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DEL A
INTRODUKSJON
1 Innledning og sammendrag
1.1 FROGNSKOLEN – FRAMTIDSRETTET - FREMRAGENDE
Skolen skal ruste elevene med grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning.
Det trenger alle for videre skolegang, men også for å mestre eget liv og for å delta i
samfunnet. Men grunnopplæringen har også et videre samfunnsmandat og skal bidra til at
elevene tilegner seg et bredt sett av kunnskaper og ferdigheter, og utvikler verdier og
holdninger for resten av livet. For å lykkes i utdanning, arbeid og som aktive deltakere i
samfunnet må elevene og lærlingene mestre mange fagfelt, og de må trenes i å samarbeide
med andre, å være kreative og å tenke kritisk. Skolen skal bidra til å dyrke nysgjerrighet og
lærelyst og motivere de unge til livslang læring. Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei
Den systematiske implementeringsforskningen ble etablert tidlig i 1970-årene. Denne
forskningen utfordret tidligere statsvitenskapelige studier som forstod implementering som
en lineær prosess som nærmest tok for gitt at politiske vedtak ble fulgt opp i praksis. De siste
årenes studier av implementering har lagt vekt på nettverk, samspill og forbindelser mellom
aktører på ulike nivåer. Her blir det viktig å vite om det finnes parallelle eller konkurrerende
virkelighetsforståelser mellom aktørene, hvilke sosiale rammer som kan virke begrensende
på deres handlinger og hvordan aktørene kan arbeide for å etablere et felles bilde av
situasjonen og den ønskede framtiden. (ibid)
Frogn skal aktivt møte kravene til mestringsferdigheter i det 21. århundre. En
tilstandsrapport skal både gi status, gjenspeile kvalitetsarbeidet i skolene og utfordre oss.

1.2 KRAV TIL INNHOLD OG SYSTEMKRAV
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. Vi har anskaffet to
programmer som omtales senere i meldingen,
som skal hjelpe oss med å effektivisere rutiner
(1310.no) og få bedre analyser av kvalitetsarbeidet
(Puls).
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Skoleeieres systemplikt, §13-10

Skriftlige rutiner for
elevarkiv

Felles ordensreglement
(under arbeid)

Standardtekster ved
elevpermisjoner og 9A

FNT 2014-17: tilsyn på
elevers læringsutbytte

Kvalitetsvurderingssystem

Forkortelser i figuren:
9A: henviser til Opplæringslovens kapittel om elevenes psykososiale miljø
FNT: Fellesnasjonalt tilsyn Fylkesmannen har for perioden 2014-17
”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. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i
tilstandsrapporten. Skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for
hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt.” (Udir)
Oppbygging av planen:
Administrasjonen har, for å gi folkevalgte, skoleledere, ansatte, foresatte og andre lesere en
bred forståelse av kvaliteten i Frognskolen, en utvidet presentasjon med utførlige faktadeler
i tall og tekst. Vi presenterer arbeidet vi gjør for å bli blant landets 10 beste kommuner mht
psykososialt miljø og læringsutbytte i vårt utviklings- og innovasjonsarbeid. Vi presenterer
også helheten i kommunen, fra samarbeidet på tvers av barnehage og skole, til eksempler på
god praksis i hverdagen og Regnbuen, voksenopplæringen og innføringsklasse.

1.3 KVALITETSMELDING OG TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsrapporten 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. (Utdypes i kap.2)
Hvordan hver enkelt skole møter utfordringer beskrives i presentasjonen av hver enkelt
skole i Del C, fra side 52.
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1.4 KOMMUNEPLANMÅLENE
Kommuneplanen (2013-2025) har følgende mål:
Alle barn og unge i Frogn får kvalitativt gode oppvekst- og læringsvilkår.
- 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
Kommuneplanen fremholder nødvendigheten av planmessig arbeid for at skolen skal ha et
innhold som gjør de unge motiverte og godt rustet til å ta høyere utdanning.
Kommunestyret har besluttet at det skal legges stor vekt på faglig utvikling av skoler og
barnehager. De siste 10 årene har Frogn holdt fast ved fire gjennomgående og helhetlige
satsingsområder for faglig utvikling:
-

Språk, lese- og skriveopplæringsplan
Plan for matematikk: ”Kuleramma”
Plan for elevenes psykososiale miljø: ”Ingen ut av rekka går”
IKT-strategi for digital utvikling

1.5 VARSOMHET VED 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.
Merknader fra Utdanningsdirektoratet knyttet til bruk av resultater for Nasjonale prøver:
Nasjonale prøver måler ikke utvikling over tid. Det innebærer at endringer fra ett år til ett
annet ikke kan tolkes sikkert som en reell endring i hvor godt elevene mestrer grunnleggende
ferdigheter. For eksempel betyr et høyere snitt for én skole i år sammenlignet med i fjor, at
årets elever sammenliknet med sitt årskull har gjort det bedre enn fjorårets elever gjorde
sammenliknet med sitt årskull. Årsakene til dette kan være at årets elever mestrer
grunnleggende ferdigheter bedre, at andre elever har prestert svakere eller en kombinasjon
av disse. Tallene i Skoleporten sier ikke noe om årsakene, bare om den relative endringen.
Endringer fra ett år til ett annet må derfor tolkes med forsiktighet
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1.6 ANALYSEVERKTØY OG FARGEKODING
For å kunne vurdere kvalitet trenger man kunnskap om forskning, skolens planer og hverdag,
elevgrunnlaget, den pedagogiske staben, og gode verktøy som gir tall-, kartleggings- og
analysegrunnlag.
Frogn kommunes skoler bruker (beskrivelsen er hentet fra de ulike verktøyene):
Skoleporten: dette er Utdanningsdirektoratets verktøy for vurdering av kvalitet i
grunnopplæringen. Målet med Skoleporten er at skoler, skoleeiere, foresatte, elever og
andre interesserte skal få tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall for
grunnskoleopplæringen.
VOKAL: dette er et nettbasert system som samler og sammenstiller vurdering og kartlegging,
slik at lærere kan gi tilpasset undervisning og bedre oppfølging av den enkelte elev.
PULS: Dette er et verktøy Frogn nylig har kjøpt inn for administrasjonen og foreløpig to av
skolene. Med PULS som kvalitetsverktøy kan vi
• se analyserte kvalitetsindikatorer fra sentrale kilder i relevante sammenhenger
• lage møteinnkallelser som inneholder utvalgte kvalitetsindikatorer, kommentarer, bilder
og refleksjonsspørsmål
• beskrive og vurdere kvalitet
• beskrive tiltak og vurdere framdrift
Dette verktøyet bruker vi bl.a til å se sammenhengen mellom indikatorer i
elevundersøkelsen (se boblediagram utover i meldingen), og analyseverktøyet er utviklet av
norske og internasjonalt anerkjente skoleforskere i samarbeid med profesjonell ITleverandør. PULS henter data fra Vokal og Skoleporten.
GSI: Grunnskolens Informasjonssystem som er et verktøy hvor skolene legger inn
tallgrunnlag. Her finner vi antall, årstimer, ressurser.
KOSTRA: Kommune-Stat-Rapportering, dette er nøkkeltall og grunnlagsdata for kommunens
tjenester
Når vi skal analysere kvaliteten ser vi på informasjon fra ulike kilder som talldatabaser,
kartlegginger og brukerundersøkelser i sammenheng med forutsetninger. Vi har jevnlige
diskusjoner på utvikling av kvalitetsarbeidet, både i ledergrupper og på skolene. I denne
meldingen er det begrenset hvor mye vi kan komme inn på alle forhold. Dialog mellom
nivåene og mellom ledelse, ansatte, foresatte og elever er derfor både spennende,
utviklende og viktige for å få en bedre dybdeforståelse rundt forutsetninger, mål og arbeidet
for å nå målene.
Fargekoding: Rundt omkring i meldingen forekommer fargekoding i grønt, gult, oransje og
rødt. Dette er en visualisering som Vokal og PULS bruker (samme leverandør og samme
kvalitetssikring fra profesjonelt skolefagmiljø). Se spesielt kapittel 6 og 7, samt tilsvarende
for skolene.
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1.7 SAMMENDRAG
Kommuneplanmålene for Frognskolen er ambisiøse, og det skal de være. Frogns plassering
på kommunebarometeret viser en svært høy plassering på område grunnskole. Det er viktig
å påpeke at dette er en rangering, ikke en kvalitetsbeskrivelse. Det er heller ikke usannsynlig
at andre områders resultater påvirker deler av grunnskoleindikatorene.

