBEID OG FORELDREUNDERSØKELSEN
Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til
å styrke elevenes læring og utvikling.
Kvalitetsmeldingen 2016/2017 inneholder en bred omtale av hensikt og forskning rundt hjemskole-arbeid.
https://www.frogn.kommune.no/globalassets/enheter/skole/bilder-ogdokumenter/tilstandsrapporter/kvalitetsmelding-for-frognskolen-2016-17.pdf

FAU- og KFU-arbeid
Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/hjem-skolesamarbeid/samarbeidet-mellom-hjem-og-skole/betydningen-av-skole-hjem-samarbeid/
For de som vil lese om mulige samarbeidsarenaer mellom skole og FAU kan følgende sider
anbefales.
• FUG-s nettside: http://www.fug.no/foreldre-og-skolen.141854.no.html
• God skoles nettside: http://www.godskole.no/utfordringer-i-skolen/skole-hjemsamarbeid
Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
I 2014 ble Kommunalt foreldreutvalg (KFU) opprettet, og sammen med Ungdommenes
kommunestyre (UKS) er de viktige kilder til innspill, involvering og bedre samarbeid for en
god skole.
Kommunalt foreldreutvalg (KFU) skal være et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt
samordnende og koordinerende organ for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved alle
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grunnskolene i Frogn kommune. Reglementet ble vedtatt av Kommunestyret i desember
2013.
”Formålet med KFU skal være å øke forståelsen for og bedre samarbeidet mellom hjem og
skole.”

Foreldreundersøkelsen høsten 2017
Frogn er stolte over å ha svært høy deltakelse på Foreldreundersøkelsen. Skolene har
målrettede tiltak for å sikre deltakelse, og rådmannen/skolene har samarbeidet med
KFU/FAU for å finne de gode tiltakene. Resultatene legges hvert år frem for skolenes FAU
og SU. Foreldreundersøkelsen er viktig tilbakemelding for skolene, den ses opp mot
elevundersøkelsen. Skolene ser etter samsvar, og foreldreundersøkelsen kan avdekke
områder det er viktig å vektlegge i møter.
Resultatene gås gjennom i skolenes FAU, også mulig med besøk av skolefaglig i
administrasjonen.

NETTVERK OG SAMARBEID
Strategisk lederforum
Rådmannen samler sine ledere i en gruppe, kalt strategisk lederforum. I denne gruppen
drøftes kommunens oppgaver på tvers av fag og enheter.

Samarbeid med UH (Universitet og høgskole)
Gjennom den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling, og vårt digitale prosjekt, har
Frognskolen hatt veiledning, opplæring og samarbeid med ulike aktører i UH-sektoren.

Lærende ledermøter
Gjennom Ungdomstrinn i utvikling (UiU) har skoleledere og SFO-ledere i Frognskolen og
Montessori siden høsten 2016 vært samlet i lærende ledermøter med systematisk og
systemisk fokus på det å lede skolene i utviklingsarbeid. Det benyttes felles teoretisk
lesestoff, og jobber med ulike dimensjoner i ledelsesarbeidet. Disse samlingene fortsetter,
men nå med fokus på ny overordnet del i læreplanen og fagfornyelsen.

Nettverk for TO-teamledere
Alle skoler har et team for de som leder arbeidet med tilpasset opplæring (TO) ved sin skole.
Lederne for teamene og PP-tjenesten samles jevnlig. Et viktig område for arbeidet skoleåret
2017/18 har vært å gjøre skolene «dysleksivennlige». Det er utarbeidet rutiner og
handlingsplan som alle skoler skal ta i bruk. Digitale verktøy for god tilpasset opplæring er
også en del av dette arbeidet. Montessoriskolen deltar.
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IKT-nettverk
Gjennom flere år har Frognskolen hatt et IKT-nettverk bestående av skolenes IKT-kontakter
og kommunale IKT-rådgivere. Nettverket er blitt utvidet og utviklet gjennom prosjektet ”Digital
skole”. Nettverket omfatter superbrukere, og nettverket er samtidig prosjektgruppe i ”Digital
skole”.

Nettverk for ressurslærere i språk, lese, skriveopplæring (SLS) og
matematikk/realfag
Frognskolen har i samarbeid med barnehagene og Montessoriskolen, og nå etter hvert også
Frogn videregående skole, nettverk for faglige ressurspersoner. Plan for Språk lese, og
skriveopplæring og Kuleramma er grunnlagsdokumenter for barnehagene og Frognskolen.
Det er tre nettverksmøter gjennom året der temaer bl.a. er refleksjoner og erfaringsdeling
knyttet til rollen som ressursperson, observasjon og kollegaveiledning, arbeid med
kartlegginger og analyser av disse.

STYRINGSDOKUMENTER
Fra overordnet del – prinsipper for skoles praksis:
Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte
reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis.
Skolen som samfunnsinstitusjon er forpliktet til å bygge på̊ og praktisere verdiene og
prinsippene for grunnopplæringen. Skoleeiere, skoleledere og lærere har ut fra sine ulike
roller et felles ansvar for å legge til rette for god utvikling i skolen. De må̊ sammen sørge for
at skolens praksis er i samsvar med hele læreplanverket. Godt og systematisk samarbeid
mellom barnehage og skole, de ulike nivåene i opplæringsløpet, og mellom skole og hjem
bidrar til å lette overgangen mellom trinnene.

Oversikt over styringsdokumenter, planer og strategier
Eksisterende dokumenter
• ”Forskrift om skoletilhørighet”.
• ”Ingen ut av rekka går”. Frognskolens handlingsplan for et godt psykososialt miljø
• ”Plan for språk, lese- og skriveopplæring” (SLS-planen). Denne omfatter arbeidet i
både barnehage og skole, og samarbeidet preger også felles lærende nettverk for
ressurspersoner.
• ”Kuleramma”. Plan for matematikkopplæring i barnehage og skole. Samarbeidet
preger også her et felles lærende fagnettverk for ressurspersoner.
• ”Forskrift for ordensregler i Frognskolen” ble vedtatt av HOOK våren 2016. Gjelder for
alle grunnskolene.
• ”Trivselsregler for SFO og leksetid” ble fastsatt av rådmannen høsten 2016.
• Vedtekter for SFO
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Dokumenter under arbeid
•
•

Fra høsten 2018: Digital strategi: avløser tidligere IKT-strategi. Publisering ble litt
utsatt ventet på ny personopplysningslov.
Fra høsten 2019: Realfagstrategi

SATSINGSOMRÅDER
Satsinger og arbeidsformer
Frognskolens satsinger 2017/18
Arbeidsformer har vært
- arbeid gjennom UiU med hele tiden å utvikle klasseledelse, vurderingspraksis og
grunnleggende ferdigheter
- gjennom det digitale prosjektet har det i 2017/18 vært et spesielt fokus på
rutiner/prosedyrer, personvern, ny personopplysningslov, og innrulling av de siste skolene i
prosjektet. Hensiktsmessig bruk av IKT i undervisningen er alltid i fokus.
- nettverk på leder- og lærernivå, både i og mellom skolene
- nettverk på tvers av barnehage, Montessori og kommunal grunnskole
Frognskolen skal, med tidsriktig læring og utstyr, gjøre elever klare for videre utdanning og
muligheter i et fremtidig arbeidsmarked i stadig endring. For å møte en digital satsing er det
avgjørende med god kommunikasjon mellom pedagoger og tekniske rådgivere.
IKT er ikke bare ”verktøy og redskaper”, men også en infrastruktur for bl.a læring,
kunnskapsutvikling, kommunikasjon og samhandling.

