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INNLEDNING
Forord
Frogn skal aktivt møte kravene til mestringsferdigheter i det 21. århundret. En
kvalitetsmelding skal både gi status, gjenspeile det faglige kvalitetsarbeidet i
skolene og utfordre oss på videre utviklingsområder.
Det stilles store krav til kvalitet i Frognskolen. Den årlige «Kvalitetsmeldingen for
Frognskolen» skal gi kommunestyret, som ansvarlig skoleeier, kunnskap om
opplæringen i Frogn kommune.
Kvalitetsmeldingen kan bidra til å gi skoleeier et konkret grunnlag for videre
utvikling av kvaliteten i Frognskolen. Med utgangspunkt i et bevisst og
kunnskapsbasert forhold til kvaliteten i opplæringen, kan skoleeier følge utviklingen
på en god måte.
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, vil variere litt ut ifra skolens behov.
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Sammendrag
Kommunal Rapport publiserer hver sommer sine resultater for kommunene i
Kommunebarometeret, der grunnskole teller 20% av helheten. Område grunnskole i
Frogn kom på plass 18 basert på 2018-tall.
De siste årene har Frognskolen fått gode plasseringer. De svært gode resultatene er
basert på flere års satsing og skolenes langsiktige og målrettede arbeid. Frognskolen
har de siste syv årene ligget i toppsjiktet i Norge, blant de 4-8% best rangerte. (Plass
18 av 422 kommuner = innenfor ca. 4%)
Faktisk plassering grunnskole, ikke
sammenliknbar.
Plassering grunnskole, sammenliknbar
med 2019-verdier
Plassering grunnskole, sammenliknbar
med 2018-verdier
Plassering grunnskole, sammenliknbar
med 2017-verdier
Plassering grunnskole, sammenliknbar
med 2016-verdier
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Grunnskolepoeng er en samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og
eksamenskarakterer på vitnemålet (gjennomsnitt x 10). Dette er en viktig indikator
for gjennomføringsevne på videregående skole, og elevene i Frognskolen har de
siste fire årene hatt jevnt gode resultater:

Gode resultater kommer på bakgrunn av målrettet arbeid over flere år. Erfaring
viser at det går ca 7 år fra tiltak settes inn før man ser resultater over tid.
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.
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Høsten 2018 startet Læringsmiljøprosjektet i Frognskolen, med skolene Drøbak,
Seiersten og Frogn vgs som deltakere. Frogn kommune er stolte av å være den
eneste kommunen i landet som i prosjektet har samarbeidet med, og søkt om å få
med, videregående skole. Prosjektet gir effekt for arbeidet med overgang fra uskolen, samarbeid på ledernivå, og for helhetlig arbeid rundt elevers psykososiale
miljø.
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.
https://www.frogn.kommune.no/enheter/skole/#heading-h3-12

Kvalitetsmeldingen er en rapport over arbeidet 2018-2019, og innholdet forholder
seg til kommuneplanmålene det året. Nye mål og indikatorer presenteres helt til
slutt i meldingen.

«Intelligens består ikke bare av kunnskap, men
også av evnen til å gjøre kunnskapen til praksis.»
Aristoteles, 384-322 f.Kr
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KAPITTEL 1: STYRINGSDOKUMENTER OG MÅLSETTINGER
Stortingets sektormål
1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende
ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv
2. Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående
opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i
arbeidslivet
3. Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring
Innenfor de politisk fastsatte nasjonale sektormålene skal skoleeiere, her forstått
som kommunestyret, fylkestinget og øverste ledelse ved private skoler og
skoler/lærebedrifter, utforme konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor
sitt ansvarsområde. Kilde: Regjeringen og Udir
Sektormålene vedtas i Stortinget hvert år, de er grunnlaget for overføringer til
Utdanningsdirektoratet og alle nasjonale satsinger i skolesektoren. Målene har holdt
seg stabile de siste 10 årene, og Frognskolen har fulgt disse satsingene med
planlegging og systematikk. På lik linje med resten av landet, har Frognskolen erfart
positive virkninger og utfordringer.

Kommuneplan 2013-2025 (vedtatt 17.06.2013)
Overordnet mål:
Alle barn og unge i Frogn får kvalitativt gode oppvekst- og læringsvilkår
Mål
O1 Frogn-skolene er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt
O2 Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og
senest før barneskolealder
O3 Andelen unge uføre i befolkningen er redusert med 20 % i 2020 sammenlignet
med 2010
O4 Alle elever som starter videregående skole forutsettes å fullføre. Unntaket er
naturlig frafall som utflytting, sykdom med mer
O5 Nulltoleranse for mobbing
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Kortfattet om måloppnåelse med spesielt skolefokus
Målene behandles og vurderes mer inngående gjennom kvalitetsmeldingen.
Resultatkrav
MÅL O1
Frogn-skolene er blant
de 10 beste i landet
faglig og sosialt
MÅL O2
Barn som trenger
spesiell hjelp eller
oppfølging blir fanget
opp tidligst mulig og
senest før
barneskolealder
MÅL O4
Alle elever som starter
videregående skole
forutsettes å fullføre.
Unntaket er naturlig
frafall som utflytting,
sykdom med mer
MÅL O5
Nulltoleranse for
mobbing

Måloppnåelse
Dette er en ren rangering publisert av Kommunal
rapport, der både indikatorer og vektingen av disse
endres. Grunnskole i Frogn fikk følgende plasseringer:
2017: Nr 13. 2018: Nr 10. 2019: Nr 18
Det er ingen signifikant forskjell på de 30-40 øverste
plassene.
Spesialundervisning fordelt på hovedtrinn 2018-2019
1-4 trinn: 6,49%.
Nasjonalt: 5,22%
5-7 trinn: 9,55%
Nasjonalt: 9,24%
8-10 trinn: 7,68%
Nasjonalt: 9,91%

I 2018 var det 98,2% av elevene i Frogn som hadde
direkte overgang til videregående skole.
Av elevene som gikk ut av Frognskolen i 2013 er
resultatene i 2018 slik:
Fullført og bestått i løpet av 5 år: 80,4%
Fortsatt i vgo etter 5 år: 2,9%
Gjennomført men ikke bestått: 6,9% (14 elever)
Sluttet underveis: 9,8% (20 elever)
Andel som svarte de opplevde mobbing 2-3 ganger i
måneden eller mer på elevundersøkelsen nov 2018:
7.trinn: 8,2%
10.trinn: 4,7%

Strategi innenfor skole for å nå målene 2018-2021
Mål O1 - strategi
•

Legge til rette for utvikling av grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring

•
•

Legge til rette for utvikling av elevenes sosiale ferdigheter
Særskilt satsing på matematikk og naturfag

•
•

Opparbeide økt digital kompetanse i tråd med samfunnsutviklingen
Økt kvalitet på arbeidet med elevmedvirkning i vurderingsarbeidet

•

Økt kompetanseheving hos lærerne i Frognskolen, spesielt på digital kompetanse og
realfag

•

Tydelig klasseledelse og skoleledelse
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•

Legg til rette for gode forberedelser og etterarbeid knyttet til den Kulturelle
skolesekken

Mål O2 – strategi
•

Arbeide for bedre tilpasset opplæring slik at spesialundervisning kan reduseres

•
•

Øke kunnskap hos personale på hva som hemmer og fremmer utvikling hos barn
Arbeide for å integrere minoritetsspråklige barn i barnehage, skole og fritid.