Frogn har elever som i hovedsak trives godt og som har gode resultater. Likevel har vi store
utfordringer knyttet til rus, psykiske lidelser, mobbing som er et stort problem for de få det
gjelder og dermed for skolen og nærmiljøet, og vi har alt for mange unge uføre og elever
som ikke fullfører videregående skole. Vi vet generelt en del om disse 24-25% som faller fra i
løpet av 5 år, de hovedsakelig gutter på yrkesfaglige retninger, de er dårlige lesere, de har
stor fravær, i tillegg til utfordringer allerede nevnt. De vi i dag kjenner tallet på mht frafall
gikk ut av Frognskolen i 2009 og tidligere.
Det er ingen quick fix i skolen, men derimot et jevnt og målrettet arbeid over flere år som
gjelder. Vi ser at grunnskolepoengene stadig stiger (se side 38), men vi ser ennå ikke om
dette vil slå ut på gjennomføring i vgs. De gode resultatene i 2015 viser først i 2020 om de
har en effekt på gjennomføringen av vgs. Samtidig skal vi aldri lene oss tilbake. Vi har ca 400
kommuner bak oss, og vi er blant de 10% høyst rangerte, men vi er ikke blant topp 10.
Likevel: rangering av kommuner viser ikke kvalitetsarbeidet i skolene, rangeringen er også
knyttet opp mot kostnader og henger sammen med utfordringer i andre kommunale
områder.
Frognskolen leverer god kvalitet, og vi jobber målrettet for hele tiden å videreutvikle vår
praksis. Våre planer, våre nettverk, våre rutiner og vårt samarbeid med eksterne, foresatte
og elever må ses i sammenheng og inn i helheten. Brukerundersøkelser og andre
tilbakemeldinger og innspill er viktig i den stadige evalueringen av arbeidet vårt.
Administrasjonen og skolene jobber stadig tettere med andre enheter og bidrar til helhetlig
og tverrfaglig samarbeid for å nå kommunens mål, og ikke minst de personlige målene for
alle våre elever. Vi får nye elever hvert år, og skal hele tiden være fremtidsrettet og
utviklingsorienterte, men vi skal også sørge for ro rundt prosjekter og innovasjonsarbeid.
Heller færre gode prosjekter over tid, enn såkalt kenguruarbeid. I Frogn er våre
hovedsatsinger, som har gått og går over mange år, elevenes lærings- og psykososiale miljø,
lesing og skriving (uansett redskap), vurdering for læring og IKT-strategien. I kapittel 5
beskriver vi skolenes langsiktige og sammenhengende utviklings- og innovasjonsarbeid.
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2 Rangering og kvalitet, kvalifisering og
profesjonalisering.
Det er en stor forskjell på rangering mellom skoler og et langsiktig kvalitetsarbeid i skoler.
Det er også en forskjell på en kvalifisert lærer og en profesjonalisert lærer. Profesjonalitet er
en av Frogns fire nøkkelverdier. Lærere kvalifiseres for ansettelse og arbeid i skolene
gjennom sin utdanning. Kvalifikasjonsbegrepet er primært knyttet til formaliserte
utdanningskrav for å komme inn i et yrke, mens profesjonsbegrepet er knyttet til
yrkesgrupper der faglig samarbeid og videre kunnskapsutvikling finner sted gjennom hele
yrkesløpet (Roald 2012).
I Frogn vises det jevnlig til Kommuneplanmålet om å bli blant de 10 høyest rangerte
kommunene innen elevers psykososiale miljø og læringsutbytte. Hva gjør kommuner og
skoler som lykkes i toppsjiktet? Sogn og Fjordane ligger i toppen mht grunnskolepoeng
sammen med Akershus, og Førde trekkes frem som en kommune som ligger i tet på
Kommunebarometeret år etter år. De siste årene har norsk skoleforskning skutt fart, og
”Sogn og Fjordane-paradokset” har vært ett av flere forskningsprosjekt; les gjerne om
Lærande regionar. https://www.hisf.no/lærande-regionar
Skoler som lykkes kjennetegnes ved at lærerne bruker ordet ”vi” mer enn ”jeg”, at de ser alle
elevene, er tett på elevene og er opptatt av at alle i klassen er deltagere i felles læring. Ikke
overraskende er både lærere og ledere tydelige personer, møter er forberedt og har god
struktur, akkurat slik timene skal være. Elevundersøkelsen viser, selvfølgelig, at elevene
trives godt. Kitt Lyngsnes, forsker ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og leder av ett av
underprosjektene i Lærande regionar, fremhever at det er en utfordring at ikke alle lærere
er fremragende lærere. – Aller best resultater får de lærerne som er gode i seg selv, og som
også er del av et fellesskap som er godt. Dette har internasjonal forskning vist før, og det
samme finner vi igjen i vårt eget forskningsprosjekt nå, sier Lyngsnes.
De 12 underprosjektene i Lærande regionar tar for seg ulike sammenhenger i S&F, og funn
herfra og andre forskningsprosjekter er noe av grunnlaget for Frognskolens revidering av
våre planer. Folkevalgte, foresatte og andre spør om sammenhengen mellom skolenes
planer og hvorfor vi reviderer dem. Vi viser i denne meldingen sammenhengen, og
saksdokumentene for hver plan har vist til hvorfor vi reviderer. Vi ønsker å
- styrke og bevisstgjøre sammenhengen og samarbeidet mellom barnehage og skole
- være proaktive i forhold til ny forskning og jobbe kunnskapsbasert
- vise at skolenes planer henger nøye sammen, de er en del av en helhet
- ta godt vare på gode tradisjoner og det gode arbeidet, dele kunnskap og erfaringer
for å lære av hverandre og dermed heve hver enkelt skole som organisasjon
- jobbe verdibasert, der f.eks det å være profesjonell betyr å være endringsvillig,
nysgjerrig og lærende
- ha gode rutiner og internkontroll, herunder ordensreglement, overgangsrutiner
(barnehage-skole, 7.trinn-8.trinn, grunnskole-vgs), informasjon om og bruk av ulike
skjemaer
- se helhet og sammenheng, der f.eks trygge skoleveier kan henge sammen med både
trafikksikkerhet og elevens psykososiale miljø. Dette betyr at man må kunne evne å
9
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se sammenhenger mellom planer som ikke direkte henviser til hverandre
Høyt presterende skolesystemer kjennetegnes altså av at så å si samtlige lærere er i
bevegelse. Det er et skoleanliggende, et profesjonsanliggende, et systemanliggende.
Profesjonell undervisning består av følgende tre komponenter (Hargreaves/ Fullan 2012):
1. Kontinuerlig undersøke hvordan du kan bli bedre.
2. Være en del av et høyt presterende team
3. Være en del av lærerprofesjonen, med ansvar for å utvikle den.
Profesjonell kapasitet utvikles innenfor rammen av et fagfellesskap, det er ikke et individuelt
anliggende. Profesjonsutviklingen skjer på arbeidsplassen, og fokuset på nettopp de
kollektive prosessene har ført til et ”paradigmeskifte” i norsk skoleutvikling. Vi
videreutdanner enkeltlærere slik at de og skolene får økt kompetanse og ballast, og de skal
brukes som en ressurs inn i den kollektive utviklingen. Både i personalet og f.eks i nettverk
på tvers av fag og skoler. Etterutdanningen i Frogn skjer etter nasjonale rammeverk, se også
avsnittet 5.7 om Ungdomstrinnssatsingen.
Økt tilgang på resultatinformasjon kan bidra til målrettet skoleutvikling. Men, ifølge Knut
Roald (2012), kan kvalitetsvurdering også fungere som meningstomme og kontraproduktive
ritual når vurderingsresultatene ikke blir bearbeidet på måter som gir kollektiv innsikt og
engasjement. Et godt system inkluderer derfor både prosess- og resultatkvalitet.
- Resultatkvaliteten beskriver det en ønsker å oppnå med den pedagogiske
virksomheten, det helhetlige læringsutbyttet for eleven eller lærlingen. Resultatmål
beskrives gjennom nasjonale og kommunale mål.
- Prosesskvaliteten handler om virksomhetens indre aktiviteter, selve arbeidet med
opplæringen (St.meld. nr. 30 (2003–2004), s. 125). Prosesskvaliteten dreier seg om
både arbeidsprosesser og organisering, det vil si alle handlinger som utføres for å
støtte elevenes læringsarbeid slik at deres læringsutbytte blir så bra som mulig, noe
som fører til at resultatkvaliteten øker. Skolene har planer for sitt arbeid, noen av de
er kommunale (eks for grunnleggende ferdigheter) og noen er lokale og mer
operasjonaliserte.

Kvalitetsvurdering

Kvalitetsarbeid

Kvalitetsutvikling
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Vi analyserer den lokale måloppnåelsen ut fra sentralt gitte mål, for deretter å definere hva en kan
forbedre, der vi bla må ta hensyn til skolens forutsetninger. Kort sagt: Hvor er vi, og hva skal vi bli bedre
på? Dette jobber vi langsiktig med, og det er skolene selv som kjenner hvor skolen trykker og kan sette
inn riktige tiltak. Skolelederne har også sine nettverk der Frognskolen diskuteres og vurderes, og
skolene har lokalt samarbeid med FAU’ene og elevrådene.
Dataene vi benytter i vårt analysearbeid, er generert fra skolen selv (egenvurdering,
handlingsbeskrivelser av progresjon på eget endringsarbeid), tilgjengelige data fra vårt
skoleadministrative system (karakterer, frafall, fravær etc.), samt resultater av alle
læringskartlegginger og brukerundersøkelser.
For at et kvalitetssystem skal fungere, kreves det balanse mellom resultat- og
prosesskvalitet. Skal en lykkes, kreves det at kvalitetsarbeidet foregår innenfor rammen av
det Knut Roald mfl. (2012) kaller for en læringslogikk basert på kunnskapsutviklende
dialoger. Denne læringslogikken skiller seg fra forvaltningslogikken, som baserer seg på
tradisjonell saksbehandling og forholder seg til gitte forslag som vedtas. Der
forvaltningslogikken er opptatt av å gi informasjon og medbestemmelse, er læringslogikken
opptatt av ny kunnskap og medskaping.
To resultatmål:
1. Nasjonalt mål: 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. Kommunalt mål: Skolene skal f.eks ha et gjennomsnitt på 3,2 på nasjonale prøver på utrinnet
Det ene målet utelukker det andre, men det er en vesensforskjell i måten de blir formulert på. Vi bør
reflektere over om den første målformuleringen bedre egnet til kunnskapsutviklende dialoger. De
kvantitative indikatorene er nettopp det; en indikasjon på om arbeidet vi gjør holder mål. (Legg også
merke til på side 31 at samme snitt gir ulik uttelling på 8trinn og 9.trinn.) Derfor legger vi vekt på å
beskrive de konkrete handlingene som bidrar til å fremme kvalitet, se kapittel 5.
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3 Alt starter i barnehagen

Første skoledag er viktig men første dag i barnehagen er selve starten. Når begrepet
kunnskapssamfunnet skal gis innhold må hele utdanningsløpet innbefattes. Særlig viktig er
det å inkludere barnehagen og de minste barnas læring. Det er der selve grunnlaget for
læring legges.
Funn fra internasjonal forskning innen nevrovitenskap, utviklingspsykologi, utdanning og
økonomi viser at barn i 2 5 års alder er mest mottagelig for stimulering fordi synapse
utviklingen er på høyden ved 3 års alder og potensiale som ikke blir utnyttet vil gå tilbake.
Det betyr ikke at potensiale ikke kan utvikles, men det vil kreve mer ressurser og barnets
forutsetninger for utvikling vil være lavere. De «myke» ferdigheter som tilknytning og
relasjoner (å forholde seg til andre), utvikles i de første leve månedene og påvirker
grunnlaget for a lære kognitive ferdighetene som trengs for a lykkes faglig. Senere
pedagogiske og faglige ferdigheter er bygget opp på disse fundamentene. Dette gjør at tidlig
innsats lønner seg både i forhold til livskvalitet for den enkelte og økonomisk besparelse for
samfunnet på lang sikt. (E. Meluish på konferansen «Verdens Viktigste, Oslo 2014). Med
andre ord «Alt starter i barnehagen».
Rammeverket for barnehagens oppgaver og innhold
Formålsparagrafen i Lov om barnehager lyder som følger:
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Rammeplan for barnehager legger føringer for barnehagens innhold. Den sier at
barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg og lek, læring og
danning er sentrale begreper. Et helhetlig læringssyn innebærer at barn lærer best i
12
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naturlige situasjoner gjennom dagen. Både i strukturerte og ustrukturerte situasjoner.
Rammeplan er prosessorientert og det innebærer at det er de voksne som skal veies og
måles og derfor har vi ikke innlæringsmål for barna, men mål for voksnes tilrettelegging. Her
skiller barnehagens rammeverk seg fra skolens. De voksne skal legge til rette for at barna får
erfaring med sju ulike fagområder, og de skal få utfolde skaperglede, undring og
utforskertrang. I barnehagen handler utdanning om lek, læring, omsorg og danning.

Betydningen av å gå i en god barnehage
Barnehagelærerne og de ansatte i barnehagen er både kunnskapsformidlere og
omsorgsgivere. Personalets kompetanse er avgjørende for å kunne gi barna et fullverdig
pedagogisk tilbud. Forskning viser at et barnehagetilbud av høy kvalitet bidrar til sosial
utjevning, tidlig innsats og livslang læring. James Hackman, nobelprisvinner i økonomi,
hevder at læring er en selvforsterkende prosess der tidlig læring fostrer mer læring.
Konsekvensen av dette er at forskjellene som eksisterer i småbarnsalderen vil forsterke seg i
høyere alder. Av samme grunn vil det være vanskelig å ta igjen tapt læring i
småbarnsalderen gjennom arbeidstrening og tiltaksprogram i voksen alder. (Hackman
2006/2007 her i Mogstad og Rege 2009)
På grunn av renters rente-effekt er tidlig investering i små barns læring det mest effektive
virkemidlet vi har for å gi norske barn likere muligheter for å lykkes i utdanning og arbeidsliv,
hevder Mari Rege (Rege 2009). Flere studier viser at barn som har gått i gode barnehager
klarer seg bedre på skolen når de kommer dit. De får et solid grunnlag for videre utvikling og
læring. Og minst like viktig: Barn som går i gode barnehager får mange positive opplevelser
der og da, mens de er små. Dette handler ikke bare om hva barna skal få til senere i livet,
men om livet de lever når de er to eller fire år gamle.
Mari Rege oppfatter at det skapes et kunstig skille mellom lek og læring. Læring i
barnehagen foregår i stor grad gjennom lek. Lek er barnas viktigste uttrykksform. Lek er
livsutfoldelse og glede, og den er et mål i seg selv. Samtidig er lek den viktigste
læringsarenaen på alle områder. I leken lærer barn samarbeid og språk, de prøver ut og gjør
seg nye erfaringer. Samtidig bearbeider barna erfaringer de har gjort og leker ut disse.