Status for satsingsområder ved skolene
Digital skole: Prosjektets innhold, ståsted og videre fremdrift
Prosjektet overlappet med fase 3 våren 2018. Omtale av prosjektet og mye praktisk
informasjon ligger på Frogns hjemmeside:
https://www.frogn.kommune.no/enheter/skole/#heading-h3-12

Dal og Seiersten var først ute, de var viktige piloter i kommunen, deres valg var IOS (iPad)..
Dyrløkkeåsen startet opp med utlevering av Windows 10-brett (Surface) på nyåret 2017,
etter et omfattende teknisk grunnarbeid høsten 2016. Kommunen har valgt Office365 og
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OneNote (Micrsoft-program) som samhandlingsplattform for skolene, og dette innføres på
skolene etter som de rulles inn i satsingen. Barneskolene har også en samhandlingsplattform
som heter Showbie, det avklares gjennom prosjektet hva kommunen lander på mht ulike
trinn. Dyrløkkeåsen startet sin opplæring med O365 og OneNote, og har opprettet en
hensiktsmessig struktur som resten av skolene skal følge.
Drøbak skole valgte også IOS. Våren 2017 startet Drøbak skole implementeringen for elever
og ansatte. Det ble utarbeidet en progresjonsplan med personal og ledelse fra Dal skole og
ledelsen ved Drøbak, og det var et omfattende samarbeid på både lærer og elevnivå mellom
de to skolene våren 2017.
I Frogn kommunes satsning «Digital skole» begynte Sogsti og Heer skole med læringsbrett
1:1 høsten 2018. Begge skolene har brukt tid i skoleåret 2017/2018 på innkjøp til, og
opplæring av, personalet.
Frogn har besluttet å avgrense til de to plattformene IOS og Windows 10.
Tilpasset opplæring
Tilpasset opplæring har hovedfokus i skolenes utviklingsarbeid. Skolene har et aktivt team
(TO-team) som jobber kontinuerlig med å forbedre skolens undervisningspraksis. Skolens
ledelse er med i dette teamet.
Skolene har valgt å bruke ressursene litt forskjellig, tilpasset trinnstørrelse, lærernes
kompetanse og skolens organisering, slik at det gir god effekt på tilpasset opplæring.
En skole har opprettet spesialpedagogisk koordinator for hvert trinn, en annen skole har
tredjelærerordning, og alle skoler har en leder av TO-teamet. Ressursene brukes blant annet
til å sikre at alle elever får det de har krav på av spesialundervisning og tilpasset opplæring.
Den sikrer også lik behandling av elever på tvers av klasser og trinn.
Som tidligere nevnt, har Frognskolen et nettverk for TO-teamlederne for koordinering av
tilpasset opplæring.
Elevers psykososiale miljø
Skolene er svært opptatt av elevenes psykososiale miljø og det er satt av tid ukentlig til
arbeidet med sosial kompetanse på alle trinn. Alle skolene har sosiallærer/miljøarbeider i
varierende stillingsprosent som jobber tett i samarbeid med lærere, ledelsen og helsesøster.
Kontaktlærere følger tett opp arbeidet for et godt elevmiljø i klassene, ofte i samarbeid med
sosiallærer.
Fire barneskoler har tatt i bruk i Mitt valg som er et opplæringsprogram om skolemiljø,
sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid. Sosiallærer har i tillegg fått opplæring i ulike
metoder for å fremme trygg tilknytning mellom omsorgspersoner og barn (COS-P og ICDP).
Sosiallærer og ledelsen jobber sammen for å øke kompetansen i personalet på dette
arbeidet slik at alle kan bidra positivt inn for å nå målet om «trygge, robuste barn».
Seiersten og Drøbak starter høsten 2018 med deltagelse i det nasjonale
Læringsmiljøprosjektet sammen med Frogn Videregående skole.
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UiU
Denne satsingen ble beskrevet i kvalitetsmeldingen for 2016/2017. Siste året er satsingen
videreført ved ungdomsskolene med nytt fokus på vurdering for læring. Dette er sett i
sammenheng med den digitale satsingen som gir nye muligheter for kommunikasjon mellom
lærer og elever. Dette ga også utgangspunkt for en ny vurderingspraksis der elevene blant
annet får vurdering med karakter kun til termin og standpunkt. Elevenes læring og progresjon
for den enkelte skal måles og følges opp gjennom blant annet nye rutiner for oppfølging av
ulike tester.
Gjennom UiU fikk Frognskolen bistand av utviklingsveileder i Akershus. Det er en glidende
overgang fra den nasjonale UiU-satsingen til desentralisert kompetanseheving. Ny læreplan
er på trappene, og Frognskolen får økende fokus på dette. Skoleåret 2017/2018 har
skolelederne fulgt det sentrale arbeidet, holdt seg oppdatert og satt seg inn i arbeidet.
Skoleåret 2018/2019 vil dette prege mer av etterutdanningen og nettverksarbeidet.
Utviklingsveileder følger Frognskolen videre inn i arbeidet i de lærende ledermøtene, der
tema nå er implementering av ny læreplan/overordnet del.

Follosamarbeid for nyutdannede lærere og deres veiledere
I mange sammenhenger er Frogn for liten som kommune til å lage gode tilbud som er
konsistente. Dette er et samarbeid mellom Follokommunene, som skal
- sørge for tettere oppfølging av nyutdannede lærere og deres veiledere, med skreddersydd
4-dagers opplegg for nyutdannede og 3-4 halvdagsopplegg for veiledere

Follosamarbeid for videreutdanning av matematikklærere i
barneskolen
Skoleåret 2017/18 la Follo-kommunene til rette for større fleksibilitet mht videreutdanning for
lærere som manglet 15 studiepoeng i matematikk på barnetrinnet i fht krav som kommer i
2025. Forarbeidet startet skoleåret 2016/17.
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DEL 2 RESULTATER FROGNSKOLEN
ELEVER OG LÆRERE

ØKONOMI
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LÆRERTETTHET OG LÆRERNORMEN

Lærertetthet i ordinær undervisning = gruppestørrelse 2. Se neste side
Gruppestørrelse er en indikator som alltid får mye oppmerksomhet. Kommunene med høye
elevgrupper pr ansatt på småtrinnet har også de siste årene fått tilskudd øremerket 1.-4.trinn.
Gruppestørrelse presenteres på to måter: Gruppestørrelse 1 og 2.