Mål O4– Strategi
•

Styrke barns førmatematiske forståelse og språkstimulering.

•

Styrke barn og unges relasjonskompetanse

•
•

Innsats i de grunnleggende ferdighetene på 1. til 4. trinn
Intensivere arbeidet med tidligst mulig i skoleløpet å identifisere og hjelpe barn og
unge med begynnende skolefravær

•

Anvende kompetanse og kunnskap for å identifisere barn og unge i risikoutvikling av
skolefravær

Mål 05
•

Legge til rette for å sikre at alle barn og unge er inkludert i fellesskapet og føler
tilhørighet

•

Legge til rette for økt innsats på samarbeidet mellom hjem og barnehage, skole og
fritid

•

Tiltak som iverksettes skal bygge på likeverdighet, eierskap og myndiggjøring av
barn og foresatte

•

Arbeide for å styrke barns sosiale kompetanse og dannelse fra førskolealder

•
•

Sikre trygge skolemiljøer gjennom samarbeidet i skolemiljøutvalgene
Økt innsats for å forebygge og hindre digital mobbing i samarbeid med foresatte

•

Arbeide lokalt forebyggende for å motvirke radikalisering og voldelig ekstremisme,
og for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og
trygghet.
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Frognskolens kunnskapsgrunnlag
1. Skolens kunnskap om elever (individ- og gruppenivå) gjennom
o Samtaler, observasjoner
o Kartlegginger 1-3 trinn, Nasjonale prøver
o Elevundersøkelsen, Klassetrivsel
2. Skoleeiers kunnskap om elevene på skolen (gruppenivå) gjennom
o Tilstedeværelse - rapporter
o Antall 9A-saker - rapporter
o Resultater fra kartlegginger på klasse/trinn-nivå
o Brukerundersøkelsene på klasse/trinn-nivå
o UngData
o Ledermøter
o Skolebesøk/samtaler med skoleledelsen
o Oppfølging av prosjekter (digitalisering, vurdering for læring og
læringsmiljøprosjektet)

Lokale forskrifter, planer og rutiner
De som publiseres, som gjelder elever, ligger på: www.frogn.kommune.no
Personvernerklæring (20.8.18):
https://www.frogn.kommune.no/felles/personvern/personvernerklaring-for-frognskolen/
DOKUMENT

GJELDER FRA DATO

Lokale forskrifter – ligger åpent på hjemmesiden

Forskrift for skoletilhørighet – revidert våren 2019

8.4.19

Forskrift – ordensreglement

1.3.16

Vedtekter for SFO, justeres 030220

03.02.20

Lokale fagplaner utviklet av Frognskolen – ligger åpent på hjemmesiden
Overordnet kvalitetsplan

kommer 2020

Ingen ut av rekka går - Plan for godt psykososialt miljø

1.1.20

Plan for digital kompetanseheving – revidert kommer jan 2020

1.1.20

Språk, lese og skriveopplæringsplan, barnehage – 10.trinn

25.8.15

Kuleramma – matematikkplan, barnehage – 10.trinn

25.8.15

Kvalitet i SFO (25.10.11) - revidert kommer januar 2020

1.2.20
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Lokale fagplaner utviklet av Enhet for psykososialt arbeid, som er spesielt viktige
for skolene
Hver dag teller – handlingsplan i arbeidet med alvorlig skolefravær
Handlingsplan mot rus – under arbeid
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Lokale rutiner – ligger åpent på hjemmesiden
Overgang barnehage – skole

1.8.19

Overgang barneskole – ungdomsskole

1.8.19

Rutine for tilsyn med privat hjemmeundervisning

1.3.18

Trivselsregler for SFO og leksetid

1.12.16

Lokale rutiner – ikke på hjemmesiden
Forvaltningsrutine for spesialundervisning

1.4.19

Forvaltningsrutine for særskilt språkopplæring

1.4.19

Rutine for skoleeiers oppfølging av skolenes forvaltningsarbeid

1.4.19

Forvaltningsrutine for 9A-saker

1.7.17

Rutine for arbeidet med GDPR/personvern i skolene – intern, justeres løpende
Sikker lagring av elevdokumentasjon – internt dokument under arbeid
Fra enhet for psykososialt arbeid: Handlingsveileder «Sammen og barn og unge –
Fra bekymring til handling - Tidlig identifisering og oppfølging av barn og unge i
risiko» - for ansatte i Frogn kommune og deres samarbeidspartnere
Lokale veiledere – ligger åpent på hjemmesiden
Veileder til forskrift om skoletilhørighet

8.4.19

Veileder for rektors oppfølgning av skolenes råd/organer - kommer vinteren 19/20
- slik at medvirkning fra elever og foresatte ivaretas, herunder innspill og erfaringer
knyttet til digitale verktøy og ferdigheter.
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KAPITTEL 2: FROGNSKOLEN
Forsvarlig system - Årshjul skoleoppfølging
•
•

Rådmannens strategiske lederforum
Rådmannens møter med ledere og mellomledere

2 g/mnd
3-4 g/år

•

Administrasjonen gjennomfører skolebesøk

2 g/år

•
•

Medarbeidersamtaler
Lærende ledermøter med plangruppene

1 g/år
4-5 g/år

•
•

Rektormøter og skoleledermøter (lederutvikling)
Driftsmøter

10-12 g/år
8-10 g/år

•

TO-leder møter

8 g/år

•
•

IKT-nettverk
SLS- og mattenettverk

Varierende, ved behov
3-4 g/år pr nettverk

Elevenes psykososiale miljø og opplæringslovens §9A
I forbindelse med Læringsmiljøprosjektet 2018-2020 gjennomføres det opplæring,
veiledning og en rekke tiltak ved skolene som deltar; Drøbak, Seiersten og Frogn vgs.
Samtidig kom skolelosen og mobbeombudet i drift i Frognskolen i 2018. Når en slik
satsing starter er det naturlig å få midlertidig dårligere tall pga større bevissthet og
tydeligere avdekking.
Ved innføring av revidert opplæringslov med styrket fokus på elevens læringsmiljø –
også kalt «nye 9A», var det naturlig at Frognskolen samtidig endret sine
forvaltningsrutiner i fht 9A-saker.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_11
Som følge av nytt lovverk og læringsmiljøprosjektet, er også handlingsplanen for et
godt psykososialt miljø, «Ingen ut av rekka går» justert. Den ligger tilgjengelig på
kommunens hjemmeside.

12

Mobbetall fra elevundersøkelsen

Med spesielt fokus på læringsmiljø i årets utgave av Kvalitetsmelding for
Frognskolen, er avsnittet om mobbing flyttet fra sidene om elevundersøkelsen.