Barnehagenes satsinger
•
•
•
•
•

Videreutvikling av de ansattes relasjonskompetanse og tilknytning
Utvidet almen pedagogikk – tilpasset opplæring
Samarbeid med barnas hjem
Arbeid med barns psykososiale miljø- de voksnes ansvar
Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid gjennom bruk av Kvello modellen

Overgang hjem-barnehage
Sammenheng og overgang hjem- barnehage-skole er en satsning i Frogn kommunes
barnehager og i samarbeid med skolene. Å begynne i barnehagen innebærer en ny fase for
barn og foreldre. En god oppstart i barnehagen for barn og foreldre forutsetter at de blir
møtt av et imøtekommende personale, blir inkludert i barnehagemiljøet og få god
informasjon. Dette vil styrke relasjonen og tilliten mellom hjem og barnehage noe som er
sentralt for videre samarbeid. Relasjonen og tillitten mellom foreldre og personalet påvirker
også barnas muligheter for læring. Dette fordi barn henter sin trygghet hos foreldre via bla
13

Tilstandsrapport 2014-15
sosial referering. Dette innebærer at de sjekker ut med foreldrene om en person eller et
miljø er trygt via blikk og kroppsspråk. Barnas trygghet påvirker igjen deres mottagelighet for
læring og utforskertrang. (Kvello 2010)

Tiltak overgang hjem- barnehage:
•
•
•

•
•

Oppstart med fokus på trygghet, trivsel og gradvis tilvenning for barn og foreldre.
Brobygging mellom hjem og barnehage. Foreldrene gir informasjon om barnet slik at
personalet blir kjent med barnet og familien. Tett kontakt med foreldre bidrar til tillit.
Foreldrene er de viktigste omsorgspersonene i et barns liv og kvaliteten på relasjonen
mellom foreldre og barn skaper forutsetning for barnets utvikling. Dette er det viktig
at foreldrene selv er bevisst på. Barnehagens personale har ansvar for at foreldrene
blir lyttet til og får medvirkning i forhold til eget barn.
Hjelpe foreldre med å skape gode avskjedsrutiner når de leverer barnet og når de
henter i barnehagen.
Bruk av primærkontakt i tilvenningsperioden. Denne personen er barnets første
kontakt i barnehagen og står for trygghet og nærhet med følgende oppgaver:
o Ta imot barnet i tilvenningsperioden
o Være primærkontakt med barnets foresatte den første tiden
o Kartlegge og bli kjent med barnets behov (soving, kos, mat, allergier osv.)
o Hjelpe barnet til å gjenkjenne barnehagedagen – struktur skaper trygghet

Overgang barnehage-skole
Skolestart er en stor begivenhet i et barns liv. Mange barn og foreldre ser frem til
begynnelsen
på skolegangen, men for mange er barnehageslutt og skolestart også noe skummelt og
utfordrende. Personalet fokuserer på at foreldre skal ha en god forståelse av hva
overgangen
innebærer for sitt barn, og at de samtidig opplever å ha god kontakt med barnehage, skole
og
SFO. Overgangen avhenger av godt samarbeid mellom hjem, barnehage og skole.
For å kunne se sammenhengen i arbeidet vi gjør fra barnehage til skole trenger vi å blir kjent
med hverandres arenaer. Nettverksmøter hvor barnehagelærere og lærere deltar er en
måte å få til dette på, samt styrke samarbeidet for å bedre overgangen for barna og deres
foreldre.

Tiltak overgang barnehage-skole
Plan for overgang barnehage – skole lister opp rutiner som skal følges slik at overgangen til
skolen blir best mulig. Eks på tiltak barnehagene gjennomfører for å få til en god overgang til
skolen: (hentet fra notat: «Orientering om tilknytning og overganger- barnehage-skole»)
• Tilrettelegger for at barn med samme skoletilhørighet blir kjent i god tid før
skolestart.
• TRAS kartlegging bidrar til å fange opp barn med behov for
ekstra stimulering i forkant av skolestart.
• Barnehagen fyller ut, i samarbeid med foreldrene, et skjema med informasjon om det
enkelte barn. Dette for at skolen skal kunne tilrettelegge for den enkelte elev.
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•
•
•
•

•
•

Samtale med skolen etter samtykke fra foreldre. Ved barn med ekstra oppfølging
gjennomføres samarbeidsmøter med den enkelte skole.
Skolestarterne blir invitert til besøksdager på skolen
Lån av skolens lokaler i en periode på våren for å bli kjent med rommene i forkant av
besøksdagene, og leker i skolegården.
Førskolegruppe i barnehagen 1-2 ganger i uken med fokus på selvstendighet i
påkledning, sosiale ferdigheter, språk- og førmatematisk stimulering, motta og
forholde seg til fellesbeskjeder, lytte og vente på tur i samtaler.
Uformelle turer til skolens skolegård for 5-års gruppene for å bli kjent med skolens
uteområde – erfare full skolegård i friminuttene.
Gammelbarns fest. Etter høstferien inviterer flere av barnehagene 1. klasse elevene
til «fest» i barnehagen. Dette for å få oppleve gjensyn med gamle venner, høre
historier
fra skolen, se gleden ved å være skolebarn, titte på skolebøker, høre om lekser og
hva de gjør på skolen.

Virkemidler for å styrke personalets kompetanse, da med spesiell fokus på
relasjonskompetanse, tilknytning og læring
Barnehagene bruker mange virkemidler. Det utdannes barne- og
ungdomsfagarbeidere/assistenter, vi har samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus om
arbeidsplass basert barnehagelærerutdanning.
Vi har verktøy for å jobbe med sosial kompetanse, og vi bruker en modell for å analysere og
tolke barns atferd, følelser og behov. Da kan vi veilede foreldre i utviklingsstøttende omsorg,
og målet er at barnet skal utvikle en trygg tilnærming til sine foreldre.
Vi observerer og kan kartlegge både kontakt mellom både personalet og barnet, og barnets
kontakt med andre barn.
Det er viktig for barnehagene å jobbe med en helhetlig organisasjonsutvikling (LORGLedelse, Orden, Riktige prosesser og Gjennomføringsglede), vi har mellomlederopplæring og
internopplæring for assistenter og pedagoger. I tillegg til å delta på eksterne kurs har de
kommunale og private barnehagene også felles kurs med interne og eksterne
foredragsholdere.

Kvalitetsutviklings verktøy for barnehagene:
•
•

•
•
•

Ståstedsanalyse fra UDIR
TRAS – et pedagogisk kartleggingsverktøy for observasjon av språkutvikling til barn i
alderen 2-5 år. Brukes etter vurdering av styrer og pedagogisk leder på den enkelte
avdeling i forhold til det enkelte barn.
LORG - KPI – Barnehage enhetens mål og strategiplan (LORG) skisserer ulike områder
vi skal måle kvaliteten på og har satt nøkkeltall (KPI) på
Barnehagemyndigheten utfører tilsyn etter lov om barnehage ute i den enkelte
barnehage på prosesskvalitet
Målrapportering på kvalitet-innhold-tidlig innsats-minoritetsspråklige barn

15

Tilstandsrapport 2014-15

DEL B
FROGNSKOLEN
4 Drift, ressurser og kommunetall
Her presenterer vi resultattall for Frogn fra Kostra og GSI.

4.1 DRIFTSUTGIFTER

4.2 ELEVTALL
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4.3 LÆRERE, ADMINISTRASJON, ASSISTENTER, ANDRE OPPGAVER.
ÅRSTIMER OG ÅRSVERK
Årstimer

Årsverk (1 årsverk = 100)

4.4 GRUPPESTØRRELSE OG LÆRERTETTHET
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TRIVSELSVANDRERE PÅ DRØBAK SKOLE

Drøbak skole satser på trivselsvandrere.
Trivselsvandrere er elevrådsrepresentantene på 7.trinn. Deres oppgaver er
å bistå lærerne som har miljøtjeneste. Ikke erstatte. De skal hjelpe elever
inn i leken, dersom de går alene og trøste de som er lei seg. De skal ikke
løse konflikter, men hente de som har miljøtjeneste.
Trivselsvandrerne er ute i storefri man-tors.
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4.5 KORT OM MINDRE GRUPPER ELEVER, FYSISK AKTIVITET OG
LEKSEHJELP
Vi hadde 0 elever som ikke møtte opp på skolen ved skolestart, heller ingen med foresatte
som hadde ansvar for undervisning hjemme.
Vi hadde 4 elever som ble finansiert av andre kommuner, ingen med
tegnspråk/punktskriftopplæring.
Særskilt norskopplæring:

FYSISK AKTIVITET:
Elevtimer:

Ressurser:

LEKSEHJELP:
Elever og elevtimer:

Ressurser:
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4.6 SPESIALUNDERVISNING, ANTALL ELEVER OG RESSURSER
Først barnehagebarn:

Elever

Utvikling over tid:
Antall som
får
spesund.
etter vedtak

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

128

137

155

127

156

152

165

183

170

Ressurser
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BOKUKE OG HEI!-AKSJON PÅ SOGSTI SKOLE
Hvert år feirer vi bøkenes verden med en egen bokuke
på Sogsti skole. Da legger vi timeplanen til side og gjør
bokrelaterte aktiviteter hele uka. Elevene tar med store,
myke puter hjemmefra slik at alt ligger godt til rette for
at de skal klare å lese mye og lenge. Men bøker er ikke
bare stillelesing; elevene skriver historier, ser på film
som er basert på bøker, lager illustrasjoner, og melder
seg på aldersblandet høytlesningsstasjoner.
Uka både starter og avslutter med et allmøte hvor vi blir
inspirert av hverandre, og det blir kåret ukas illustratør.
Hvert år har vi et eget tema og i fjor hadde vi temaet
«krim og mystikk». Vi hadde da besøk av Jørn Lier
Horst som har skrevet den populære CLUE-serien,
som er spenningsbøker for barn

I fjor tok elevrådet initiativ til en Hei!-aksjon hvor
målsettingen var at alle elever skulle bli sett hver dag av
både voksne og medelever.
Elevrådet holdt allmøte med oppfordring til å hilse på
hverandre, også etter at uka var over. Medlemmene i
elevrådet lagde egne t-skjorter og var synlige i
skolegården hele uka. De hilste velkommen til alle på
hver morgen og de arrangerte leker i storefri. De delte
også ut is til hver elev og en lengre kø med blide unger
har vi aldri opplevd!
Evaluering av uka har ført til at dette må bli en årlig
tradisjon på Sogsti skole
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5 Utvikling og innovasjon
Frogn har som mål å være blant landets 10 høyest presterende kommuner når det gjelder
elevers psykososiale miljø og læringsmiljø. Det er flere kriterier vi vurderes etter, blant annet
elementer fra elevundersøkelsen, grunnskolepoeng og gjennomføring i vgs. Skolene i Frogn
driver utstrakt innovasjonsarbeid, vi er toneangivende mtp vårt arbeid med planer, digital
utvikling, helhetstenking og samarbeid med barnehage. Vi er ikke blant landets 10 beste
kommuner, men vi er blant de 10% beste, noe vi skal være stolte og glade over. Det er ikke
noe som kommer av seg selv, det kommer av langvarig, konsistent og målrettet
kunnskapsbasert jobbing på alle nivåer i Frognskolen.
Våre satsinger og innovasjonsarbeid (og ja, alt henger sammen – et par bokser forekommer
flere plasser for å understreke nettopp sammenhengen): Rødt=prosessarbeid på skolene,
Grønt=struktur og systemer.

For å nå
Kommuneplanmål
Elevens psykososiale
miljø og læringsmiljø

Ingen ut
av rekka
går

Klassele
delse

Vurderin
g for
læring

Ordensregl
ement beredskap miljørettet
helsevern

Grunnleggende
ferdigheter

Hjemskolesamarbe
id
FAUKFU-UKS

Språk,
lese og
skriveop
plærings
plan

Plan for
digital
kompeta
nse

Matematikk og
realfag

Kuleram
ma

Tidlig innsats

Samarbe
id og
sammen
heng
barneha
ge-skole

Tilpasset
opplæri
ng for
alle
nivåer

Teknisk og digital
oppgradering

Plan for dig
komp:
Infrastruktu
rmaskinvar
e, plattform

Rutiner og
internkontroll

Organisasjonslæring

Ulike
nettverk
i og
mellom
skoler

Etter- og
videreut
danning

Ordensregle
ment beredskap miljørettet
helsevern

Verktøy
og
systen
for
internko
ntroll

Når skolene jobber med sitt pedagogiske utviklingsarbeid, så ligger utvikling av skolen som
organisasjon (organisasjonslæring, også beskrevet under avsnitt 5.7) og stadig utvikling av
arbeidet med underveisvurdering, klasseledelse og tilpasset opplæring (vurdering for læring)
i bunnen av alt arbeidet. Dyktige lærere utvikler seg i fellesskap i fagmiljøer på egen skole og
på tvers av fag/skoler.
Under vil leseren legge merke til at i omtalen av de ulike elementene av vårt helhetlige
arbeid så refereres det stadig til andre områder, de henviser til hverandre flere steder og
stadig. Det er helt bevisst. Administrasjonen og skolene vet at foresatte og folkevalgte ikke
alltid ser sammenhengen mellom planer, satsinger og innovasjonsarbeid, og vi prøver å
tydeliggjøre dette overfor leseren.