Gruppestørrelse 1:
Elevtimer/lærertimer. Lavt tall betyr få elever pr lærer
Inkluderer timer til spesialundervisning og til særskilt norskopplæring for språklige
minoriteter. Elever som mottar spesialundervisning og/eller særskilt norskopplæring er ofte
fysisk atskilt, enten alene elle r i egne grupper. Ved å inkludere disse timene i beregningen
av gruppestørrelsen , kan en derfor få inntrykk av at gruppestørrelsen er mindre enn den
egentlig er i reelle undervisningssituasjoner.
Gruppestørrelse 2:
En bedre indikator for å vise lærertetthet i ordinær undervisning (se også forrige side)
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Lærernormen
Lærernormen er vedtatt av Stortinget, og gjelder fra høsten 2018. Informasjon ble i januar
2018 sendt ut til kommunene:
https://www.regjeringen.no/contentassets/34914a224ab24b0685c9cb3280f44c5c/informasjo
n-til-kommunene-om-larernormen-l1275164.pdf
Alle skolene i Frogn oppfyller kravet til lærerdekning etter ny norm. Lærerdekning (antall
elever pr klasse, kalt gruppestørrelse 2) henger ikke sammen med klassens størrelse, men
med lærertetthet. Det kan f.eks være 2-lærersystem, delingstimer eller gruppedelinger i ulike
situasjoner. Gruppestørrelse 2 er beregnet ut ifra antall elevtimer minus timetall for
spesialundervisning og særskilt norsk. Tallet blir delt på antall ordinære undervisningstimer.
Lærernormen blir fullstendig innført skoleåret 2019-20 og målet er at høsten 2019 skal
gruppestørrelse 2 være 15 elever på 1.-4. trinn og 20 på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. (Udir)
Flere elever enn hva lærernormen tilsier utløser derfor ekstra lærerressurser, men ikke flere
klasser.
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SPESIALUNDERVISNING

I Frogn har andelen spesialundervisning på mellomtrinnet økt med 1,5 % siden 2013/2014,
mens det har vært en reduksjon på ungdomstrinnet med drøye 3% i samme tidsrom.
Tabellen viser at skolene klarer å sette inn spesialundervisningstiltak raskere enn før, det er
gledelig. Andelen elever med spesialundervisning er litt redusert for hvert år, men dette er en
utfordring for Frognskolen.
At andelen på ungdomstrinnet reduseres, og nå ligger under landsgjennomsnittet, kan også
ha sammenheng med digitaliseringen, at elevene som trenger det mest får bedre tilpasset
opplæring.

LEKSETID
Kommunen skal tilby elever i grunnskolen gratis leksehjelp. Til sammen skal elevene har fått
tilbud om 8 timer leksehjelp på 1.-10.trinn. Antall elever som var påmeldt leksehjelp i
2017/18:

Rådmannen ønsker å få et bedre bilde av hvilket behov elever og foresatte har i forhold til
leksetidstilbudet, og vil derfor på nyåret 2019 legge frem en sak til diskusjon for UKS og
KFU.
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LÆRINGSMILJØ OG PSYKOSOSIALT MILJØ
Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som
fremmer helse, trivsel og læring for alle.
Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres
og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Føler elevene seg utrygge, kan det hemme læring.
Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i
samarbeid med elevene. De ansatte på skolen, foreldre og foresatte og elevene har sammen
ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge mobbing og krenkelser. I
arbeidet med å utvikle et inkluderende og inspirerende læringsmiljø skal mangfold
anerkjennes som en ressurs.

Elevundersøkelsen 7.trinn
Indikatorer for elever på 7.trinn i Frogn, der 5 er beste verdi.

Tegnforklaring til alle tabeller:

*
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Dette tegnet betyr brudd i tidsrekke. Tallene ikke er sammenliknbare med tidligere år.
Tall er unntatt offentlighet/skjermet.

Indikatorer sammenlignet med Akershus og nasjonale tall:
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Elevundersøkelsen 10.trinn
Indikatorer for elever på 10.trinn i Frogn, der 5 er beste verdi.

Indikatorer sammenlignet med Akershus og nasjonale tall:
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Arbeidet for et godt psykososialt miljø og mobbetall
Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på
skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.
Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke
summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette
i Hjelp til tolkning.
Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises
ved en *.
7.TRINN

10.TRINN
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Vurderinger
Spesielt ” Elevdemokrati og medvirkning” og ”Vurdering for læring” er områder Frognskolen
og rådmannen har prioritert over tid.
Vurdering for læring (VfL):
Dette har vært et satsingsområde i Frognskolen siden 2009/10, og siden 2012/13 har
skolene vist fremgang på dette området. Ungdomstrinnet har siste året jobbet spesielt med
vurdering uten karakter. Forskning viser at karakteren ofte står i veien for læring da elevene
kun fokuserer på tallet de får og ikke tilbakemelding/fremovermelding som skal hjelpe dem å
utvikle videre ferdigheter og dypere forståelse i fagene.
VfL 7 trinn over tid