Mobbetall over tid på 7.trinn i Frogn:

De siste to årene har besvarelsen i elevundersøkelsen ang opplevelsen av mobbing
vært høyere enn akseptabelt på 7.trinn. Skolene opplever fra tid til annen
utfordringer knyttet til det psykososiale miljøet. Dette året hadde Drøbak skole
dårligere resultat enn ønsket, og skolen så derfor behovet for deltakelse i
Læringsmiljøprosjektet. Det er et viktig tiltak for systematisk og organisatorisk
læring. Mål, tiltak og erfaringer fra Drøbak og Seiersten deles med de andre skolene.
Prosjektet er beskrevet i denne Kvalitetsmeldingen. Elevråd og skolenes FAU er tett
på i prosjektet. Det er for tidlig å konkludere, skolen er midt i prosjektet.

Mobbetall over tid på 10.trinn i Frogn:

Det var tallene fra 2014-15 og 2015-16, og spesielt tallene fra Seiersten, som var
årsaken til at Frognskolen fikk tilbud om å delta i Læringsmiljøprosjektet fra 2018.
Samtidig ble en rekke tiltak satt inn, og mobbetallene har vært lave siden. Økt fokus
og bedre avdekking kan ha vært medvirkende til at tallet økte litt 2018-2019.
Samtidig er det viktig å følge utviklingen, og holde tallene lave.

Enhetsleder meldte inn til HOOK på hvert møte våren 2019 omfanget av 9A-saker:
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Alvorlig skolefravær

Skolelosen er ansatt for å jobbe med elever og deres foresatte der fravær er
en vesentlig utfordring, og innholdet i stillingen utgjør mange typer
involveringer i skolehverdagen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltakelse i skolenes TO-team
Veiledning av kontaktlærere
Enesamtaler/gruppesamtaler med elever
Observasjoner
Samtaler med foresatte
Deltakelse og observasjon i ungdomsklubben
Rapportering
Samarbeid med Enhet for psykososialt arbeid
BUP er samarbeidspartner i enkeltsaker

Enhetsleder meldte inn til HOOK i hvert møte våren 2019 omfanget av
fravær:
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Miljørettet helsevern
Kontor for miljø og folkehelse gjennomfører tilsyn ved skoler og barnehager i
kommunene Frogn, Nesodden og Enebakk kommune.
Folkehelseloven har som formål å fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale
og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade
eller lidelse.
Folkehelseloven har et eget kapittel for miljørettet helsevern og den sier blant annet
at: Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid
direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen
Kontoret for miljø og folkehelse jobber blant annet med:
•

Tilsyn av barnehager, skoler, badeanlegg, solariumsvirksomhet, frisører,
hudpleie og fotterapeuter, sykehjem og andre virksomheter

•

Tar imot klagesaker fra innbyggere som handler om miljøfaktorer som kan ha
innvirkning på helsen (eksempelvis støy, støv, utslipp etc.)

•

Gir helsefaglige uttalelser til plansaker i kommunene

•

Rådgiving

Det ble ikke gjennomført tilsyn ved noen av skolene i skoleåret 2018-2019.

Den digitale Frognskolen
«Digital skole» startet i 2014, og var prosjektorganisert ut skoleåret 2018/19.
Prosjektet var delt i tre faser, og mye av arbeidet og erfaringene var rent
innovasjonsarbeid. Da iPad ble rullet ut på Dal og Seiersten opplevde Frogn
kommunes IKT-avdeling og skolene utfordringer som ble løst,
Den digitale utviklingen påvirker
det ga gode erfaringer for den videre veien i prosjektet. Frogn
hvilke ferdigheter som må læres.
var tidlig ute nasjonalt med full utrulling på hver skole med
læringsbrett. I de fleste kommuner ble iPad rullet ut til enkelte
Tidlig innsats kan bety tidlig
tilgang til de beste verktøyene.
trinn, mens Frognskolen tok en prinsipiell og god beslutning på
at digitaliseringen skulle føre til organisasjonslæring, for alle
lærere ved hver skole.
I fase to ble 500 Windows 10 maskiner rullet ut på Dyrløkkeåsen skole, og dette var
pilotering på europeisk nivå for Microsoft. IKT-avdelingen i Frogn utviklet systemer
sammen med eksterne som senere kom andre kommuner til gode. I denne fasen
fikk også Drøbak sine iPader. Lærere og elever fra Dal skole stod for opplæringen,
noe som ga Drøbak en god start og Dal nye erfaringer.
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Heer og Sogsti skoler var de siste skolene inn i det digitale prosjektet. Lærere fra Dal
og Drøbak stod for opplæring, og dette ga Heer og Sogsti en god start. Nå har alle
elever i Frognskolen sitt eget nettbrett.
Skoleåret 2018/19 foretok Seierstens ledelse og lærere sammen med prosjektet en
grundig evaluering av forskjellen mellom skolene med ungdomstrinn. Det endte
med at Frognskolen så viktigheten av at u-skolene skulle ha mest mulig like
forutsetninger angående f.eks bruk av elektroniske læremidler, utvalg og verktøy
tilpasset aldersgruppen, og eksamensavvikling. Alle våre elever på ungdomstrinnet
får nå Windows 10 maskiner.
Digital skole har sitt eget område på kommunens hjemmeside, siden oppdateres 2-4
ganger i året. https://www.frogn.kommune.no/enheter/skole/digital-skole-i-frogn/
Den digitale Frognskolen
Skolene inneholder en rekke teknologier, digital teknologi er en av dem. I
Frognskolen er det viktig at det er aktiviteten som skal styre teknologien,
læremidlene, metoder og didaktikk. Å trene på håndskrift er for mange like viktig
som at andre kan få opplest tekst på digitale verktøy. Skolene skal legge vekt på
variasjon.
Arbeidet med forberedelsene til fagfornyelsen har vært sentralt i skoleåret 20182019, og digitaliseringen henger tett sammen med dette. Den digitale utviklingen i
samfunnet har i stor grad også påvirket skolen. Det forandrer og utvider fagenes
innhold, begrepsapparat, vurdering og arbeidsmetoder, og den er med på å endre
formål, innhold, læreplan
Teknologi
sammen med
gode
undervisningsopplegg og
læringsaktiviteter
kan gi elevene
den grunnmuren
de trenger, og
sammen med
elevene må vi
designe og bygge
opp
erfaringsbaserte
og engasjerende
læringsaktiviteter
.

Digitaliseringen gir muligheter for motivasjon, relevans, tilpassing,
utvikling og læring, men den krever organisering og planlegging,
og klasseledelse i teknologirike omgivelser.
Ny teknologi og bruk av internett fører til nye og andre typer
relasjoner – både positive og negative. Det endrer utvikling av
grunnleggende ferdigheter innenfor lesing, skriving, regning og
muntlige ferdigheter. Det er f.eks forskjell på analog og digital
lesing, og det krever økt informasjonskompetanse (finne,
vurdere). IKT gir nye muligheter for informasjonstilgang og deling.
Mer informasjon er tilgjengelig enn noen gang før, der bl.a
eksperter og andre er bare et tastetrykk unna. Internett påvirker
verden, samfunnet og skolen – og deres verdier.
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Digitaliseringen påvirker unges oppvekstmiljø – positivt og negativt – og skolens
mandat er bl.a å lære barn og unge å orientere seg, kommunisere, samarbeide, se
muligheter, være kreative, løse problemer og utvikle kritisk tenking.
Foreldrenes rolle, og et godt skole-hjem-samarbeid, er viktig for elevens bruk av IKT
til både læring, utforsking og sosiale relasjoner og nettverk.