5.1 Elevens psykososiale miljø
Ingen ut av rekka går er Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø.
Alle barn og unge i Norge har opplæringsplikt. Det vil si at de ikke kan velge om de vil gå på
skolen eller ikke. Uansett hvilken skole de går på, har de rett til et godt psykososialt miljø, et
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miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette gjør at kommunen har et spesielt ansvar
for at skolen motarbeider og bekjemper mobbing. Revidert plan er nå ute på høring (egen
sak i OOK oktober 2015) og vil iverksettes fra vedtatt dato, antagelig i februar 2016.
I del B viser vi tall på både krenkelser og mobbing fra Elevundersøkelsen, og i del C viser vi
tallene for hver skole.
Psykososialt miljø, alvorlig fravær og frafall i vgs henger nøye sammen, det viser flere
undersøkelser og rapporter, bla Ungdata og UNICEF-rapporter. Frogn har utarbeidet
”Veileder for forebygging og oppfølging” for alvorlig skolefravær for perioden 2013-16.
IKO betyr identifisering, kartlegging og oppfølging. Her følger skolene opp elever som har
stort fravær koblet opp mot læringsresultater. De elevene som har begynnende
skolevegring, stort fravær og fallende resultater, vil bli fulgt opp i modellen, blant annet ved
mestringsavtaler.
Frogn har fått en 3-årig prosjektstilling, Ungdomslos, finansiert av staten, til oppfølging av
begynnende skolefravær. Når en elev begynner å skulke en time eller tre vurderes det om
ungdomslosen skal arbeide med vedkommende som en coach. Ungdomslosen skal ikke
arbeide med fastgrodde, tunge saker, men forebyggende og komme tidligst mulig inn.
Hovedvekten av arbeidet er på 8. trinnet, men også 7, 9. og 10. trinnene er aktuelle arenaer
for arbeidet. Stillingen administreres fra enhet for barn, unge og familier (BUF) og deles
mellom Dyrløkkeåsen og Seiersten, og i samarbeid med Frogn vgs.

5.2 Ordensreglement og arbeid med rutiner
I juni 2015 sendte OOK forslaget til nytt felles ordensreglement ut på høring til alle utvalg.
Høringsfristen var 15/10. Arbeidet med ny forskrift gjøres på bakgrunn av nasjonale føringer
via Fylkesmannen, og prosessen har gått i samarbeid/samråd med foreldre og elever og
deres utvalg. Dette blir egen sak i 2016, antagelig i februar.
Administrasjonen arbeider stadig med å bedre rutiner som gjelder barnehage og skole.
Høsten 2015 kjøpte vi inn et nytt system: 1310.no er et system som hjelper oss med å
oppfylle kravet til et forsvarlig system (Opplæringsloven §13-10). I tillegg bidrar løsningen til
å gjøre enhetslederes og kommuneledelsens arbeid med dette enklere og mer oversiktlig.
Systemet vil kobles opp mot Kvalitetslosen og være et viktig bidrag til god internkontroll i
skolen.

5.3 Arbeidet med grunnleggende ferdigheter
Planen for språk, lese- og skriveopplæring ble høsten 2015 ferdig revidert. Den ble endret for
bl.a å styrke bevisstheten og samarbeidet mellom barnehage og skole, tydeliggjøre
forskningsgrunnlaget og spisse arbeidet med tidlig innsats. Nettverket for lese- og
skriveveiledere blir samtidig styrket og utvidet, nå er barnehageansatte og Montessoriskolen
også inne med sine deltagere, og nettverkets arbeid skal være en lærende arena. Læring
skjer med deling av erfaringer, refleksjon over, utforsking og utvikling av
undervisningspraksis.
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Plan for digital kompetanse er en ny plan under utarbeidelse, den er først og fremst en
pedagogisk plan som skal styrke og utvikle den digitale kompetansen i alle fag, men den skal
også gi informasjon om personvern og teknisk utvikling/oppgradering som en konsekvens av
samfunnets utvikling og økte krav til digital kompetanse i alle yrkesgrupper. Disse kravene er
like aktuelle og viktige for fremtidens håndverkere som for akademikere, og dermed viktig
for fullføring av videregående opplæring. Den blir også etter hvert aktuell for barnehagen.

5.4 Matematikk
Kuleramma er Frogns plan for matematikk fra barnehage til 10.trinn. Den har gjennomgått
små redigeringer og er et av grunnlagene for nettverket for ressurspersoner i matematikk i
barnehage og skole. Montessori er innlemmet som deltagere for felles utvikling når det
gjelder variert undervisningspraksis, utvikling/bruk av konkretiseringsmateriell og bruk av
kartleggingsprøver.

5.5 Samarbeid mellom barnehage og skoler
Denne meldingen starter med en generell del A, med beskrivelse av overordnede mål
(kap.1), kvalitet (kap.2) og hvordan alt starter i barnehagen (kap.3). Arbeidet med Språklese- og skriveopplæringsplanen har bidratt til enda bedre samarbeid mellom barnehage og
skole. Planen tydeliggjør og bevisstgjør viktigheten barnehagen har i forhold til elevers
gjennomføring av videregående utdanning. Barnehage og skole har fra før utarbeidet gode
rutiner for overgang til 1.trinn. Matematikkplanen er også en helhetlig plan for hele spennet,
og psykososial handlingsplan følger samme mønster. Det samme vil Plan for digital
kompetanse gjøre i løpet av et års tid.
I administrasjonen finner samarbeidet stadig nye veier, og det er et mål at vi i større grad
skal delta på hverandres arenaer.
Nettverkene vi utvikler til lærende møteplasser omfatter barnehage og skole, kommunale og
Montessori. Målrettet samarbeid på tvers for Frogns barn og elever gir muligheter for bedre
felles utvikling og helhet.

5.6 Digital satsing
Prosjektet ”digital skole” er gjenstand for jevnlig omtale, og dokumenteres ikke mer
utfyllende enn andre områder i denne meldingen. Jevnlig orienteres KFU og OOK.
Satsingen omfatter flere områder, der hoveddelene er teknisk IKT, pedagogisk bruk av
verktøyene og juridiske aspekter. Skoleåret 2015-16 utvikler vi også en ny felles plan for
Frognskolen: Plan for digital kompetanse. (Se punkt 5.3) Den vil omfatte alle områdene og
erstatter tidligere IKT-strategi. Erfaringer og evalueringer av piloteringen 2015-2016 og
budsjett vil avgjøre graden og hurtigheten i utrullingen, forslaget pr oktober 2015 er at
Dyrløkkeåsen skole er neste skole ut fra høsten 2016, mens Drøbak, Heer og Sogsti rulles inn
høsten 2017. Likevel: det at skolene rulles inn på ulikt tidspunkt skal ikke medføre merkbart
reduksjon mht tekniske løsninger for f.eks spesialundervisning eller stasjonsundervisning ved
skolene.
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Oppgradering av infrastruktur og tekniske løsninger på skolene mht nett-kapasitet går
uavhengig av den pedagogiske satsingen. Skolene vil fra 2016 drifte en egen stilling i IKTavdelingen i kommunen for å ivareta disse oppgavene.
Se også hvordan Plan for digital kompetanse og teknisk utvikling henger sammen med alt i
skissen først i dette kapittel.

5.7 Ungdomstrinn i utvikling
En nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning,
lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling,
lærende nettverk og pedagogiske ressurser.
Bakgrunnen for satsingen er St.meld 22 (2010-2011) Motivasjon - Mestring – Muligheter.
Stortinget stilte seg bak målsettingene i stortingsmeldingen Meld.St.22 (2010-2011) - om et
ungdomstrinn som øker elevenes motivasjon og mestring, og som gir bedre læring gjennom
mer praktisk og variert undervisning.
Strategien Motivasjon og mestring for bedre læring, ligger til grunn for å få til god
gjennomføring av tiltak som skal støtte lærere, skoleledere og skoleeiere i arbeidet med å
utvikle ungdomstrinnet. Strategien har som mål å utvikle bedre praksis for klasseledelse
og undervisning i regning, lesing og skriving.
Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden 2013-2017 tilbud om å delta.
Utdanningsdirektoratet fordeler skolene i fire puljer og en pulje varer i tre semestre. Frogn
er med i fjerde pulje, det er tre semestre fra høsten 2016 og ut 2017 med støtte fra
universitets- og høgskolesektoren (UH). Frognskolen har som mål at alle skolene skal få
effekt av satsingen, selv om skolene med ungdomstrinn er de som i utgangspunktet får
støtte. Ungdomsskolene melder vinteren 2015-16 inn sine foreløpige temaer, som vil være
en videreføring og styrking av utviklingsarbeidet vi allerede jobber langsiktig med, og møter
våren 2016 UH for å berede veien videre for god oppstart høsten 2016.

5.8 Hjem-skole-samarbeid; KFU og UKS
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
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.”
Formålet med UKS er å: «Fremme barn og unges interesse og
tale deres sak i Frogn kommune. Stimulere til
samfunnsengasjement, medbestemmelse og deltakelse blant
unge.»
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Ungdommens kommunestyre skal bestå av 16 medlemmer. Nye retningslinjer er vedtatt av
UKS, de gjelder fra 1/10 2014.

5.9 Brukerundersøkelser
Elevundersøkelsen:
Elevundersøkelsen er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Den er
obligatorisk for 7. og 10.trinn, men Frognskolen spør hvert år alle elevene fra 5.trinn.
Undersøkelsen er delt i obligatoriske spørsmål og tilleggsmoduler, og ledergruppa
bestemmer hvert år hvilke spørsmål vi skal bestille. Alle spørsmål i den obligatoriske delen
gjennomgås, men vi følger spesielt opp temaene trivsel og motivasjon, arbeidsforhold og
læringsmiljø, vurdering for læring, mobbing og krenkelser.
Foreldre- og lærerundersøkelsen er fra direktoratets side frivillig for kommunene, men vi har
bestemt oss for å holde disse hvert år.
- Foreldreundersøkelsen er avholdt to ganger. Første gangen med 29% deltagelse i 20132014 og 36% deltagelse i 2014-2015. Deltagelsen er for lav til at materialet kan brukes
skikkelig, men KFU og OOK er begge orientert om tendenser vi har sett. KFU jobber sammen
med administrasjonen om utvelgelse av spørsmål og tiltak for økt deltagelse fra høsten
2015.
- Lærerundersøkelsen blir gjennomført første gang 2015-2016.