VfL 10.trinn over tid

Elevdemokrati og medvirkning:
Ungdommens kommunestyre (UKS) og større aktivitet i skolenes elevråd bidrar til aktiv
medvirkning i demokratiske prosesser. Rådmannen har de siste 2-3 årene utviklet UKSarbeidet og opplæringen av medlemmene. UKS er presentert tidligere i meldingen.
Leder og nestleder ved Seiersten og Drøbak deltar i skolenes arbeidsgruppe i
Læringsmiljøprosjektet.
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Et godt psykososialt miljø:
At elevene har det trygt og godt er noe skolene alltid setter i høysetet. Frognskolen har
rutiner for å avdekke, sette inn tiltak og bevare godt miljø for den enkelte og elevgrupper.
Samtidig erkjenner rådmannen at Frogn, har en viss andel elever som opplever krenkelser
og mobbing.
Når elevenes besvarelser analyseres, så skjer krenkelsene først og fremst mellom elever
inne i klasserommet, og det dreier seg i hovedsak om negativ omtale/tiltale. Frognskolen
erkjenner at noen elever ikke får den hjelpen og støtten de trenger til rett tid. Etter politisk
initiativ, ble det i skoleåret 2016/17 tilsatt mobbeombud i 50% stilling. Det er også tilsatt
skolelos i 100% stilling. Stillingen er knyttet opp mot fravær, som ofte – men ikke alltid henger sammen med det psykososiale miljøet.
Under blir flere ulike tiltak for et godt læringsmiljø beskrevet. Dette er arbeid som gjøres på
skolene, i barnehagene og i samarbeid med PPT og de andre BUF-tjenestene. Alle skolene
har nå også sosiallærer/miljøarbeider i varierende stillingsstørrelse.
Før oppstart skoleåret 2017-18 trådte en ny lov i kraft. §9A slår fast at skolene har
aktivitetsplikt ved meldinger eller mistanke om mobbing, bevisst utestenging, krenkelser som
medfører at en elev ikke føler at han/hun har et trygt og godt skolemiljø. Det er elevens
subjektive oppfatning som legges til grunn for aktivitetsplikten. Skolene lager
aktivitetsplan/tiltaksplan som skal være klar innen 5 dager.
Frognskolen gjennomfører elevundersøkelsen på alle trinn fra 5.trinn, og ser at det varierer
litt fra trinn til trinn på melding av mobbing. Undersøkelsen spør om mobbing mellom elever,
digital mobbing og mobbing fra voksne. Tall utover det som publiseres på 7. og 10.trinn tas
opp på hver enkelt skole. Tall på trinn-nivå kan vises frem for FAU.
Trivsel og motivasjon er stabilt bra i Frognskolen, men våre skoler har hatt samme tendens
som landet for øvrig mht synkende trivsel opp mot 10.trinn. Skoleåret 2017/18 viser derimot
mer positive tall på 10.trinn: (Motivasjon vises lenger ned)
Trivsel 7.trinn
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Trivsel 10.trinn

LÆRINGSMILJØ OG LÆRINGSRESULTATER
Faglig læring er en sentral del av både dannings- og utdanningsoppdraget til
grunnopplæringen. Læreplanene for fag angir innholdet i de ulike fagene og bygger på̊
følgende definisjon av kompetanse:
Fra ny overordnet del:
Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre
utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner.
Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.
Kunnskap innebærer å kjenne til og forstå̊ fakta, begreper, teorier, ideer og sammenhenger
innenfor ulike fagområder og temaer. Ferdigheter er å beherske handlinger eller prosedyrer
for å utføre oppgaver eller løse problemer, og omfatter blant annet motoriske, praktiske,
kognitive, sosiale, kreative og språklige ferdigheter. Kompetansebegrepet omfatter også̊
forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning i fag, noe som er viktig for å forstå̊
teoretiske resonnementer og for å utføre noe praktisk. Refleksjon og kritisk tenkning henger
sammen med utvikling av holdninger og etisk vurderingsevne.

Hva gjør Frognskolen for å beholde og utvikle et godt
læringsmiljø?
Områdene under er utførlig omtalt i fjorårets kvalitetsmelding, se side 27-28
https://www.frogn.kommune.no/globalassets/enheter/skole/bilder-ogdokumenter/tilstandsrapporter/kvalitetsmelding-for-frognskolen-2016-17.pdf
Mitt valg
I samarbeid med Lions er «Mitt valg» tatt i bruk ved fire av skolene i Frogn.
«Mitt Valg» er et universelt forebyggende undervisningsprogram i sosial- og emosjonell
kompetanse. Skolene har fått kursmateriell og kurs av Lions lokalt.
COS og COS-P
Fra PP-tjenesten er alle ansatte COS-P sertifiserte. Det betyr at PPT kan holde
foreldregrupper og gi innføring og veiledning i trygghetssirkelen.
Når det gjelder arbeidet med å bruke Trygghetssirkelen og boka «Se eleven innenfra», er
flere skoler godt i gang.
ICDP-sertifisering
Samarbeid mellom barnehage og skole er omtalt i tidligere Kvalitetsmelding, og arbeidet
styrkes stadig. International Child Development Program (ICDP) er et foreldreveilednings
program som har som målsetting å styrke omsorgsgivers relasjonskompetanse, og på den
måten styrke omsorgen og oppveksten til barn og unge.
«Ingen ut av rekka går» og «Handlingsplan mot alvorlig skolefravær» er viktige
dokumenter i skolenes arbeid.
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Elevundersøkelsen – vurdering av utvalgte indikatorer
Sammenhengen mellom motivasjon og trivsel

Det ser ut til at andelen som trives holder seg stabil. Generelt er det slik at motivasjon synker
på ungdomstrinnet, og dette er likt over hele landet. Som tidligere nevnt, stiger de faglige
resultatene på tross av dette. Hva manglende motivasjon skyldes er det vanskelig å få helt
tak i, men flere ungdommer uttrykker at de gleder seg til å komme videre. Det naturlig med
en viss trøtthet over tid i samme skoleslag, samtidig med at elevene modnes og ønsker
større frihet.
Det er viktig for Frognskolen at elevene trives, og gjennom arbeid med vurderingspraksis
skal elevene få en større medvirkning. Det digitale prosjektet har som mål at IKT skal skape
en infrastruktur for samhandling, samskaping, kommunikasjon og læring, og bidra til større
motivasjon gjennom økt variasjon og aktualitet i undervisningen. Økt motivasjon kan igjen
bidra til at stadig flere elever mestrer godt og får gode forutsetninger for et godt liv.
Motivasjon på 7.trinn
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Motivasjonen på 10.trinn

Sammenhengen mellom faglig utfordring og støtte fra lærere
(tilpasset opplæring)

Tilpasset opplæring er tilrettelegging som skolen gjør for å sikre at alle elever får best mulig
utbytte av den ordinære opplæringen. Skolen kan blant annet tilpasse opplæringen gjennom
arbeidsformer og pedagogiske metoder, bruk av læremidler, organisering, og i arbeidet med
læringsmiljøet, læreplaner og vurdering.
Elevene på ungdomstrinnet opplever litt mindre støtte fra lærere enn elever på barnetrinnet.
Samtidig opplever de større faglige utfordringer. Dette kan igjen henge sammen med
tidligere vurderinger av trivsel, motivasjon og resultater elevene oppnår på 10.trinn
Faglig utfordring på 7.trinn
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Faglig utfordring på 19.trinn

Sammenhengen mellom mestring og faglig utfordring

Det er færre som rapporterer om få faglige utfordringer på ungdomstrinnet enn på
barnetrinnet. Samtidig er det dobbelt så mange (ca 20%) som opplever lavere mestring på
10.trinn enn på 7.trinn.
Elevene som opplever utfordringer men ikke mestring får kanskje ikke utfordringer som er
tilpasset deres nivå. Elever som opplever lav mestring over lengre tid kan miste interessen
av å arbeide med skolefagene, og heller oppsøke andre arenaer for å oppleve mestring.
Mestring er en variabel i de to overstående boblediagrammene, her ses den over tid:
Tallene tyder på at skolene er flinke til å gi elevene gode faglige utfordringer, og arbeidet
med å forbedre dette på ungdomstrinnet er tidligere omtalt.
Faglig utfordring på 7. og 10. trinn vises lenger opp.
Mestring på 7.trinn