Medvirkning
Frognskolen har de siste årene hatt et økende fokus på medvirkning og involvering
av elever og foreldre gjennom etableringen av Kommunalt foreldreutvalg i 2014 og
utvikling av Ungdommens kommunestyre.
Ungdommens kommunestyre

Opplæring:
For fire år siden startet opplæring av UKS-medlemmene for å styrke deres forståelse
av demokratiske prosesser og dermed deres innflytelse. De siste tre årene har UKS
hatt sin opplæring og konstituerende møte hos KS i Oslo.
Hvert år besøker administrasjonen elevråd som ønsker besøk for å gå gjennom
elevundersøkelsen og retningslinjer for elevrådsarbeid/UKS.
UKS har hatt følgende saker oppe i skoleåret 2018-2019
•

Valg av leder og nestleder og
arbeidsutvalg

•

Valg av representanter til brukerråd for
Badeparken

•

Valg av brukerrepresentant for Bølgenprosjektet

•

Barn og unges representant i plansaker

•

Museumsskogen

•

Handlingsprogrammet

•
•

Elevundersøkelsen
Kvalitetsmeldingen

•

Elevundersøkelsen

•

Revideringen av forskriften om
skoletilhørighet

•

Ny kommunelov og konsekvenser for UKS
17.mai komite

•
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bilde over: UKS-workshop etter klimastreiken

•

Årsrapport fra mobbeombudet

•

Læringsmiljøprosjektet

•

Valg av nye kontaktpersoner fra kommunestyret

•

Opprop fra UKS om klima etter klimastreiken

•

Fordeling av UKS-midler

Kommunalt foreldreutvalg

Kommunalt foreldreutvalg (KFU) ble dannet rett før sommeren 2014. KFUmedlemmene er aktive pådrivere i alle saker til politisk behandling, de engasjerer
seg rundt trafikksikre skoleveier, og har gode rutiner for å ta saker til og fra skolenes
FAU.
Saker KFU har jobbet med skoleåret 2018-2019
•

Orienteringer
o Museumsskogen
o Tiltak som reduserer lærernes tidsbruk og samtidig gir økt mulighet
for tilpasset opplæring
o Læringsmiljøprosjektet

•

Saker
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Områderegulering – Seiersten, Ullerud, Dyrløkke
Tertialrapporter
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030
Handlingsprogram 2019-2022
Kvalitetsmelding
Revidering av forskrift om skoletilhørighet
Hver dag teller – veileder i arbeidet med alvorlig skolefravær
Årsrapport fra mobbeombudet
Sisterhood, VIP-makkerskap
Bolig og befolkningsutvikling
Kommunestyremelding om bolig
Skolefravær og læringsmiljø
Detaljregulering Grande
Mulighetsstudie for Seierstenområdet
Regnskap og årsmelding Frogn kommune 2018
Hovedopptaket 2019 barnehage
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Medvirkning fra elever og foreldre i prosjekter på skolene

«Digital skole» har vært et prosjekt ved samtlige skoler, som sammen med
«Læringsmiljøprosjektet» ved Drøbak og Seiersten, er de satsingene som i størst
grad har hatt et aktivt engasjement fra foreldrene.
Læringsmiljøprosjektet har som mål å bl.a involvere elever og informere foreldre
godt. På Drøbak og Seiersten er både elever og foreldre aktive og representert i
skolens prosjektgruppe.
Prosjektet er toårig (2018-2020) og fører til økt grad av kartlegging, utvikling av
inspeksjonsordning, å trene på den profesjonelle voksenrollen, og bevisstgjøring av
verdigrunnlaget. Målet er å få gode systemer for forebygging, avdekking og
rehabilitering etter mobbing.
Medvirkning fra elever og foreldre i digitaliseringen

Digital skole har vært et prosjekt i med tre faser for utrulling, der både Seiersten og
Dal i pulje 1, og Dyrløkkeåsen i pulje 2, ble pilotprosjekter for hvert sitt system.
Foreldre/FAU og elevrådet har ved alle skolene vært orientert om ståsted og
utvikling, og skolene og prosjektledelsen har mottatt innspill som har blitt bidratt til
kontinuerlige forbedringer.
Elever har gode muligheter for å komme med innspill gjennom skolehverdagen, i
fagsamtaler, utviklingssamtaler og gjennom elevrådet.
Foreldre har gode muligheter for å komme med innspill gjennom skole-hjemsamarbeidet, utviklingssamtaler, FAU og KFU.
Læringsmiljøprosjektet handler bla om digital mobbing, nettvett, personvern og
kritisk tenkning i fht digitale flater, og henger slik sett tett sammen med
digitaliseringen.
Både elever og foreldre har viktige roller, foreldrene skal også være gode
rollemodeller for sine barn på bla sosiale medier. Dilemmaer og utfordringer tas opp
både i UKS og i KFU.
I sak 19/02533 ble følgende vedtatt i kommunestyret: «Rådmannen utvikler en
veileder for hvordan KFU, FAU og elevråd kan etablere – eller virke som – et
rådgivende organ for digitalisering av Frognskolen».
En slik veileder kommer ut til skolene vinteren 2019/20.
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Samarbeid
For å drive et godt kvalitetsarbeid i utviklingen av Frognskolen er både profesjonell
veiledning og fagspesifikk kompetanse viktig inn til vårt profesjonsfellesskap.
Samtidig er vårt eget tverrfaglige samarbeid innen oppvekstsektoren helt
avgjørende. Skolene deler også kompetanse og erfaringer, og slik bygger og styrker
Frognskolen utviklingen.

Tverrfaglig samarbeid

Samarbeid med barnehagene

Samarbeid og arbeidet med overgang til skole vil bli beskrevet i Frognbarnehagens
kvalitetsmelding.
Samarbeid med IKT-avdelingen

Samarbeidet Frognskolen har med IKT-avdelingen har vært - og er - helt avgjørende
for digitaliseringen. IKT deltar i strategiske planleggingsmøter, administrerer både
maskiner og tilgang til elektroniske læremidler, og samarbeidet sørger for god
forståelse når det gjelder å sy sammen hensyn til teknologi, pedagogikk og juss.
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Enhet for psykososialt arbeid (EPA)