5.10 Videreutdanning av lærere
For å øke kompetansen og fornye kunnskap hos både enkeltindivider og skolen som
organisasjon, sender Frogn kommune hvert år et antall lærer på videreutdanning.
Videreutdanning er formell kompetanseheving med eksamen og studiepoeng.
Siden høsten 2010, inkl skoleåret 2014-15, er/blir 46 lærere videreutdannet.
2010-11
11
1 180 000

2011-12
11
1 013 200

2012-13
9
1 153 000

Antall lærere
Statlige midler fra FM
(vikarutgifter +
studieavgifter+studavg)
Kommunale midler
1 180 000 1 013 200
573 000
* Stipendmidler for første gang i 2015-16 ** Studieavgift
*** Budsjettert, til vikarordningen

2013-14
9
1 136 240
562 500

2014-15
6

2015-16
12
945 000
1 575 000
400 000*
10 000**
461 000 630 000***

For skoleåret 2014-15: Det var 9 prioriterte søkere fra Frogn kommune. Kun 5 fikk
studieplass og Frogn bestemte seg for å dekke midler til den sjette lærer fra allerede avsatte
midler knyttet til vedtatte satsinger.
For skoleåret 2015-16: 8 lærere deltar på vikarordningen som det settes av midler til, og
ytterligere 4 deltar på stipendordning. Stipend utbetales til studenten, skattepliktig.
Skolene i Frogn kommune har felles strategi for både videre- og etterutdanning. Det settes
av et beløp hvert år til felles etterutdanning som kan omfatte enkeltkurs for lærergrupper
eller hele personalet ved en/alle skole(ne).
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DIGITALT PROSJEKT PÅ DAL SKOLE
Da det ble bestemt at Frogn kommune skulle gjennomføre en pilotering av
nettbrett 1:1, meldte Dal skole seg på. Rektorene ønsket å se dette
gjennomført på alle trinn i grunnskolen. Seiersten ungdomsskole ble dermed
en stor pilot for ungdomstrinnet, mens Dal skole kunne gjennomføre dette
på alle trinn for en forholdsvis lav kostnad.
Forberedelser - Våren 2015
• IT-avdelingen gjorde en stor jobb med å få på plass ny dataløsning og
nye trådløse sendere.
• Det ble valgt en leverandør for opplæring, og forberedelser med
dette firmaet pågikk hele våren.
• 3 lærere deltok på en to-dagers konferanse i Sandefjord
• Tillitsvalgte / IKT-ansvarlig deltok på planleggingsmøter og
skolebesøk
• Alle tilsatte ved Dal skole var på skolebesøk på Konnerud skole i
Drammen
• Rektor på Konnerud skole holdt foreldremøte på Dal skole
• Elevrådet laget regler for bruk av iPad
• Det ble utarbeidet en kontrakt for utlån av iPad til elevene
• Det ble laget en plan for lærernes bruk av tid på prosjektet
I løpet av sommeren ble nettbrettene klargjort for alle elever, og de ble delt
ut ved skolestart. Dette ble gjort som et møte mellom barn, foreldre og skole
– enkeltvis.

Evaluering
Det vil bli gjennomført både intervjuer og spørreskjema med elever.
Lærerne uttaler seg både gjennom klubb og medarbeidersamtaler
FAU vil uttale seg og velger selv form på det
Skoleledergruppa uttaler seg etter at alle skoler har vært på
observasjonsdag

Opplæringsprogrammet :
• To dagers opplæring for
lærerne før skolestart
• Tre dagers opplæring av
elever og lærere i
klasserommene
• Fire oppfølgingsdager
for lærerne i løpet av
høsten
Til sammen har lærerne hatt
opplæring 9 dager spredt over
en periode på 3,5 måned.
Erfaringer så langt
Elever :
- Høy motivasjon
- Arbeidsglede
- Følger ordensreglene
- Tar vare på iPaden
- Stor kreativitet
Tillitsvalgte :
- Samtlige av de ansatte er
positive
- Kraftig forbedret
motivasjon
- Store muligheter
- Fokus på det
pedagogiske

Målet er at dette skal gi økt
læringsutbytte for elevene.
På Dal skole virker dette prosjektet
veldig positivt. Det vi ser så langt :
Eleven får gjort mer i timene – alle får
et godkjent resultat – intensiv
oppdragelse i bruk av internett – det er
lettere for lærer å tilrettelegge /
differensiere – arbeidene er samlet ett
sted og kan lett hentes fram – Showbie
gir veldig gode muligheter for
vurdering for læring – Lærer får lettere
hjulpet de elevene som trenger det
fordi flere er mer «selvgående» - bedre
utnyttelse av undervisningstid
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5.11 Lærende nettverk
Over er det referert til våre nettverk, på tvers av barnehage og skole, Montessori og
kommunale, som vi utvikler til lærende arenaer. Dette gjelder spesielt to nettverk:
- SLS-nettverket er et nettverk for lese-og skriveveiledere i skolene og for ressurspersoner
for språkutvikling i barnehage.
- Matematikknettverket er for ressurspersoner i matematikkundervisningen i skolen og
tallforståelse/utvikling i barnehagen.
Vi har et nettverk for TO-team (tilpasset opplæring) ved skolene sammen med PPT.
I tillegg har vi nettverk for rektorer og skoleledere. Nettverket for rektorer har som mål å
videreutvikle/revitalisere som en lærende arena i større grad enn slik det nå fungerer. Nå
har vi en god arena for erfaringsdeling, men målet er å bli mer effektive på
forvaltningsoppgaver og ha bedre tid til utviklingsarbeidet innad i gruppa.

5.12 Avsluttede prosjekter
Som beskrevet i fjorårets tilstandsrapport ble tre prosjekter avsluttet skoleåret 2014-2015,
og for alle prosjektene er sluttrapporter innlevert.
- Vurdering for læring – et nasjonalt prosjekt der vi deltok i pulje 4, 2013-2014.
Sluttrapport levert til Fylkesmannen i
Oslo og Akershus høsten 2014.
- Vurdering for læring (VfL) er også
prinsipper for god vurderingspraksis,
og det arbeidet videreføres i våre
kommunale planer for grunnleggende
ferdigheter og fag, og er viktige
prinsipper for elevers aktive
medvirkning til egen utvikling og
vurdering av egen kompetanse.
- Ny GIV 5.-10.trinn i regi av Akershus
Fylkeskommune. Sluttrapport levert
til AFK våren 2015. I løpet av denne
perioden fikk mange av våre lærere frisket opp og tilført bredere kunnskap om
variert undervisningspraksis. Mye av dette har spredd seg i skolenes personale.
- Matematikkprosjekt sammen med Kuldiga i Latvia, Sluttrapport levert til Senter for
internasjonalisering av utdanning (SIU) høsten 2015. Skolene som deltok, Seiersten
og Dyrløkkeåsen, har fått en gevinst i form av økt fokus på variert og konkretiserende
matematikkundervisning, og spesielt mht å bruke nærmiljøet utendørs.
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SOSIAL LÆREPLAN PÅ HEER SKOLE
Heer skole ønsker å gi elevene kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør at de blir i stand til å
mestre sine liv på en god måte i ulike sosiale miljøer.
Hvorfor sosial læreplan?
Vi utvikler oss gjennom sosialt samspill. Ved å gi og få gode tilbakemeldinger, får vi tro på oss selv og blir
trygge og sterke. Vi blir i stand til å samhandle til beste for oss selv og andre. Sosial kompetanse er en
forutsetning for vennskap, sosial integrering og inkludering i skolen. Vår sosiale læreplan bygger på
praksis som skolen har bygget opp på dette område over tid. Læreplanens generelle del ligger også til
grunn for denne planen.

”Elevenes forventninger til egen mestring har betydning for atferd, tankemønstre og motivasjon. Det vil både
påvirke valg av aktiviteter, innsats og utholdenhet og for hvilke strategier som velges for problemløsninger.”
(Albert Badura)
Heer skole sin sosiale læreplan vektlegger ferdighetsmål innenfor 5 hovedområder. Det er viktig å
understreke at dette er mål vi jobber mot. Graden av måloppnåelse vil variere fra elev til elev og ikke minst
etter hvor gammel eleven er. I praksis vil det si at vi jobber mot mange av disse målene over år.
For at elevene skal kunne nå målene legger vi til rette for at:
- Elevene våre lærer gjennom erfaring.
- Elevene lærer gjennom modellæring, for eksempel at store hjelper små.
- Elevene får støtte, oppmuntring og positive tilbakemeldinger.
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6 Elevenes psykososiale miljø og
læringsmiljø: nøkkelinformasjon
Elevundersøkelsen er en viktig indikator når vi vurderer våre satsingsområder, prosjekter, og
ikke minst elevens psykososiale miljø.
Tabellen under viser hovedområder i undersøkelsen; Frogn sammenliknet med tall for
Akershus og landet som helhet. Tall fra 2014-15 og 2013-14
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Tallene under viser nøkkelinformasjon for de siste to årene ved skolene.
Nasjonale prøver 5.trinn: grønt for snitt på 2,3 og opp. 8.trinn: grønt for snitt på 3,38 og opp.
9.trinn: grønt for snitt på 3,76 og opp.
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NY KANTINE PÅ SEIERSTEN UNGDOMSSKOLE
Seiersten har fått en ny og moderne
kantine. Vi mener at fysisk aktivitet, møte
med kulturopplevelser og sunt kosthold
har stor betydning for elevene nå og
forebyggende på lang sikt. Det er investert
1,5 mill. i kantina, og det er ansatt en
kokk der. Det er subsidierte priser, vi har
fått både kassaapparat og kortautomat
som kan dokumentere at elevene velger
sunt.
I tillegg har Seiersten ungdomsskole gratis
frokost fra kl.7.45-8.15 hver skoledag.
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7 Sammenhengen mellom elevenes
læringsmiljø og læringsutbytte
7.1 Læringsmiljø: Sammenhenger fra elevundersøkelsen
Under presenterer vi fire hovedområder kun for Frogn, splittet i delområder, for de to siste
årene. Etterpå ser vi på sammenhengen mellom indikatorene faglig utfordring ( variabel 1.4
under) – støtte fra lærere (variabel 3.1), sammenhengen mellom trivsel (variabel 2.1) motivasjon (variabel 1.1) siste året, og sammenhengen mellom mestring (variabel 1.3) –
arbeidsro (variabel 3.2).
1 MOTIVASJON OG MESTRING

2 ARBEIDSMILJØ

3 KLASSELEDELSE
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4 VURDERING

TILPASSET OPPLÆRING
FORHOLDET MELLOM FAGLIGE UTFORDRINGER OG STØTTE FRA LÆRER (Følgende tre
boblediagrammer presenteres kun på kommunenivå, men skal jobbes med lokalt på
skolene.)
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FORHOLDET MELLOM TRIVSEL OG MOTIVASJON
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FORHOLDET MELLOM ARBEIDSRO OG MESTRING
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7.2 Kartlegging på 2. og 3.trinn
I Frogn gjennomfører vi de første kartleggingene fra 1.trinn for å følge elevenes utvikling tett
og sette inn tidlige tiltak. Vi viser frem kartleggingene fra 2.trinn, fordi denne er obligatorisk.
Av etiske og ”vær varsom”-hensyn behandles 1.trinnet kun internt på skolene.
LESING 2.TRINN

LESING 3.TRINN
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REGNING 2.TRINN

REGNING 3.TRINN

7.3 Kartlegging digitale ferdigheter 4.trinn
Skole
Dal
Drøbak
Dyrløkkeåsen
Heer
Sogsti
Frogn i alt

Antall elever
som deltok
10
33
45
49
45
182

Antall elever under
bekymringsgrense
0
5
12(+6 i mellomsjikt)
6
1 (+2i mellomsjikt)
24

%-andel under
bekymringsgrense
0%
15,2%
26,7%
12,2%
2,2%
13,2%

7.4 Nasjonale prøver
Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle
elevenes ferdigheter i lesing, regning og i deler av faget engelsk. Nasjonale prøver er ikke
prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prøvene i lesing og regning tar derfor
ikke bare utgangspunkt i kompetansemålene i norsk og matematikk, men også i andre fag
der mål for lesing og regning er integrerte. Prøvene i engelsk skiller seg fra de to andre
prøvene siden de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag.
Nasjonale prøver måler ikke utvikling over tid. Det innebærer at endringer fra ett år til ett
annet ikke kan tolkes sikkert som en reell endring i hvor godt elevene mestrer
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grunnleggende ferdigheter. For eksempel betyr et høyere snitt for én skole i år
sammenlignet med i fjor, at årets elever sammenliknet med sitt årskull har gjort det bedre
enn fjorårets elever gjorde sammenliknet med sitt årskull. Årsakene til dette kan være at
årets elever mestrer grunnleggende ferdigheter bedre, at andre elever har prestert svakere
eller en kombinasjon av disse.
5.TRINN