31

Mestring på 10.trinn

Kartlegginger - Publisering og tolking av tall
Ved kommunens enheter kan tall fra Skoleporten inneholde identifiserbare opplysninger.
Dette kan være taushetsbelagt etter forvaltningslovens §13 og/eller personopplysninger etter
personopplysningslovens §2 nr.1. Tilsvarende vil kunne gjelde lokale indikatorer. Slike
opplysninger ”prikkes”, dvs. at tall ikke kommer frem, for å ivareta at opplysningene
behandles i tråd med lovenes bestemmelser. I Frogn vil enkelte resultater ved alle skolene
være prikket.
Kartlegginger på de laveste trinnene skal man lese med spesielt stor varsomhet. Det er de
yngste barna som kartlegges, og resultater kan i stor grad bero på om klassen har kommet til
områder man tester på et gitt tidspunkt.
Prøvene er ikke laget for å kunne sammenligne resultater med andre skoler, kommuner eller
fylker, men for å brukes i klasserommet og på skolen.

Kartlegginger på barnetrinn
Skolen skal legge til rette for og støtte elevenes utvikling av de fem grunnleggende
ferdighetene gjennom hele opplæringsløpet.
Formålet med kartleggingsprøver er å undersøke om det er enkeltelever som trenger
ekstra oppfølging i ferdigheter og fag. Kartleggingsprøver er en del av
underveisvurderingen.
Læreplanverket definerer fem grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, muntlige
ferdigheter og digitale ferdigheter. Disse ferdighetene er del av den faglige kompetansen og
nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse. De er også̊ viktige for utviklingen av
elevenes identitet og sosiale relasjoner, og for å kunne delta i utdanning, arbeid og
samfunnsliv.
Utvikling av de grunnleggende ferdighetene har betydning gjennom hele opplæringsløpet.
Det går for eksempel en sammenhengende linje fra den første lese- og skriveopplæringen til
det å kunne lese avanserte faglige tekster.
I undervisningen må̊ de grunnleggende ferdighetene ses både i sammenheng med
hverandre og på̊ tvers av fag. De grunnleggende ferdighetene hører hjemme i alle fag, men
fagene spiller ulike roller i utviklingen av de forskjellige ferdighetene. Enkelte fag vil ha et
større ansvar enn andre. Utvikling av faglig kompetanse skal derfor skje i samspill med
utviklingen av grunnleggende ferdigheter i faget slik det er beskrevet i læreplanene for
fagene. Lærere i alle fag skal støtte elevene i arbeidet med grunnleggende ferdigheter.
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2.trinn
Lesing

Regning
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3.trinn
Lesing

Regning

Engelsk
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Vurdering - Slik jobber skolene generelt på småtrinnet
Utdrag fra planene:
Språk, lese- og skriveopplæring (SLS-plan), kap.4 side 17-30
Oversikt over kartlegginger

Språk-lese-skriveutvikling. Hovedområder 1.-4.trinn, s. 17-26
Språklig kunnskap
Avkoding og leseflyt
Lytte- og leseforståelse
Skriving/skriftspråk
Læringsstrategier
Oppfølging av elever med lese/skrivevansker er beskrevet på side 27-30
Kuleramma, kap 3.3 side 8-12
Beskriver
-generelle prinsipper for oppbygging av matematikkinnsikt og ferdighet
-organisatoriske differensieringstiltak
-momenter i arbeidet med matematikk-kurs/grupper
-tiltak for elever med dårlig konsentrasjon, motivasjon og/eller arbeidsvaner
-tiltak for elever med lesevansker eller mangler strategier for å løse oppgaver
Kuleramma, kap 4, side 13-14 beskriver kartlegginger på småtrinnet
• Elever som viser liten interesse og forståelse for faget
• Elever som viser liten eller ingen framgang i faget
• Elever som ikke når målene i faget (se vedlegg 2 ”Lokal fagplan i matematikk” )
• Elever som ligger under kritisk grense på kartleggingsprøver
( se punkt 4 .2. for obligatoriske kartleggingsprøver)
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Nasjonale prøver 5.trinn

Nasjonale prøver 8.trinn
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Nasjonale prøver 9.trinn

Eksamensresultater og grunnskolepoeng
Eksamenskarakterer

Grunnskolepoeng

Dette tegnet betyr brudd i tidsrekke. Tallene ikke er sammenliknbare med tidligere år.
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Grunnskolepoeng sammenliknet med Follo

Vurderinger
Nasjonale prøver på 5.trinn synliggjør stort sett arbeidet som er gjort på småtrinnet, mens NP
på 8.trinn tilsvarende viser arbeidet fra mellomtrinnet. Elever i Frogn har gode resultater ved
fullført grunnskole, best resultat i Akershus i 2018.
Resultater fra Nasjonale prøver og andre kartlegginger gir grunnlaget for planlegging og
gjennomføring av tiltak for elever som trenger flere type tilpasninger i undervisningen.
Resultater føres inn i skolenes felles system i Engage (tidligere Vokal), de diskuteres i TOteam (omtalt på side 43), og de analyseres og følges opp av ressurslærere i lesing/skriving
og matematikk/regning.
Arbeidet deles også på tvers av skolene, både på skoleledernivå og i nettverk for
ressurslærere. Frogn har gjennom mange år hatt stort fokus på lesing som grunnleggende
ferdighet i alle fag. Det digitale prosjektet har bl.la som mål å øke, og jevne ut forskjellen
mellom, elevers digitale grunnleggende ferdigheter.
Det er viktig å presisere at kartleggingene i basisfag fra 1.trinn er et viktig utgangspunkt for
tilpasset opplæring. Resultater fra alle kartlegginger skal brukes aktivt fra år til år, de følger
årskullet slik at skolene ser utvikling i hva elevene strever med og hva de mestrer. Gjennom
årene kjenner skolene sine elever godt, og resultater fra nasjonale prøver er dermed ganske
forutsigbare.
Det skal være systematisk opplæring i basisfag på småtrinnet, og alle grunnleggende
ferdigheter i alle fag videre oppover. Å få gode resultater i matematikk er f.eks ikke det
samme som gode resultater i regning som grunnleggende ferdighet.
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VIDEREGÅENDE SKOLE
Direkte overgang til videregående skole

Gjennomføring av videregående skole etter fem år
Tall hentet fra SSB. ”I alt” betyr de elevene som gikk direkte over til vgs. Viser kull som gikk
ut fra Frognskolen i 2009, 2010, 2011 og 2012
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Gjennomført og bestått etter fem år over tid i Frogn
(totalt for alle elever som bor i Frogn)