Enhet for psykososialt arbeid er delt inn i avdelinger: avdeling 0-5 år, avdeling 6-17
år, avdeling voksne og avdeling boliger. Frognskolen samarbeider mest med
avdeling 6-17 år. De fagområdene vi her trekker frem, er de som i størst grad er inne
i samarbeidet med Frognskolen.
PPT
Hoveddelen av det direkte samarbeidet med EPA skjer gjennom henvisninger til, og
samarbeid med PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste). PPT kartlegger og vurderer
elever før vedtak om spesialundervisning.
Representanter fra de ulike tjenestene i EPA deltar i skolehelseteammøter på
skolene der vi blir invitert til det, to ganger per år. Det er opprettet kontaktperson
for hver tjeneste knyttet til den enkelte skole, slik at det skal være enklere å ta
kontakt ved behov. Det avholdes samarbeidsmøter fra sak til sak der det er behov,
sammen med foresatte.
PPT har egne samarbeidsrutiner med skolene, fagleder er deltager i nettverk
sammen med alle skolenes ledere for tilpasset opplæring (TO-teamledere), og PPT
deltar i prosjektgruppene på skolene i Læringsmiljøprosjektet.
Skolehelsetjenesten
Skolehelseteammøtene avholdes 2-4 ganger per år, og der møter faste
representanter fra barneverntjenesten, familietjenesten, skolehelsetjenesten, pptjenesten. Temaene for møtene er felles utfordringer, informasjon om tjenestene og
samarbeid på struktur/systemnivå.
Ved behov drøftes enkeltsaker og bekymringer i egne møter sammen med
foresatte.
I tillegg har skolehelsetjenesten faste samarbeidsstrukturer med skolene.
Skolehelsetjenesten og skolene har en skriftlig samarbeidsavtale, fagleder har møte
med rektor og skolehelsetjenesten en gang i året (mai/juni), hvor samarbeidsavtalen
gjennomgås. Hver skole faste har møter ukentlig med skolehelsetjenesten, alene
eller i form av tverrfaglig team. Det varierer noe fra skole til skole.
Foreldreråd
Fem skoler har hatt foreldreråd sammen med EPA, to av skolene har hatt flere.
Dette er felles arbeid der vi sammen mobiliserer foreldrene til barn skolen er
bekymret for.
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Eiendom

Frognskolen samarbeider tett med Enhet for eiendom på flere nivåer og arenaer.
Det er faste møter mellom skolesjefen og eiendomsenheten 2 ganger i året. Agenda
for møtet er investerings midler, og de store grepene som må gjøres i
skolestrukturen.
Det er løpende kontakt mellom eiendomsforvalter og de enkelte skolene i
forbindelse med tilsyn og nye behov på de enkelte skolene. I tillegg er det ofte ett
oppstartsmøte og bygge-møter når større prosjekter skal gjennomføres.
Skolene har tilgang til «innmelding av eiendomsoppgaver» på Front. Her meldes det
inn løpende driftsoppgaver. For tiden har Eiendom vakante stillinger på driftssiden
og tøffe prioriteringer gjøres.
Skolelosen

Skolelosen har vært aktiv og synlig på skolene i hele 2018/19. Flere elever og deres
foresatte har fått hjelp og veiledning. Lærerteam får også veiledning i håndtering av
begynnende fravær. Det er et mål å etablere en god kultur for lærere for å være i
forkant.
Skolelosen omtales også i avsnittet om alvorlig skolefraværside.

Mobbeombud

Frogn fikk i 2018 på plass et mobbeombud. Hun sluttet etter eget ønske sommeren
2019. Handlingsplan for mobbeombudet ble behandlet våren 2018. Årsrapport har
saksnr 19/00927, ble behandlet april/mai-møtene 2019

Samarbeid med universitet og høyskoler (UH)

Gjennom nasjonale satsinger i regi av Utdanningsdirektoratet har Frognskolen
gjennom mange år hatt et samarbeid med universitet og høyskolesektoren (UH).
Ungdomstrinn i utvikling (UiU) ble i 2018 avløst av Desentralisert kompetanseheving
(DeKomp). I Frognskolen har disse satsingene gått litt over i hverandre, der f.eks
arbeidet med ny vurderingspraksis på ungdomstrinnet ble startet i UiU, og
videreført inn i DeKomp. Høgskolen Innlandet (HINN) har samarbeidet med
Frognskolen i dette arbeidet. Samarbeidet skal videreføres i arbeidet med DeKomp
og fagfornyelsen (ny læreplan fra 2020).
Ved oppstart av DeKomp startet Frognskolen i 2018 et samarbeid med OsloMet
innen matematikk/realfag, dette samarbeidet fortsetter.
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Gjennom Læringsmiljøprosjektet samarbeider Frognskolen med
Læringsmiljøsenteret/Universitetet i Stavanger (UiS). Frognskolen søker kanskje om
fortsatt samarbeid inn i DeKomp for å få drahjelp i å spre arbeidet, men uansett er
det viktig å «sette» samarbeidet med Frogn vgs.
Gjennom digitaliseringen har vi tidvis knyttet oss til Høyskolen i Østfold (HiØ) og
profesjonelle selvstendige aktører.

Samarbeid i Follo
Follomodellen for nyutdannede lærere

Veiledning av nyutdannede fikk i årene 2017-2019 et løft gjennom et
Stortingsvedtak som sikret nye retningslinjer for veiledningen. Høsten 2017 startet
«Follosatsingen» for bredere kompetanseheving for nyutdannede og deres
veiledere gjennom nettverk og fire heldagssamlinger med faglig påfyll. Dette ledes
og driftes av Frogn kommune, og utgiftene deles mellom kommunene.
IKT-samarbeid

Nesodden, Frogn, Vestby og Ås har samarbeidet i utlysning og vurdering mht
skolefaglige IKT-systemer. Fra januar 2020 slås IKT-avdelingene til Frogn, Vestby og
Ås sammen.
Voksenopplæring

Frogn, Vestby og Ås har en samarbeidsavtale etter kommuneloven §20-2, der Ås er
vertskommune. Dette er grunnskole for voksne, norsk og samfunnskunnskap for
innvandrere og introduksjonsprogram for flyktninger. Formålet er å gi
voksenopplæring og kvalifisering etter opplæringsloven og introduksjonsloven.
Samarbeid med videregående skoler

Frognskoles administrasjon, sammen med skolene med ungdomstrinn, har de siste årene
jobbet for å styrke samarbeidet med Frogn vgs. Hensiktene er å jobbe helhetlig for det 13årige løpet. Det er samarbeid på ledernivå, i fht læringsmiljø og hendelser, overgang til vgs
og fagspesifikt.
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Nøkkeltall i Frognskolen
Kilder: UDIR Skoleporten, elevundersøkelsen, GSI, SSB/Kostra
Elever og lærere

Økonomi

24

Spesialundervisning

Bak tallene: Fordelingen mellom jenter og gutter, og andelen med vedtak pr trinn
er ganske lik som landet undet ett, det er ca 30% av de som har vedtak om
spesialundervisning jenter. Ca 70% av vedtakene er på gutter. Frogn har fått
redusert antall vedtak med 2% siden 2013/14, og utviklingen er positiv men
langsom.