8.TRINN
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9.TRINN

7.5 Karakterutvikling på ungdomsskolen
Når vi ser på gjennomføring av videregående skole, så henger det sammen med
grunnskolepoeng, fravær/tilstedeværelse og psykisk helse. For elever med under 30
grunnskolepoeng er statistisk sjansen for gjennomføring lavere enn for de med høyere
poengsum. Disse elevene har mindre mulighet for å velge noe de virkelig trives med også. Å
se på utviklingen av grunnskolepoeng er interessant fordi det bl.a kan gi en pekepinn på
hvordan læringsmiljøet utvikler seg på skolene.
Her ser vi Frogns samlede tall over tid:
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Det blir spennende å se hvordan denne gode utviklingen påvirker gjennomføringsgraden i
vgs om noen år. Vi vet at av de som gikk ut i 08 og 09 så har ca 75% fullført og bestått etter 5
år. Siden den tid ser vi at gjennomsnittet har økt med hele to poeng.
Under viser vi en mer detaljert oversikt for de siste to årene, sammenlignet med Akershus og
nasjonalt nivå.
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7.6 Overgang til VGS
Se også starten på avsnitt 7.5 om grunnskolepoeng som indikator for gjennomføring av vgs.
I Norge er fullført 3- eller 4-årig videregående opplæring som oftest en betingelse for opptak
til høyere utdanning, fagbrev og sertifisering i mange yrker. Personer som faller ut av
utdanningssystemet før fullført videregående opplæring vil dermed ha betydelig dårligere
forutsetninger for videre utdannings- og arbeidslivskarriere (Falch/Nyhus 2009). Mindre
frafall i videregående opplæring kan være viktig for å bedre arbeidsmarkedstilknytningen.
Det kan redusere inntektsforskjellene i samfunnet og redusere omfanget på bruk av
offentlige trygde- og stønadsordninger (OECD, 2008). Redusert frafall synes derfor å ha et
stort potensial til å bidra til økt velferd.

Tabellen under viser andelen elever som har fullført og bestått henholdsvis Vg1, Vg2 og Vg3
eller fag-/svenneprøve. Tabellen tar utgangspunkt i et bestemt årskull som gikk ut fra
ungdomsskolen, og tar ikke hensyn til elever som ikke startet på videregående skole. En elev
regnes som frafallselev hvis han/hun ikke har fullført og bestått Vg3 eller fag-/svenneprøve
fem år etter oppstart i videregående skole.

7.7 Foreldreundersøkelsen
Foreldreundersøkelsen har vært gjennomført 2 ganger, begge gangene har deltagelsen vært
så lav at tallene har liten eller ingen verdi. Skolene bestilte heller ikke helt identiske
spørsmål, så antall besvarelser varierer fra 50 til 650 pr spørsmål. Totalt var svarprosenten
35,9%, mot 29,5 i 2013. Målet i 2014 var 60% deltagelse, og vi har for skoleåret 2015-16 tatt
noen grep for å øke deltagelsen. KFU/FAU-representanter fra hver skole ble invitert til å
samarbeide med administrasjonen om hvilke spørsmål som skal bestilles fra Udir. Ved å ha
et godt utvalg av spørsmål med høy relevans, og samme spørsmål over år, så er målet at
undersøkelsen skal kunne være ett av flere verktøy for utvikling gjennom samarbeid.
Gjennom ulike måter å stimulere til deltagelse, bedre organisering rundt undersøkelsen og
bedre forankring gjennom FAU på skolene, så håper vi å nå målet om 60% deltagelse i 2015.
Selv om tallene under ikke er statistisk representative, så kan de vise en tendens, og vi tar de
på alvor.

42

Tilstandsrapport 2014-15
Trivsel
Snitt
Barnet mitt trives på skolen

4,7

Barnet mitt har medelever å være sammen med i friminuttene

4,7

Motivasjon
Snitt
Barnet mitt er interessert i å lære på skolen

4,7

Barnet mitt liker skolearbeidet

4,3

Barnet mitt gleder seg til å gå på skolen

4,4

Barnet mitt fortsetter å jobbe selv om det som skal læres, er vanskelig

4,2

Snitt
Barnet mitt bruker tilstrekkelig tid på hjemmeleksene

4,3

Hjem - Skole
Snitt
Jeg viser interesse for det barnet mitt gjør på skolen

4,9

Snitt
Barnet mitt får hjelp til leksene hjemme

4,8

Snitt
Jeg oppmuntrer barnet mitt i skolearbeidet

4,9

Jeg forventer at barnet mitt gjør sitt beste på skolen

4,9

Jeg synes det er viktig at barnet mitt gjør det godt på skolen

4,8

Jeg får veiledning av skolen om hvordan jeg kan hjelpe barnet mitt med
skolearbeidet

3,7

Snitt
Jeg får veiledning av skolen om hvordan jeg bør følge opp lekser i de ulike fagene

3,4

Støtte fra lærerne
Snitt
Jeg har inntrykk av at lærerne bryr seg om barnet mitt

4,7

Jeg har inntrykk av at lærerne har positive forventninger til mitt barns læring og
utvikling

4,7

Jeg har inntrykk av at lærerne behandler barnet mitt med respekt

4,7
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Jeg har inntrykk av at barnet mitt spør læreren om hjelp hvis det er noe han/hun
ikke får til

4,3

Jeg har inntrykk av at lærerne hjelper barnet mitt slik at han/hun forstår det som
skal læres

4,4

Arbeidsforhold og læring
Snitt
Jeg har inntrykk av at det er god arbeidsro i timene

3,8

Jeg har inntrykk av at i klassen til barnet mitt synes de det er viktig å jobbe godt
med skolearbeidet

4,4

Jeg har inntrykk av at i klassen til barnet mitt vet elevene at det er greit å gjøre
feil, fordi de kan lære av det

4,2

Jeg har inntrykk av at barnet mitt får nok faglige utfordringer på skolen

4,3

Jeg har inntrykk av at barnet mitt får oppgaver på skolen som han/hun klarer å
løse på egen hånd

4,5

Jeg har inntrykk av at lærerne gjennomgår og forklarer nytt stoff, slik at barnet
mitt forstår innholdet

4,5

Snitt
Barnet mitt får lekser som han/hun greier å gjøre på egen hånd

4,3

Jeg har inntrykk av at lærerne sjekker at leksene er gjort.

4,6

Medvirkning
Snitt
Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å foreslå hvordan han/hun skal
arbeide med fagene
Jeg har inntrykk av at skolen legger til rette for at elevene kan delta i
elevrådsarbeid og lignende

3,4
4

Jeg har inntrykk av at skolen hører på elevenes forslag

3,7

Jeg har inntrykk av at elevene får være med på å lage regler for hvordan
klassen/gruppa skal ha det

4,1

Trygt miljø
Snitt
Jeg har inntrykk av at de ansatte på skolen har klare forventninger til hvordan
elevene skal oppføre seg mot hverandre

4,6

Jeg har inntrykk av at de ansatte på skolen reagerer når noen sier eller gjør noe
ubehagelig mot en elev

4,4

Jeg har inntrykk av at barnet mitt kan gjøre feil, uten å bli gjort narr av i klassen

4,2

Jeg har inntrykk av at barnet mitt har noen voksne på skolen å prate med hvis
han/hun har behov for det

4,6
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8 Et helhetlig tilbud
8.1 Voksenopplæringen i Frogn kommune
Voksenopplæringen er organisert under Seiersten Ungdomsskole, og er todelt, med en
avdeling i Frogn samt at kommunen kjøper plasser på Voksenopplæringen i Ski.
Avdelingen i Frogn holder til på Holter industriområde i samme bygg som Drøbak vaskeri og
Aktivitetssenteret. Dette er praktisk fordi elevene som får undervisning, også er på
aktivitetssenteret eller jobber på Vaskeriet. Det er ansatt 6 pedagoger som til sammen utgjør
427 % stilling. Voksenopplæringen har skoleåret 2015/2016 31 elever som alle får
undervisning etter Opplæringslovens §4A-2. I tillegg tilbys det undervisning for
afasipasienter og per. Dags dato har VO 8 elever.
Noen utfordringer som er knyttet til denne avdelingene, er at Vo har kun ett rom som
fungerer både som kontor og undervisningsrom samt at de har gammelt pc-utstyr. Det er
kjøpt inn Ipader til alle pedagogene, men dette er ikke kommet på plass ennå rent teknisk.
Dette skoleåret er det satt i gang et arbeid for å se på hvem har rett til
Grunnskoleopplæring.
Frogn kommune sender minoritetsspråklige elever til Voksenopplæringen på Ski, der elevene
får mulighet til å ta Grunnskolen. Disse elevene har ikke fullført Grunnskole eller har ikke
Grunnskolefag for å få vitnemål. Elevene som starter her, går på skole hver dag i en klasse og
de vil kunne få et vitnemål etter 1-2 år. Fagene som undervises i er norsk, matematikk,
engelsk, naturfag og samfunnsfag. Dette skoleåret har Frogn kommune sendt 10 elever på
dette tilbudet. Her vil også elevtallet variere i forhold til antall minoritetsspråklige som blir
bosatt i kommunen.

8.2 Skoletilbud på Drøbak skole – avdeling Regnbuen.
Regnbuen er en forsterket skoleenhet for funksjonshemmede barn i Frogn kommune som
ikke har nytte av å få hele sitt skoletilbud i egen klasse i egen skolekrets. Hver elev har
enkeltvedtak på tildeling av spesialpedagogisk undervisning og assistenter i skoletiden.
Et overordnet pedagogisk mål for Regnbuen er strukturert totalkommunikasjon. Det vil si å
utvikle hver elevs læringspotensialet maksimalt i forhold til kommunikasjon, uansett om
dette skjer verbalt, med bevegelser, blikk kontakt, med lyder eller lignende. At hver elev skal
ha innflytelse på sine omgivelser og kunne påvirke sine nærpersoner, er av stor betydning
for hver enkeltes livskvalitet. Å føle mestring og egenverd i samspill med andre, i en trygg og
oversiktlig tilværelse, skaper trivsel og glede. I tillegg har elevene på Regnbuen behov for
fysisk trening, pleie og omsorg.
Alle elever som har plass på Regnbuen, får tilbud om transport til/fra hjemmet før og etter
skoletid. Avd. Regnbuen ved Drøbak skole tilbyr også SFO plass for elever som har behov for
dette. Elevene på Regnbuen har èn til èn undervisning mesteparten av tiden de er her.
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Deretter er det fys-mus, fysio terapi til musikk, ledet av en musikkterapeut. Da får vi ofte besøk
fra skolens øvrige småklasser, dette er populært blant skolens øvrige elever og vi ser gjensidig
nytte og glede. Elever som begynner på Regnbuen blir tilknyttet det klassetrinnet eleven
hører til. Elevene på Regnbuen følger undervisning på dette trinnet i den grad det er mulig.
Dette tilpasses individuelt i samarbeid mellom foreldre/foresatte og lærer på Regnbuen og på
trinnet.

8.3 Innføringsklassen ved Dyrløkkeåsen skole
Klassen mottar nyankomne minoritetsspråklige elever uten norskkunnskaper. Disse er i
grunnskolealder (2. – 10. trinn) og kommer fra hele Frogn kommune. Elever på 1. trinn følger
undervisningen i ordinær norsk klasse.
Elevene undervises 25 timer i uka i innføringsklassen. Det gis norskopplæring etter læreplanen i
grunnleggende norsk foruten tema- og matematikkundervisning med fokus på å lære begreper.
Elevene har også fysisk aktivitet og kunst og håndverk. Innføringsklassen tar i mot nye elever gjennom
hele året og har plass til inntil 12 elever om gangen.
Innføringstilbudet varer i utgangspunktet i inntil 1 år, men kan vare i inntil 2 år, avhengig av elevenes
behov. Kartleggingsresultater vil ha innvirkning på hvor lenge elevene skal gå i innføringsklassen. Når
elevene er ferdige med innføringsklassen, begynner de i ordinære klasser ved den skolen de, avhengig
av bosted, tilhører. De vil da som regel fremdeles ha behov for opplæring i grunnleggende norsk.