Avgangsår fra
ungdomsskolen 2009

2010

2011

2012

Frogn: Fullført og 67,6
bestått etter fem år

76,4

79

80,3

Akershus: Fullført og 72,6
bestått etter fem år

74,5

75

77,3

Vurderinger
Det er sammenheng mellom de gode resultater på både Nasjonale prøver, grunnskolepoeng,
direkte overgang til VGS og gjennomføring av VG1. Det er spesielt gutter på yrkesrettede
linjer som får store utfordringer mht gjennomføring etter VG2. Ansvaret for at elevene
fullfører VGS må også deles med de videregående skolene, tilpasset undervisning der, og
lærlingeplasser.
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DEL 3 SKOLERESULTATER
SKOLENE VÅRE

Når det gjelder skolenes vurdering av resultater som presenteres:
Skolene kjenner sine elever svært godt, og skoleeier informeres gjennom samtaler og møter
om spesielle forhold hos elevgrupper. Når skolene under kommenterer utvalgte resultater, er
det viktig å vite at dette er en svært begrenset del av skolenes mandat. Andre deler, som
f.eks sosiale ferdigheter, samarbeid, kreativitet osv vises ikke.
Det er viktig å vite at skolene bruker kartlegginger og resultater målrettet for utvikling både
overfor elever og i personalet.
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DAL SKOLE

Kort om skolen
Dal skole og barnehage ligger i Nordre Frogn. Barnehagen disponerer arealer i skolen og har
dermed gode fasiliteter for å ta imot de barna som kommer. I skolen er det 4 klasser, og
dette gir et godt læringsmiljø for elevene. Dal skole var først i gang med læringsbrett i Frogn
kommune, og dette er et godt innarbeidet læringsverktøy. Dal skole gir denne kunnskapen
og erfaringen videre til andre skoler.

Elevundersøkelsen 7.trinn
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Skolens vurdering og oppfølging
Elevene på Dal skole trives og det viser resultatene over flere år. De siste årene har skolen
fått godt grep om vurdering for læring og elevenes medvirkning. Resultater generelt viser at
elevene opplever det.
Dal skole opplever større forskjeller i resultater dersom noen få elever svarer negativt enn
skoler med flere elever, og 7.trinn dette året var i en spesiell situasjon. Resultatene på 5.,6.
og 7.trinn er analysert, og 5. og 6.trinn har tilsvarende gode resultater som fjorårets 7.trinn.
Skolen følger opp elevundersøkelsen gjennom arbeid i elevrådet, og elevrådet er aktive i
arbeidet med å få på plass gode tiltak. Regler og trivselstiltak er tema på allmøtene som
elevrådet arrangerer og lærerne er aktive i arbeidet med Mitt valg.

Grunnleggende ferdigheter – Nasjonale prøver 5.trinn

Skolens oppfølging
Elevkullene på Dal skole er små, elevtallet som deltar på nasjonale prøver varierer mellom 7
og 12 elever. Dette er viktig å ha med seg når resultatene skal vurderes. Dal skole har
utviklet arbeidet med lesing på en systematisk og god måte, noe som både
kartleggingsprøver og nasjonale prøver viser. Arbeidet med regning er nå satt i system og
skolen forventer at det vil gi mer stabile resultater i årene som kommer.
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DRØBAK SKOLE

Kort om skolen
Drøbak skole ble bygget i 1971/72 og påbygd i 1996. Drøbak er en to-parallell barneskole
med ca 270 elever og 72 ansatte.
På Drøbak skole er det en avdeling for barn med spesielle behov, Regnbuen. Pr i dag har
skolen 10 barn på denne avdelingen. Elevene har tilhørighet i sin aldersbestemte klasse og
deltar i undervisningen der det er hensiktsmessig.

Elevundersøkelsen 7.trinn
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Skolens oppfølging
Elevundersøkelsen viser at de fleste elevene trives godt, har relativt høy faglig utfordring og
får god støtte fra lærerne. Elevene har krav på et godt skolemiljø og målet er at ingen skal
utsettes for mobbing. Skolen jobber derfor forebyggende slik at dette ikke oppstår. Her er
hele personalet viktige som støttespillere og tilretteleggere, og ledelsen sammen med
sosiallærer og kontaktlærere har et særlig ansvar.
Skolen deltar i et læringsmiljøprosjekt under ledning fra Udir som kommer at pågå under to
år. Skolen er også aktiv i Mitt Valg og har trivselstiltak som trivselsledere.
Rektor er opptatt av synlig ledelse og besøker alle klassene under skoleåret.
Skolen vil jobbe til en nulltoleranse til mobbing

Grunnleggende ferdigheter – Nasjonale prøver 5.trinn

Skolens oppfølging
Drøbak skole er opptatt av kompetansemålene og grunnleggende ferdigheter, med
hovedvekt på basisfagene. Nasjonale prøver gjennomføres for å kartlegge elevenes
ferdigheter. Ut i fra resultatene, skal det planlegges og gjennomføres tiltak. Skolen er opptatt
av elevenes læring, både før og etter nasjonale prøver og skal bruke nasjonale prøver som
redskap i undervisningen. Vi ser enn nedgående trend i resultatene i kjernefagene og skal
se på hvordan skolen kan tilpasse undervisningen vår på beste måten til hver enkelte elev.
Resultatene på kartleggingsprøvene skal bli fulgt opp i etterkant av TO-temaet, både på
klasse- og elevnivå.
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DYRLØKKEÅSEN SKOLE

Kort om skolen
Skolen var ny i 1998.
Dyrløkkeåsen har ca 500 elever fordelt på 300 på barnetrinn og 200 på ungdomstrinn.
Skolen har 2 paralleller på hvert trinn på barnetrinnet og varierer mellom 2 og 3 paralleller på
ungdomstrinn. Skolen har kommunens innføringsklassetilbud som fordeler seg på 2 klasser,
2-6 og 7-10.
Bygningen er i tillegg kommunens Flerbrukshus og er dermed i bruk store deler av dagen og
i helgene.

Elevundersøkelsen 7.trinn
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Skolens oppfølging
Elevundersøkelsen viser at de fleste elevene trives godt, har høy motivasjon og får god
støtte fra lærerne. Skolen jobber kontinuerlig for å sikre alle elever et godt og trygt
psykososialt miljø. Dyrløkkeåsen har gode resultater på undersøkelsen sammenliknet med
nasjonalt nivå. Alt arbeidet som blir gjort av lærere og voksne blir dokumentert i vårt
trinndokument.
Skolen vil fortsette å jobbe i forhold til en nulltoleranse i forhold til mobbing, vold og rasisme.