Elevundersøkelsen 7.trinn
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Fokusområder fra elevundersøkelsen 7.trinn – trivsel og motivasjon

Trivsel på 7.trinn – skolene (kilde: Udir, 5 er beste verdi)
2014-15
Trives du på skolen?
Dal
4,8
Drøbak
4,6
Dyrløkkeåsen 4,5
Heer
4,4
Sogsti
4,6

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

4,6
4,7
4,6
4,3
4,5

4,7
4,5
4,4
4,4
4,7

3,9
4,4
4,5
4,5
4,4

4,1
4,2
4,4
4,6
4,5

Motivasjon på 7.trinn – skolene (kilde: Udir, 5 er beste verdi)
2014-15
2015-16
Er du interessert i å lære på skolen?
Dal
4,0
4,7
Drøbak
4,3
4,5
Dyrløkkeåsen 4,5
4,6
Heer
4,2
4,5
Sogsti
4,5
4,5
Hvor godt liker du skolearbeid?
Dal
3,8
3,6
Drøbak
4,0
3,7
Dyrløkkeåsen 3,9
4,2
Heer
3,7
3,8
Sogsti
4,0
4,1
Jeg gleder meg til å gå på skolen
Dal
4,3
4,1
Drøbak
4,3
4,1
Dyrløkkeåsen 4,0
4,3
Heer
3,9
4,0
Sogsti
4,3
4,2
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2016-17

2017-18

2018-19

4,2
4,3
4,4
4,2
4,1

4,1
4,1
4,3
4,4
4,3

4,4
3,7
4,1
4,1
4,4

3,6
4,1
4,1
3,7
3,8

3,4
3,7
3,8
4,2
3,9

3,8
3,4
3,7
3,8
4,0

4,1
4,3
4,2
3,7
4,1

3,2
3,6
4,1
4,1
4,1

3,5
3,5
4,0
4,0
4,2

Elevundersøkelsen 10.trinn

Elevundersøkelsen fra 10. trinn publiseres ikke fordi resultatene fra Seiersten ikke er
tilgjengelige. Det skjedde en teknisk feil i bestillingen, men under ses utvikling over
tid innenfor områdene trivsel og motivasjon – som er temaene det fokuseres
spesielt på i år.
Fokusområder fra elevundersøkelsen 10.trinn – trivsel og motivasjon

Trivsel på 10. trinn - skolene

Motivasjon på 10.trinn - skolene

Om kartlegginger

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,
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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.
Formålet
Prøvene er ikke laget for å kunne sammenligne resultater med andre skoler,
kommuner eller fylker, men for å brukes i klasserommet og på skolen.
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.

Kartlegginger på småtrinnet – 3.trinn

3.trinn lesing

3. trinn regning

3.trinn engelsk
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Nasjonale prøver 5. og 8.trinn

5.trinn

8.trinn

Standpunkt, eksamenskarakterer og grunnskolepoeng

Standpunkt og eksamenskarakterer i basisfagene våren 2019, snittkarakter i Frogn
Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen
av opplæringen i faget. Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på
prestasjonen til eksamen. Bare en liten del av elevgruppen blir trukket ut til
eksamen i hvert fag.
Norsk
hovedmål
Standpunkt 4,2
Eksamen
3,6

Norsk
sidemål
4,1
3

Norsk
muntlig
4,5
4,8
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Matte
skriftlig
3,7
3,8

Matte
Engelsk
muntlig skriftlig
4
4,5
3,8

Engelsk
muntlig
4,5
4,9
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Grunnskolepoeng våren 2019

Det er viktig å være klar over at få elever trekkes ut til hvert av fagene til eksamen,
de representerer ikke nødvendigvis gjennomsnittet. Eksamenskarakter sier noe om
prestasjonen den ene dagen, standpunkt viser elevens samlede kompetanse i faget
ved utgangen av 10.trinn. Likevel er avvik viktig for skolene å analysere.
Det som utfordrer oss mest er matematik-karakterer og avviket eksamenstandpunkt i norsk-faget. Frognskolen har lenge hatt realfagsatsing på planen, og
gjennom DeKomp (se side 20) økes det fokuset. Ny rammeplan for barnehagene vil
også forplikte barnehage og skole til større samarbeid om elementer innen
matematikk/regning og digitalisering. Digitaliseringen og koding vil også kunne ha
positiv effekt på matematikkfaget.
Når det kommer til grunnskolepoeng (gjennomsnitt av karakterer på vitnemålet x
10), har elever i Frogn over flere år hatt et jevnt bra snitt. Frognskolen har mindre
kjønnsforskjeller enn geografiske sammenlikninger. I Akershus har jenter 0,5 bedre
karakter enn gutter, i Frogn ligger jentene 0,17 foran. Det betyr at Frogn i større
grad utjevner kjønnsforskjeller
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Videregående skole – overgang og gjennomføring
Direkte overgang til VG1

Rådmannen har i sak 19/02696 beskrevet tiltak for å øke gjennomføring av
videregående for Frogn-elever. HOOK fattet følgende vedtak 20.10.2019: «Saken tas
til orientering. Rådmannen kommer tilbake med en sak som synliggjør hvordan
frognungdommens fullføring av videregående ligger an sammenliknet med de øvrige
follokommunene, med kostraområdet 8 og landet for øvrig.»
Med unntak av kostraområde 8, vil dette synliggjøres under.

Tall fra Akershus Fylkeskommune for gjennomført VG1
Avgangsår
10.trinn
% fullørt
og bestått
VG1

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

89

84,8

88,3

87,6

88,4

84,3

84,4

87,1

83,2

77,9

81,3

Frafall var ikke et begrep før retten til videregående utdanning ble en rettighet i
1994. Etter satsingen NyGiv, som startet i 2010, har flere tiltak med tilhørende
forskningsrapporter blitt gjennomført. Nå heter satsingen «Program for bedre
gjennomføring i videregående opplæring».
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/Bedregjennomforing-i-videregaende-/id2005356/
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Fullført og bestått på normert tid og etter fem år

Utviklingen for elever fra Frogn over tid

Frogn har 1-2% som ikke starter på vgs hvert år, 2-4% som mangler grunnlag etter
VG1 og 2-4% som i løpet av VG1 får alternativ opplæring.
Kortversjon som viser andelen som fullfører og består: (se bredere omtale i sak
19/02969 til HOOK).

Sammenlikning med andre kommuner, Akershus og nasjonale tall

Kilde: SSB. Normert tid = 3 år - Mer enn normert tid = 5 år
Oversikten under viser de tre siste årene fra tabellen rett over, med andel elever i
Frogn, omkringliggende kommuner, og Askim fra KG 08.
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Oversikten under viser nasjonale og Akershus-tall.
Normert tid = 3 år, mer enn normert tid = 5 år

Gjennomføring av vgo omtales også på sidene til Dyrløkkeåsen og Seiersten. Der
uten vurderinger.
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KAPITTEL 3: SKOLENE I FROGN

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
Om skolen, elevundersøkelsen og nasjonale prøver

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.
Skolen hadde 2018-2019, 70 elever, 9
lærere og 4 av de var kontaktlærere
Elevundersøkelsen

Nasjonale prøver

Elevundersøkelsen viser at elevene i hovedsak har det bra på Dal. Tallene viser at det er små
forskjeller mellom de ulike områdene som undersøkelsen omfatter. Selv om tallene i hovedsak er
gode så det flere områder vi må jobbe med.
Det forebyggende arbeidet er sentralt. Tett samarbeid mellom lærerne, skolens ledelse, helsesøster
og hjemmene er en viktig forebyggende faktor. Skolen bruker «Mitt valg», er med i
trivselsprogrammet «Kjetil og Kjartan» og samarbeidet med hjemmene er avgjørende. Det er også
svært viktig med synlig ledelse både ute i friminuttene, i undervisningen og gangene.
Rektors/skoleleders innblikk i elevenes skolehverdag er av stor betydning.
De forskjellige kartleggingsprøvene som gjennomføres fra 1.trinn i basis fagene er viktig for tilpasset
opplæring. Prøvene gir skolen viktig informasjon i forhold til elevgruppas styrker og utfordringer.
Testresultatene evalueres på fellestid/teamtid og det settes inn tiltak i forhold til elever som er på
eller under bekymringsgrensen.
Skolen diskuterer organiseringsformer, slik at ressursene benyttes på best mulig måte.
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Drøbak skole
Om skolen, elevundersøkelsen og nasjonale prøver
Drøbak skole er en barneskole (1.-7. trinn) med
to paralleller og i alt 268 elever. På SFO går det
om lag 125 barn som har et fritidstilbud fram til
kl 17 hver dag.
Vi har også en forsterket skoleenhet, Regnbuen,
med i alt elleve elever. Det er til sammen 66
ansatte på skolen, SFO og Regnbuen