8.4 Follo barne- og ungdomsskole
Follo barne- og ungdomsskole er en skole for elever med store sammensatte
lærevansker, og behov for tilrettelagt undervisning. Skolen har egen rektor. Foresatte må
søke om inntak ved FBU, og det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT forut for
eventuelle inntak. Skolen har elever fra alle de 7 Follo-kommunene, og elever fra 1. - 10.
klasse.
Skolens elever får opplæring etter §5 i Opplæringsloven.
Elevene har ulike lærevansker, og alle har individuell opplæringsplan.
Skolen og SFO vektlegger godt samarbeid både innad og ut mot foresatte og alle våre ulike
samarbeidspartnere.
Follo barne- og ungdomsskole har disse verdiene: trygghet, åpenhet, respekt og positivitet.
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8.5 Pedagogisk/psykologisk tjeneste i Frogn
Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste (PPT) er kommunens lovpålagte rådgivende og sakkyndige
instans på Opplæringsloven i forhold til personer eller grupper med særlige utfordringer og
behov. PPT gir faglige og sakkyndige råd. Skoler og barnehager har ansvar for vedtak og
gjennomføring av tiltakene. Målet er at barn, unge og voksne med særlige utfordringer skal
få en likeverdig mulighet for utvikling, læring og tilpasning i barnehagen og på skolen.
Målgrupper:
Særlige utfordringer kan f.eks være knyttet til områder som:
• Språk og kommunikasjon (f.eks uttale, stamming, forståelse)
• Fagvansker (f.eks lese- og skrive, regne)
• Motorisk utvikling
• Trivsel, følelser og sosial samhandling
• Sansetap (f.eks syn, hørsel)
• Forsinket utvikling (generelt eller på andre måter)
Vi arbeider med følgende aldersgrupper:
• Barn i barnehagealder (0-5 år)
• Barn i grunnskolealder (6-16 år, 1.-10.trinn)
• Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område
• NB! Elever i den videregående skole får hjelp av fylkeskommunens egen PP-tjeneste.
PPT har to hovedroller:
1. Sakkyndig instans i enkeltindividsaker som vurderes å ha særlige utfordringer i en slik grad
at det påvirker muligheten for:
a. å få en forsvarlig læring og utvikling (0-5 år)
b. et tilfredsstillende utbytte av vanlig grunnskoleundervisning (6-16 år, voksne)
2. Rådgivende og veiledende tjeneste til systemene rundt barn, unge eller voksne med særlige
utfordringer. Tjenesten skal arbeide forebyggende og bidra til tidlig innsats i barnehage og skole.
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9 Rutiner og internkontroll
9.1 Kvalitetslosen og 1310.no

9.3 Miljørettet helsevern

I mai 2015 bekreftet vi kjøp av 1310.no
til vår internkontroll. Dette er et
nettbasert system som sikrer rutiner og
nødvendig dokumentasjon, det er koblet
mot lovverket og har årshjul der
aktiviteter er lenket mot aktuelle
paragrafer i Opplæringsloven. I Frogn
kobler vi 1310.no opp mot vårt eget
system, Kvalitetslosen, som er et
elektronisk verktøy for kvalitetssikring.

”Et helsefremmende miljø er en forutsetning for
god helse. Gode steder og lokalsamfunn har
stor betydning for livskvalitet, trivsel og helse.
Negative miljøpåvirkninger som
luftforurensning, støy, miljøgifter og stråling vil
kunne forårsake og forsterke utviklingen av
sykdommer som kreft, luftveissykdommer og
allergier.” (regjeringen.no)

9.2 Overgangsrutiner
I Frogn har vi godt etablerte rutiner for
overgang fra barnehage til 1.trinn og fra
7. til 8.trinn.

I Frogn er det jevnlig tilsyn på våre skoler. Pr i
dag er det kun Dal skole som ikke er godkjent,
og avviket lukkes når nytt ventilasjonsanlegg er
på plass (planlagt start senhøst 2015). De andre
fem skolene leverer i disse dager sine
egenmeldinger i forb med tilsynsrunde.

9.4 Felles informasjon for skolene
Frogn kommune har fått ny hjemmeside, frogn.kommune.no, og der skal informasjon være
lettere tilgjengelig enn tidligere. Fellesinformasjon vil være lik på siden til hver av skolene, og
sidene er oppdatert i løpet av høsten 2015.
Informasjon som er felles for skolene:
Handlingsplan for godt psykososialt miljø, Ingen ut av rekka går.
Pedagogiske planer (etter hvert som de vedtas) som også er beskrevet tidligere i meldingen:
- Plan for språk, lese- og skriveopplæring
- Kuleramma
- Plan for digitale ferdigheter
Ordensreglement og IKT-kontrakt
Diverse skjemaer for fritak (aktiviteter, fri etc)
Informasjon om og regler for skyss
Barnehage- og skolerute
Annen felles informasjon
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TRINNDOKUMENT PÅ DYRLØKKEÅSEN SKOLE
Dyrløkkeåsen skole har startet praksisen med Trinndokument for skoleåret 2014-15, og vil fortsette etter gode
tilbakemeldinger fra lærerne om nytteverdien.
Intensjonen med «Trinndokumentet» er i første rekke å samle og verifisere all den gode praksisen som forgår i løpet
av et skoleår på det enkelte trinn. Videre rammer den også inn det lærerne skal utføre og levere i løpet av et skoleår i
arbeidet med klassen og elevene.
Dette settes hovedsakelig i sammenheng med de mange ansvar vi lærere har ifm …
• Spesial-undervisning og tilpasset opplæring
• Testing og videre arbeid med elevenes utvikling på alle trinn
• Samarbeid med skolens veiledere, bl.a. innen regning og lesing
• Flere deler av Opplæringsloven (kap. 13 om Ansvar, kap. 9 om elevens skolemiljø …)
• Flere deler av forskrift til Opplæringsloven
Trinndokumentet er et aktivt dokument på hvert trinn gjennom hele året. Det er fast framme på ukentlige møter
hvor det noteres i. Det er lagret på skolens system på ITL.
På slutten av skoleåret sluttfører lærerne arbeidet på de ulike trinn. Trinndokumentet skrives så ut, signeres og
leveres til arkivering i kommunens arkivsystem - 360.
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10 Frognskolen i HP 2016-19
Rådmannens forslag til HANDLINGSPROGRAMMET 2016-2019 der strategier for å nå
kommuneplanmålene skisseres
Strategier for måloppnåelse oppvekst og (opp)læring
O1: Frogn-skolen er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt
Strategi 2016-2019

-

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 realfagene
Tydelig klasseledelse og skoleledelse
Legg til rette for gode forberedelser og etterarbeid knyttet til den Kulturelle Skolesekken (DKS) og
utnytte kulturmulighetene i nærområdene

O2: Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før barneskolealder
Strategi 2016-2019

-

Arbeide for å prioritere tidlig innsats overfor alle målgrupper
Legge til rette for tiltak som retter seg mot barn og unges familie og øvrige nettverk
Forankre verdigrunnlaget for bruk av familieråd og foreldreråd som metode i alle kommunens enheter
Øke kunnskap hos personale på hva som hemmer og fremmer utvikling hos barn
Arbeide for å integrere minoritetsspråklige barn i barnehage, skole og fritid

O3: Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 prosent fra 2010-nivå til 2020
Strategi 2016-2019

-

Videreutvikle tverrfaglig samarbeid om barn og unges fysisk, psykiske og faglige utvikling
Utvikle tiltak som fremmer folkehelsen og forebygger sykdom og skjevutvikling
Redusere risiko for utvikling av overvekt og fedme hos barn
Styrke barns psykososiale miljø i barnehagene, skolene i et tett samarbeid med de foresatte
Arbeide for alle barn og unge har en plass i fellesskapet og føler tilhørighet
Arbeide for å implementere og gjennomføre tiltak knyttet til utarbeidet plan mot vold i nære
relasjoner

O4: Alle elever som starter videregående skole forutsettes å fullføre
Strategi 2016-2019

-

Styrke barns førmatematiske forståelse og språkstimulering.
Styrke barn og unges relasjonskompetanse
Innsats i de grunnleggende ferdighetene på 1. til 4. trinn
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-

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

O5: Nulltoleranse mot mobbing
Strategi 2016-2019

-

Legge til rette for at og sikre at alle barn og unge er inkludert i fellesskapet og føler tilhørighet
Sørge for at kjent mobbing blir stoppet slik Opplæringslovens § 9 A forutsetter
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.

KL 8: Barnehagene og skolene i Frogn benytter gode og fleksible digitale læremidler bygget på en sikker og
stabil teknisk plattform.
Strategi 2016-2019:

-

Etablere digitale læremidler som gir fleksibel og tilpasset læring i alle fag
Dekke behovene nettbaserte digitale løsninger i skolene har med tanke på kapasitet, stabilitet,
sikkerhet og personvern

HP omtaler også samhandling og tidlig innsats:

-

-

Det legges opp til en tettere samhandling mellom enhetene i oppvekstsektoren (enhetene for kultur,
barnehage, skole og barn, unge og familier). Målet er å arbeide i økende grad tverrfaglig på det
forebyggende og oppfølgende arbeidet blant barn og unge.
For å øke kvaliteten i arbeidet med barn unge og familier, skal det iverksettes tjenesteovergripende
fag- og tiltaksutvikling. Plan for psykisk helsearbeid med barn og unge blir tatt i bruk fra 2016.
Kommunen vil fortsette med å prioritere tidlig innsats overfor alle målgrupper. Økt tverrfaglig
samarbeid kan øke mulighetene til å få kontroll over begynnende skolefravær og forebygge frafall på
videregående.
Tilgjengelig statistikk viser at for mange Frogn-ungdommer gjennom tid ikke fullfører videregående
skole. Jobben starter i barnehagen og fortsetter gjennom hele grunnskoleløpet. Oppvekstsektoren vil
ha denne viktige saken som en gjennomgående satsing i HP-perioden.
Fra skoleåret 2015/16 øker lærertettheten på 1.- 4. trinn i kommunen som følge av statlig satsing på
dette. Økt lærertetthet styrker muligheten til tidlig innsats, faglig og sosialt.

51

Tilstandsrapport 2014-15

DEL C

SKOLENE

”Den vet best hvor skoen trykker, som har den på”
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DAL SKOLE

OM SKOLEN
Dal skole og barnehage har fått en god omdisponering av lokalene slik at den ene barnehageavdelingen
har flyttet ned i skolens lokaler. Dette er lokaler med god standard og plass til flere barn. Dermed har vi
unngått å avvise barn inneværende år.
Det er nå satt i gang et prosjekt der ventilasjonen i «gymsalbygget» utbedres, og dette kommer på plass
i løpet av sommeren 2016.
Antall elever og personale, organisering
Dal skole og barnehage er et oppvekstsenter der skole, SFO og barnehage samarbeider tett. Skolen har
fire klasser og et elevtall i overkant av 70 elever. Dyktige pedagoger og faglærte assistenter gjør at
skolen og barnehagen gir et godt tilbud til barn fra 1-13 år. Oppvekstsenteret er organisert med rektor
som leder, styrer i barnehagen er også nestleder på skolen og merkantil ressurs er en konsulentstilling
på 70%.
Livet i skolen og barnehagen
Både elevundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen viser høy grad av trivsel og motivasjon.
Elevenes svar viser at de får svært god oppfølging av sine lærere. Miljøet er preget av samhold og
respekt. Foreldrene er aktive i sitt arbeid i FAU og bidrar med sine arrangementer og tiltak til et positivt
skolemiljø.
Tverrfaglig samarbeid, alternative tiltak, ekskursjoner
Samarbeidet mellom skolene i kommunen er spesielt godt, og gjør at Dal, som en liten skole, får del i alt
utviklingsarbeid og satsinger som foregår i Frognskolen.
Både samlokalisering og pedagogisk samarbeid mellom skole og barnehage er en styrke for enheten og
utvikler god kompetanse på flere områder som for eksempel : Uteskole, psykososialt miljø og digitale
ferdigheter.
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TRYGT MILJØ - KRENKELSER. Elevundersøkelsen 2014. Tall i %
Hvor ofte har dette hendt
Ikke i En
2 eller 3
med deg på skolen i dette
det
sjelden ganger i
skoleåret?
hele
gang
måneden
tatt
Noen gjorde narr av eller
11
11
ertet meg, slik at jeg ble lei
meg
Jeg ble holdt utenfor
18
5
Noen spredte løgner om meg 14
0
Noen truet meg
20
Noen slo, dyttet, sparket eller 20
.
0
holdt meg fast så jeg ble red
Noen kommenterte
17
0
utseendet mitt negativt på en
måte jeg ikke likte.
TRYGT MILJØ - MOBBING. Elevundersøkelsen 2014. Tall i %
Hvor ofte har dette hendt
Ikke i
En
2 eller 3
med deg på skolen i dette
det
sjelden ganger i
skoleåret?
hele
gang
måneden
tatt
Er du blitt mobbet på skolen 21
0
de siste månedene?
Av elev i klassen
20
0
Av andre elever på skolen
18
5
Av 1 eller flere lærere
23
-

Omtrent Flere
Snitt
1 gang i ganger
i uken
uken
-

0

4,2

0
.