Elevundersøkelsen 10.trinn

Skolens oppfølging
Elevundersøkelsen viser at de fleste elevene trives godt, har
høy motivasjon og får god støtte fra lærerne. Skolen jobber
kontinuerlig for å sikre alle elever et godt og trygt psykososialt
miljø. Vi har gode resultater på undersøkelsen sammenliknet
med nasjonalt nivå. Alt arbeidet som blir gjort av lærere og
voksne blir dokumentert i vårt trinndokument. Her er det meget
gledelig at «mobbetallet er på laveste nivå i forhold til tidligere
undersøkelser. Vi ser at vi har noen utfordringer på
medvirkning, motivasjon og vurdering for læring. Dette med
vurdering for læring har nå ungdomstrinnet tatt tak i som et
felles prosjekt i Frogn kommune som dreier seg om å gi mer
mappevurdering og ikke fokusere på karakterer. Det gis kun
karakterer til 1. og 2.semester.
Skolen vil fortsette å jobbe i forhold til en nulltoleranse i forhold
til mobbing, vold og rasisme.
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Grunnleggende ferdigheter – Nasjonale prøver 5.trinn

Skolens oppfølging
Dyrløkkeåsen er opptatt av elevens læring gjennom hele skoleløpet. Skolen prøver å holde
læringstrykket fra tidlig på 1.trinn og til endt 10.trinn. I tillegg til Nasjonale prøver har vi også
andre tester som hjelper oss å følge med på elevenes utvikling. De fleste resultater blir lagt
inn i Engage (Vokal). Resultatene blir fulgt opp av lærere og To team med hjelp av matte og
leseveiledere. Dette hjelper oss å kartlegge hvilket nivå eleven ligger på. Ut i fra disse
analysene kan lærerne på en bedre måte tilpasse arbeidet etter elevens nivå.
Dyrløkkeåsen er godt fornøyd med resultatene. Ledelsen og ressurslærere bearbeider
resultatene, sammen med trinnet kartlegges elever, og sammen legges det strategier for
videre jobbing med tilpasset opplæring der det måtte trenges.

Grunnleggende ferdigheter – Nasjonale prøver 8.og 9.trinn
8.trinn

9,trinn

Skolens oppfølging
Skolen er opptatt av elevens læring gjennom hele skoleløpet. Alle prøver å holde
læringstrykket fra tidlig på 1.trinn og til endt 10.trinn. I tillegg til Nasjonale prøver har skolen
også andre tester som hjelper oss å følge med på elevenes utvikling. De fleste resultater blir
lagt inn i Engage (Vokal). Resultatene blir fulgt opp av lærere og To team med hjelp av
matte- og leseveiledere. Dette hjelper oss å kartlegge hvilket nivå eleven ligger på. Ut i fra
disse analysene kan lærere på en bedre måte tilpasse arbeidet etter elevens nivå.
Skolen er godt fornøyd med resultatene. Ledelsen og ressurslærere bearbeider resultatene,
sammen med trinnet kartlegges elever, og det legges strategier for videre jobbing med
tilpasset opplæring der det måtte trenges.
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Eksamensresultater

Grunnskolepoeng

Skolens kommentar
Skolen er meget fornøyd med grunnskolepoengene for 2017/18. Dette er den høyeste
poengsummen skolen har oppnådd og ligger trolig helt i Norgestoppen.
Skolen er også fornøyd når vi ser resultater over tid. Dette viser et stabilt høyt nivå, noe vi
tolker som et skoleresultat. Ledelsen og ansatte mener vi har funnet gode rutiner som over
år gir grunnlag for gode resultater hos elevene.
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HEER SKOLE

Kort om skolen
Heer skole ble bygget i 1973. Den ble påbygd i 1998 i forbindelse med at 6 åringene ble en
del av grunnskoleopplæringen. Den påbygde delen av skolen har hensiktsmessige
klasserom samt gode arbeidsplasser for lærerne. Det «åpne landskapet» som fungerte som
et stort klasserom på 70 tallet er nå helt eller delvis bygget om til 4 klasserom, med
tilstøtende grupperom.

Elevundersøkelsen 7.trinn
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Skolens oppfølging
Tallene i årets undersøkelse er jevnt over noe høyere enn foregående år. Vi er spesielt
fornøyd med punktet «Elevdemokrati og medvirkning». Det viser at det nytter og involvere
elevene i sin egen læring og skolehverdag!
Vi jobber hele tiden med det psykososiale miljøet og det forebyggende arbeidet er sentralt.
Sosiallærer som samarbeider tett med lærerne, skolens ledelse, helsesøster og hjemmene
er en viktig forebyggende faktor. Skolen bruker «Mitt valg» aktivt i opplæringen og har også
tatt i bruk COS-P (se eleven innenfra)

Grunnleggende ferdigheter – Nasjonale prøver 5.trinn

Skolens oppfølging
De forskjellige kartleggingsprøvene som gjennomføres fra 1.trinn i basis fagene er et viktig
utgangspunkt for tilpasset opplæring. Her kommer ressursene knyttet til tidlig innsats godt til
nytte. Vi legger stor vekt på en systematisk og god begynneropplæring i basisfagene.
Erfaringsdeling mellom lærerne er en viktig faktor for elevenes læring.
Resultatene brukes aktivt fra år til år. Bak tallene skjuler det seg en oversikt over hva
elevene behersker og over hva de strever med. Det er derfor avgjørende at resultatene
brukes aktivt i det videre læringsarbeidet. Vi ser på årets resultat at det er noe svakere enn
foregående år, det har vært kjent for oss gjennom kartleggingsprøvene og vi ser en god
progresjon i utviklingen.
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SEIERSTEN UNGDOMSSKOLE

Kort om skolen
Seiersten ungdomsskole har ca 400 elever og et 50-talls-ansatte. Skolen deltok i den statlige
satsingen UiU skoleåret 2016-17. Der fikk skolen støtte og veiledning fra Høyskolen i
Lillehammer til å analysere egen skole og finne frem til aktuelle utviklingsområder for skolen.
Våren 2017 jobbet ansatte ved skolen i samarbeid med veileder fra HiL og i tråd med
gjeldende forskning frem en ny vurderingspraksis. Elevene fikk fra høsten 2017 kun
karakterer til terminslutt og standpunkt. Fokus skal være på den enkeltes læring og utvikling
og ikke på å sammenligne seg med andre. Arbeidet og samarbeidet med Egil Hartberg fra
HiL har fortsatt utover UiU-satsingen skoleåret 2017-18.
Seiersten fortsetter som praksisskole for UMB og Universitetet i Oslo.

Elevundersøkelsen 10.trinn
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Skolens oppfølging
Elevundersøkelsen 2017-18 viser fremgang for alle områder (like høye faglige utfordringer
som fjoråret).
Skolen har for skoleåret 2017-18 gjennomført et to-lærer-system for å kunne hjelpe flere
elever inne i klasserommet, motvirke stigmatisering for elever som har behov for ekstra hjelp
og støtte, kunne gi flere faglige utfordringer til elever som har behov for dette og for å kunne
drive mer variert og praktisk undervisning.
Sosiallærer, miljøarbeider og rådgiver/karriereveileder har vært sentrale i oppfølging av alle
«ikke-faglige» områder.
Skolen har skoleåret 2017-18 innført ny vurderingspraksis der elevene får vurdering for
læring uten karakter (med unntak av Opplæringslovens krav om karakter til termin og
standpunkt).