Elevundersøkelsen

Nasjonale prøver

Elevundersøkelsen viser at de fleste elevene trives godt og har relativt høy faglig utfordring. En elev
som opplever mobbing, enten i form av utestengelse eller krenkelser, er alltid en 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. Elevrådet jobber også aktivt for et godt skolemiljø, og har blant
annet ansvaret for opprettholdelsen av trivselsleker i friminuttene.
Skolen deltar i et læringsmiljøprosjekt under ledelse fra Udir med varighet på to år. Skolen har stort
fokus på klasseledelse og miljøtjeneste i dette prosjektet og elever, foresatte og ansatte begynner å
få en større bevissthet i hva som kjennetegner et godt og inkluderende skolemiljø.
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Dyrløkkeåsen barneskole
Om skolen, barneskolens elevundersøkelse og nasjonale prøver
Skolen har ca 500 elever fordelt på 300 på
barnetrinn og 200 på ungdomstrinn. Det er 2
paralleller på hvert trinn på barnetrinnet og varierer
mellom 2 og 4 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.
Skolen hadde 51 lærere, hvor 31 av disse var
kontaktlærer. Videre har vi ca 15 assistenter i
forskjellige stillingsstørrelser.

Elevundersøkelsen

Nasjonale prøver

Om ungdomsskolens elevundersøkelse og nasjonale prøver
Elevundersøkelsen

Nasjonale prøver
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Grunnskolepoeng og gjennomføring videregående skole
Gjennomføring vgs

Gjennomføring vgs

10.trinn
Fullført
VG1, %
Dyrløkkeåsen
Frogn
Akershus

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fullført og
bestått ,%
Dyrløkkeåsen
Frogn
Akershus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

83,5
81,3
82,4

74,7
68
72,2

82,1
77,9
83,9

70,1
69,8
72,3

77,2
83,2
83,1

62,1
67,6
72,6

90,5
87,1
84,2

77
76,4
74,5

86,4
84,4
83,9

81,5
79
75

80,6
84,3
84,6

75
80,3
77,3

91,4
88,4
86,8

88,7
87,6
88

90,9
88,3
88,1

82,6
84,8
87,6

88,5
89
88,3

74,1
77,8
77,8

Elevundersøkelsen viser at de fleste elevene trives godt, har høy motivasjon og får god støtte fra
lærerne. Dette sammenliknet med nasjonalt nivå.
Skolen jobber kontinuerlig for å sikre alle elever et godt og trygt psykososialt miljø. Det er gode
resultater på undersøkelsen sammenliknet med nasjonalt nivå. Alt arbeidet som blir gjort av lærere og
voksne blir dokumentert i skolens trinndokument.
Skolen vil fortsette å jobbe i forhold til en nulltoleranse i forhold til mobbing, vold og rasisme
Skolen er opptatt av elevens læring gjennom hele skoleløpet, og prøver å holde læringstrykket fra
tidlig på 1.trinn og til endt 10.trinn. I tillegg til Nasjonale prøver, er det også andre tester som hjelper
skolen til å følge med på elevenes utvikling. De fleste resultater blir lagt inn i Engage (Vokal).
Resultatene blir fulgt opp av ledelsen, lærere, To team og av matte og leseveiledere. Dette hjelper
skolen å kartlegge hvilket nivå eleven ligger på. Ut ifra disse analysene kan arbeidet på en bedre måte
tilpasse etter elevens nivå.
Skolen er fornøyd med resultatene, men må hele tiden være på utkikk etter forbedringspunkter. Alle
resultater bearbeides, og sammen med trinnene kartlegger ledelsen og legger strategier for videre
jobbing med tilpasset opplæring der det måtte trenges.
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Skolen er fornøyd med grunnskolepoengene for 2018/19. Skolen er også fornøyd når en ser resultatene over

Heer skole
Om skolen, elevundersøkelsen og nasjonale prøver
303 elever, 28 lærere av de var 18
kontaktlærere. Heer skole ble bygget i 1973.
Påbygd i 1998. Den eldste delen av skolen bærer
preg av slitasje. Vi har utfordringer med
temperatur inne både i den kalde og i den varme
årstiden. De åpne klasserommene er lite
hensiktsmessige på flere måter og ikke tilpasset
en mer digital undervisning. Skolen har et stort
uteområde som byr på mye god aktivitet. Skolen
benytter seg også i stor grad av nærområdet –
Skansen, Høyås, Marka og Golfbanen.

Elevundersøkelsen

Nasjonale prøver

Det jobbes systematisk med de ulike kartleggings og prøveresultatene på vår skole. Det
gjøres et analysearbeid på trinnene og vi etterstreber riktige tiltak ut ifra de ressursene
vi har.
Vi legger stor vekt på systematisk og god begynneropplæring i basisfagene.
Erfaringsdeling mellom lærerne er en viktig faktor for elevenes læring.
Resultatet i regning er svakere enn forgående år. Det er satt inn ulike tiltak og det er
også tatt andre tester i faget.
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Seiersten ungdomsskole
Om skolen, elevundersøkelsen og nasjonale prøver

386 elever, 40 lærere og 15 av de var
kontaktlærere. Dette året hadde skolen
14 klasser, med 5 paralleller på 8. og 9.
trinn og 4 paralleller på 10. trinn.
Skolebygget er beregnet for 4 paralleller
pr. trinn. Vi har derfor fått satt opp en
midlertidig paviljong for å romme to
klasser. Skolen benytter den
nærliggende Seierstenmarka mye til
aktiviteter.
Elevundersøkelsen

Nasjonale prøver

Grunnskolepoeng og gjennomføring videregående skole
Grunnskolepoeng
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Gjennomføring vgs

10.trinn
Fullført
VG1, %
Seiersten
Frogn
Akershus

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fullført
og
bestått ,%
Seiersten
Frogn
Akershus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