Grunnleggende ferdigheter – Nasjonale prøver 8.og 9.trinn
8.trinn

9.trinn

Skolens oppfølging
Nasjonale prøver på 8.trinn sier noe om hva elevene har med seg fra de ulike barneskolene
og brukes på Seiersten sammen med andre oppstartsprøver til å tilrettelegge og tilpasse
undervisningen best mulig for elevene.
Tallene for 9.trinn viser god fremgang for kullet fra 8.trinn 2016-17 til 9.trinn 2017-18 (samme
elevgruppe) i både lesing og regning (engelsk gjennomføres kun på 8.trinn).
2 leseveiledere og en matematikk-koordinator tar ansvar for å gå gjennom resultatene
sammen med lærerne på hvert trinn og planlegge undervisning blant annet på bakgrunn av
dette. Det legges vekt på at alle faglærere deltar i denne gjennomgangen/dette arbeidet da
grunnleggende ferdigheter som lesing og regning er viktig for alle fag.
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Eksamensresultater

Grunnskolepoeng

Skolens kommentar
Eksamensresultatene for Seiersten ungdomsskole ligger på linje med eller høyere enn
resultatene for Akershus (som i sin tur ligger høyere enn nasjonalt snitt), med unnatak av
muntlig eksamen i matematikk og skriftlig eksamen i sidemål. Statistisk sett er utvalget elever
som er oppe til muntlig eksamen så lite at det ikke kan brukes til å trekke generelle
konklusjoner for fagene med mindre man ser en trend over flere år.
Grunnskolepoengene for Seiersten er høyere enn for Akershus og nasjonalt samt stigende
for skolen de siste årene (der vi har sammenlignbare tall).
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SOGSTI SKOLE

Kort om skolen
Sogsti skole holder til i et moderne og flott skolebygg som sto ferdig januar 2005. Skolen er
en relativt stor to-parallell barneskole med 310 elever og 45 ansatte. Vi har gode klasserom
og spesialrom med tilhørende grupperom. I tillegg har vi en hensiktsmessig
administrasjonsfløy med gode arbeidsrom for ansatte.

Elevundersøkelsen 7.trinn
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Skolens oppfølging
Elevundersøkelsen viser at de fleste elevene trives godt, har relativt høy motivasjon og får
god støtte fra lærerne. Én elev som opplever mobbing, enten i form av utestengelse eller
krenkelser, er alltid én for mye. Elevene har krav på et godt skolemiljø og målet er
selvfølgelig at ingen skal utsettes for mobbing. Vi jobber derfor alltid forebyggende slik at
dette ikke oppstår. Her er hele personalet viktige som støttespillere og tilretteleggere, og
ledelsen sammen med sosiallærer og kontaktlærere har et særlig ansvar. Elevrådet jobber
også aktivt for et godt skolemiljø, og har blant annet ansvaret for opprettholdelsen av
Trivselsleker i friminuttene. Klassene, elevrådet og skolen lager alltid egne tiltaksplaner ut i
fra resultatene av undersøkelsen.

Grunnleggende ferdigheter – Nasjonale prøver 5.trinn

Skolens oppfølging
Vi er opptatt av elevenes læring, både før og etter nasjonale prøver. Vi har stort læringstrykk
helt fra 1. trinn, med lærere som følger godt opp den tilpassede opplæringen. Resultater på
kartelgginsprøver på 1.-3. trinn og nasjonale prøver på 5. og 8. trinn gir skolen en pekepinn
om skolen lykkes med dette arbeidet. Vi jobber hele tiden med å forbedre oss i forhold til å
tilpasse undervisningen vår til den enkelte elev. Resultatene på kartleggingsprøvene blir fulgt
opp i etterkant av TO-temaet, både på klasse- og elevnivå.
Årets resultater i nasjonale prøver er gode. Vi ble likevel noe overrasket av at resultatene i
regning ikke var høyere. Året ble brukt på å finne gode tiltak som vi nå ser har bidratt til å
heve elevenes ferdigheter i regning
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DEL 4 VEIEN VIDERE
Kvalitetsmeldingen er først og fremst en rapport som viser arbeidet gjennom skoleåret
2017-2018.
Kvalitetsmeldingene i Frogn har de siste årene samtidig sagt noe om planlagt utvikling, både
nasjonalt, regionalt og kommunalt. Dette er arbeid som igjen vil synliggjøres i kommende
kvalitetsmelding(er)
Viktige områder for Frognskolen fremover:
Nye 9a: Frognskolen har tatt det nye kapitlet 9a om skolemiljøet og endringene inn i sitt
arbeid. Samtidig er skolelos ansatt i 2017, og mobbeombud ble ansatt våren 2018.
Tilpasset opplæring: Arbeidet med tilpasset opplæring spisses. Frognskolen forbedrer
både struktur og organisering, innad på skolene og mellom skolene.
Digital kompetanse: Regjeringen har også en digitaliseringsstrategi for skolesektoren, og
digital kompetanse er i høysetet i vårt prosjekt ”Digital skole”. Vi ligger godt an i nasjonal
målestokk i vårt arbeid, både mht det tekniske, pedagogiske og arbeidet med personvern.
Fokuset styrkes ytterligere med det nye personverndirektivet (GDPR) og
personopplysningsloven som trådte i kraft 20.juli 2018.
Nå som alle skolene er inne i satsingen med 1:1 læringsbrett for både ansatte og elever
ligger alt til rette for større deling mellom skoler, kursing og skolering på tvers innenfor ulike
temaer, og mer helhetlig og tverrfaglig arbeid i den digitale satsingen. Det lages en plan og
egen nettside for ansatte, i tillegg til Frogns hjemmeside. Det blir også egen kursing for alle
ansatte innen hvordan GDPR påvirker hverdagen i skolen, gjennom fellestid på skolene og
e-læring. Dette arbeidet ledes av prosjektleder.
Ny modell for etterutdanning: Satsingen Ungdomstrinn i utvikling (UiU) erstattes av ny
etterutdanningsmodell i 2018. Frognskolen rigger seg for den nye desentraliserte
kompetansehevingsmodellen. Skolene jobber målrettet med få satsingsområder, og den nye
modellen skal bidra til å se helhet og sammenheng. Den nye modellen blir også et viktig
virkemiddel for å være aktive i forberedelsene til nytt læreplanverk som kommer i 2020.
Disse forberedelsene starter Frognskolen i 2018. Se også side 8-9.
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