79,7
81,3
82,4

63,2
68
72,2

76,1
77,9
83,9

70,1
69,8
72,3

87,1
83,2
83,1

70,7
67,6
72,6

85,3
87,1
84,2

76,9
76,4
74,5

82,4
84,4
83,9

79,2
79
75

87
84,3
84,6

83,2
80,3
77,3

87,7
88,4
86,8

86,7
87,6
88

86
88,3
88,1

87,2
84,8
87,6

80
77,8
77,8

Skolen jobber systematisk med resultater fra nasjonale prøver. Resultatene settes i
system, analyseres og målrettede tiltak settes inn. Skolen er særlig opptatt av
skolebidragene som settes inn mellom 8. og 9. trinn.
Skolen arbeider med underveisvurdering. Det vil si vurdering for læring og elevenes
bevisstgjøring og medvirkning i egne læringsprosesser. Skolen har veiledning fra
Høgskolen Innlandet.
Elevundersøkelsen viser god trivsel blant elevene, samt god støtte fra både lærere
og foresatte. Skolen er med i Læringsmiljøprosjektet, Udir, med formål å hindre
mobbing, samt jobbe forebyggende og ha gode tiltak når mobbing oppstår.
Seiersten har ansvar for voksenopplæringen i kommunen. Der har skolen 24 elever
som får undervisningen sin i kommunen og 8 elever som får undervisningen sin på
Ski/ Ås.
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89,1
89
88,3

Sogsti skole
Om skolen, elevundersøkelsen og nasjonale prøver
I skoleåret 2018-19 hadde Sogsti skole 307
elever og 26 lærere, hvorav 14
kontaktlærere. Vi holder til i et moderne og
flott skolebygg som sto ferdig januar 2005. Vi
har gode klasserom og spesialrom med
tilhørende grupperom. I tillegg har skolen en
hensiktsmessig administrasjonsfløy med et
personalrom og gode arbeidsrom for ansatte.

Elevundersøkelsen

Nasjonale prøver

Elevundersøkelsen viser at de fleste elevene trives godt og har høy grad av motivasjon. Det er alltid
noen i en så stor elevgruppe som ikke har det bra, og vi har kontinuerlig fokus på å bedre
skolemiljøet. Sogsti skole jobber mye med forebyggende tiltak. Hele personalet og hjemmene er
viktige støttespillere og tilretteleggere i dette arbeidet. Ledelsen, sammen med sosiallærer og
kontaktlærere, har et særlig ansvar. Klassene, elevrådet og skolen lager egne tiltaksplaner ut ifra
resultatene på elevundersøkelsen.
Årets resultater på nasjonale prøver er gode. Vi er opptatt av elevenes læring, både før og etter
nasjonale prøver. Vi har gode lærere på alle trinn som følger godt opp arbeidet med tilpasset
opplæring. Resultater på kartleggingsprøver på 1.-3. trinn og nasjonale prøver på 5. og 8. trinn gir
oss en pekepinn om skolen lykkes med dette arbeidet. Resultatene på kartleggingsprøvene blir
fulgt opp i etterkant av TO-teamet, både på klasse- og elevnivå.

43

KAPITTEL 4: KOMMUNEPLANEN 2019-2031
Kommuneplanen 2019-2031
Vedtatt 08.04.2019
https://www.frogn.kommune.no/globalassets/enheter/samfunnsutvikling/bilder-ogdokumenter/kommuneplanlegging/samfunnsdel-2019-2031/kommuneplanens-samfunnsdel-2019--vedtatt-08.04.19.pdf

Samfunnsdelen – satsingsområde: Livskvalitet og folkehelse

OM SATSNINGSOMRÅDET
Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen. De som har dårligst økonomi
har også dårligst helse. Disse helseforskjellene er sosialt skapt, urettferdige og mulig å
gjøre noe med. Sammenhengene er komplekse, men vi kan slå fast at det i hovedsak er
sosiale
betingelser som påvirker helse og ikke omvendt. I Frogn har
vi økende forskjeller i utdanningsnivå, inntekt og formuesfordeling og flere har høyere
gjeldsgrad enn tidligere. Det innebærer at vi også har økende helseforskjeller. Sosiale
helseforskjeller representerer et økonomisk tap for den enkelte og samfunnet, samt tap av
leveår med god livskvalitet og helse.
Å utjevne forskjeller i helse er derfor et nøkkelelement i kommuners folkehelsearbeid, og
oppgaven bør løses hovedsakelig med strategier rettet mot hele befolkningen. Det vil si
universelle tiltak som retter seg mot det miljøet vi lever i daglig, fysisk, psykisk og sosialt.
Innsatsen for å gjøre noe med levekårene og levevanene vil bidra til å fremme helse, jevne
ut sosiale helseforskjeller og øke leve- alderen i alle grupper. For eksempel gjennom
strategier som retter seg mot boforhold, utdanning og inntekt, de fysiske omgivelsene
våre, sosiale miljøer, fysisk aktivitet, kosthold og psykisk helse
BARNEHAGE OG SKOLE
De fleste barn og unge i Frogn opplever en
trygg og god oppvekst. Likevel er det et økende antall personer med psykiske symptomer
og lidelser, og økningen er størst blant våre unge.
Vi vet at psykiske lidelser debuterer tidlig i livet. innstasen bør derfor være deretter.
Potensialet for forebyggende og helsefremmende arbeid
er stort i barnehagen og skolen hvor vi treffer «alle» barn og unge og de oppholder seg
store deler av sin hverdag. God helse og livskvalitet
har stor betydning for barn og unges læring, utvikling og mestring, noe som igjen fremmer
god helse, både nå og for fremtiden. Dette kan
vi oppnå gjennom å sikre et godt læringsmiljø. Det omfatter pedagogisk personale, gode
fysiske omgivelser og arbeid med det sosiale miljøet, herunder inkludering. Det er et mål
at alle barn i Frogn kommune opplever læring og mestring i sin barnehage- og
skolehverdag. Barnehage og skole kan i stor grad bidra til at barna opplever en trygg
oppvekst.
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Frognskolen skal fra 2020 måles etter nye kriterier:

Folkhelse og livsmestring

Måleindikator Målemetode

Målområde

Mål for Frogn som samfunn
(S)
Mål for Frogn som
organisasjon (O)

Elevene opplever
trivsel, høy
forventning fra
lærer og godt
læringsmiljø.

Barnehage og skole

•

Frognskolen skal
bidra til å gi
utfordringer og
utjevne forskjeller

•

•

•

Skolene og
barnehagene bidrar til
at alle barn får trygg
oppvekst og gode
læringsarenaer
Skolen skal gi alle elever
mulighet til å utvikle
sine talenter og bidra til
sosial mobilitet
Barnehagene og
skolene har bevisst
satsning på tidlig
innsats. De ansatte er
faglig oppdaterte og
bruker digitale
læringsplattformer
bevisst i undervisningen
Alle barn og unge
opplever læring og
mestring i sin
barnehage- og
skolehverdag
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Tidlig innsats Kartlegging 1-3
trinn av
grunnleggende
ferdigheter.
Følge utvikling for å
sikre gjennomføring
av vgs
For NP er det et mål
å ha under 10% på
nivå 1 på 5.trinn og
under 10% på nivå
1+2 på 8.trinn

Elevundersøkelsen 7.
og 10. tr
Trivsel
Støtte fra lærer
Andel mobbing i %
Andel som ikke
opplever mobbing
Skoleporten –
Skolebidragsindikator
pr hovedtrinn
Elevundersøkelsen –
faglig utfordring og
motivasjon
UDIR –
kartleggingsprøver
Under kritisk grense
3.tr
Nasjonale prøver 5.
tr
Gjennomsnitt
Nasjonale prøver 8.
tr
Grunnskolepoeng
Gjennomført vgs
etter 5 år
Nærvær
ungdomstrinnet