0
0
0
0

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

0

-

4,5

Omtrent Flere
1 gang i ganger i
uken
uken

Snitt

-

0

4,7

0

0
0
0

4,7
4,6
4,9
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Hvordan arbeide for et godt psykososialt miljø og godt læringsmiljø
«Kjennskap skaper vennskap» er et uttrykk som passer godt for Dal skole og barnehage. Når det er
såpass få barn, gir det muligheter for at alle de voksne kjenner barna og dermed blir en støtte for
dem. Miljøet blir åpent og gjennomsiktig, tilliten til de voksne gjør at elevene melder fra når ting
skjer. Ulempen med et så lite miljø, er at det er for få barn å velge i for noen elever.
Dal skole og barnehage har det siste året arbeidet mye med å sette seg inn i Trygghetssirkelen ( Circle
of security) Barnehagen går foran og gir så kurs til lærerne. Skolen vil også delta på kurs som BUFenheten arrangerer innenfor dette feltet. Trygghetssirkelen gir en forståelse av hvilken tilstand barnet
befinner seg i og hva barnet trenger av oss voksne, ut fra situasjonen. Det er vi voksne som skal ha
søkelys på oss selv når situasjonen må endres.
NASJONALE PRØVER 5. TRINN

Resultatmålet for Dal skole på nasjonale prøver er at ingen elever skal være i
mestringsnivå 1. Det målet er ikke oppfylt. Samtidig er det viktig å si at vi ikke forventet at
vi skulle nå dette målet i 2014.
Det er satt inn tiltak for alle elever som har scoret på mestringsnivå 1 og vi har en
målsetting om at prestasjonene skal bedres når elevene måles på høsten i 8. klasse.
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DRØBAK SKOLE

OM SKOLEN
Drøbak skole ble bygget i 1971/72 og påbygd i 1996. Den nye delen har klasserom med
skyvedører mellom seg. Dette gjør at de også kan fungere som storklasserom, hvor alle elevene
på trinnet kan samles. I den nye delen finner vi også SFO, Regnbuen, teamrom, kontorer og
personalrom. Skolen har totalt 14 klasserom, inklusiv 2 storklasserom i den gamle delen. I tillegg
har skolen 2 grupperom og spesialrom. Skolen benytter også «det røde huset» bak skolen til
gruppeundervisning/spesialundervisning.
Skolens hovedfokusområder er vurdering for læring, klasseledelse og et godt psykososialt miljø.
Lærerne er delt inn i team med ansvar for fagene på hvert trinn.
For at elevene skal ha et godt psykososialt miljø og faglig utvikling er det viktig å ha et godt
samarbeid med foresatte. Det er viktig å lytte til foresattes meninger, slik at man i fellesskap kan
finne gode løsninger for det enkelte barn.
Rektor har god dialog med FAU og ved oppstart av nytt skoleår møtes FAU-representantene,
kontaktlærerne og rektor for å planlegge skoleåret.
På Drøbak skole har vi en avdeling for barn med spesielle behov, Regnbuen. Pr i dag har skolen 9
barn på denne avdelingen. Elevene har tilhørighet i sin aldersbestemte klasse og deltar i
undervisningen der det er hensiktsmessig. Kontaktlærer og spesialpedagog på Regnbuen har et
godt og tett samarbeid.
Skolens ledelse har stort fokus på økonomistyring.
Skolen har 273 elever og 59 ansatte.
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TRYGT MILJØ - KRENKELSER. Elevundersøkelsen 2014. Tall i %
Hvor ofte har dette hendt
Ikke i En
2 eller 3
med deg på skolen i dette
det
sjelden ganger i
skoleåret?
hele
gang
måneden
tatt
Noen gjorde narr av eller
45
52
7
ertet meg, slik at jeg ble lei
meg
Jeg ble holdt utenfor
54
45
8
Noen spredte løgner om meg 74
29
Noen truet meg
90
15
Noen slo, dyttet, sparket eller 81
0
holdt meg fast så jeg ble redd
Noen kommenterte
62
42
utseendet mitt negativt på en
måte jeg ikke likte.
TRYGT MILJØ - MOBBING. Elevundersøkelsen 2014. Tall i %
Hvor ofte har dette hendt
Ikke i
En
2 eller 3
med deg på skolen i dette
det
sjelden ganger i
skoleåret?
hele
gang
måneden
tatt
Er du blitt mobbet på skolen 86
16
5
de siste månedene?
Av elev i klassen
82
18
6
Av andre elever på skolen
97
11
0
Av 1 eller flere lærere
0

Omtrent Flere
Snitt
ganger
1 gang i
i uken
uken
-

-

4,2

-0
-

0

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

-

0

4,5

Omtrent Flere
1 gang i ganger i
uken
uken

Snitt

-

-

4,7

0
0

0
0

4,7
4,9
5

Elevene på Drøbak skole trives godt, men undersøkelsen viser at 5 elever blir mobbet 2
eller 3 ganger i måneden. Rektor er ikke fornøyd med dette. Flere av disse tilfellene er
avdekket og undersøkelsessak er iverksatt. Vedtak er fattet av rektor.
Skolen har flere trivselstiltak som bl.a trivselsledere, trivselsvandrere og mange voksne
ute i friminuttene. Rektor er opptatt av synlig ledelse og besøker alle klassene ved
oppstart, hvor tema er klassemiljø. I 2015 vil Drøbak skole være pilotskole med MITT
VALG.
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Resultatet for 2014 ligger på landsgjennomsnittet. Rektor er ikke fornøyd med dette.
Det er viktig med tidlig innsats, samtidig som trykket må holdes oppe på mellomtrinnet.
Skolen gjennomfører kurs i matematikk og lesing på alle trinn.
I tillegg gjennomføres lesefres for 3. og 4.trinns elever. Kursene fanger opp elever under
eller nær kritisk grense og kursholderne er spesialpedagoger med spesiell kompetanse.
Skolen ser nødvendigheten av et godt samarbeid med foresatte for å øke elevenes
kunnskapsnivå.
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DYRLØKKEÅSEN SKOLE

OM SKOLEN
Skolen var ny i 1998. En del inne områder trenger fortsatt vedlikehold. Skolen er i tillegg
utsatt for ekstra slitasje i og med at bygget er et flerbrukshus, og er i bruk fra 0800 til 2300.
Når det gjelder uteområdet er dette også slitt. Våre ballbaner trenger oppgradering, samt at
det fortsatt er en bekymring rund at deler av teglstein ramler ned
Vi har ca 470 elever fordelt på 300 på barnetrinn og 170 på ungdomstrinn. Vi har 2
paralleller på hvert trinn. Dette gir et snitt på i overkant av 20 elever pr klasse. Dette er små
klasser, og vi prøver derfor når det er mulig å samarbeide klassene imellom, slik at elevene
føler at de er et trinn.
Skolen har de siste 2 år vært gjennom en innsparingsperiode på grunn av et stort merforbruk
i skoleåret 2011/12 Regnskapsår (2012). Dette har preget vår drift, men på tross av dette
leverer vi strålende resultater. Vi har nå en sunn økonomi, og våren 2015 hadde
Dyrløkkeåsen skole nok en gang tidenes beste resultater i Frogn når en ser på
grunnskolepoeng. Dette tyder på meget dyktige medarbeidere som har stått på i en periode
med mye endringer. Se oversikt resultater.
Vi har et godt samarbeid Frogn BUF. Vi har jevnlige møter med PPT og helsesøster er fast på
skolen flere dager i uken. I 2014 fikk vi ansvar for innføringsklassetilbudet i Frogn. Se egen
omtale. Vi følger for øvrig vedtatt ekskursjonsplan som er lagt på ITL. Denne er i tråd med
lærerplanen.
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TRYGT MILJØ - KRENKELSER. Elevundersøkelsen 2014. Tall i %
Hvor ofte har dette hendt
Ikke i En
2 eller 3
med deg på skolen i dette
det
sjelden ganger i
skoleåret?
hele
gang
måneden
tatt
Noen gjorde narr av eller
158
82
9
ertet meg, slik at jeg ble lei
meg
Jeg ble holdt utenfor
156
88
8
Noen spredte løgner om meg 181
64
9
Noen truet meg
221
0
Noen slo, dyttet, sparket eller 220
32
holdt meg fast så jeg ble redd
Noen kommenterte
184
63
5
utseendet mitt negativt på en
måte jeg ikke likte.
TRYGT MILJØ - MOBBING. Elevundersøkelsen 2014. Tall i %
Hvor ofte har dette hendt
Ikke i
En
2 eller 3
med deg på skolen i dette
det
sjelden ganger i
skoleåret?
hele
gang
måneden
tatt
Er du blitt mobbet på skolen 229
19
de siste månedene?
Av elev i klassen
223
28
Av andre elever på skolen
235
12
Av 1 eller flere lærere
252
0
-

Omtrent Flere
Snitt
ganger
1 gang i
i uken
uken
3

5

4,5

0
-

0
0
0

4,5
4,7
4,9
4,9

-

-

4,7

Omtrent Flere
1 gang i ganger i
uken
uken

Snitt

-

5

4,8

0

5
3
-

4,8
4,9
5

Skolen jobber i forhold til «Ingen ut av rekka går», som er Frogn kommunes offisielle
plan i forhold til forebygging mot mobbing.
Vi gjennomfører elevundersøkelsen og går gjennom denne i fellesskap med personalet.
Når vi avdekker noen områder der resultatene ikke er tilfredsstillende, så planlegger
personalet tiltak for å rette opp dette. Vi informerer i SMU om tiltakene og skriver
referat som blant annet sendes OOK.
Når det gjelder mobbesaker følger vi mobbeplanen til kommune. I de tilfeller vi
oppdager mobbing blir det laget et 9a3 vedtak, og eleven blir fulgt opp med egne tiltak
beskrevet i vedtaket. Det er tilfeller der vi styrker hele trinnet en periode for å trygge
elevmiljøet.
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For øvrig spiller vi på lag med foreldre og foresatte når det gjelder utfordringer rundt
digital mobbing. Vi har sammen med FAU flere forslag til tiltak som retter fokuset mot
digital mobbing og forebygging av dette. Skolen og FAU kommer i samarbeid til å sette
dette på dagsorden i tiden fremover, da dette er et økende problem.
Når vi ser på de forskjellige indikatorene ser vi at vi har elever som svarer at de ikke
trives på skolen, har liten motivasjon, mangler faglig støtte og opplever dårlig arbeidsro
(markert med rødt). Skolen mener vi har identifisert mange av disse tilfellene og jobber
med dette på individnivå. For øvrig er resultatene gode og vi ligger over lands- og fylkes
snitt på alle områder. Dette gjenspeiler seg også på sluttresultatet, der Dyrløkkeåsen
skole har meget gode grunnskolepoeng. Dette resultatet er økt fra sist år og er et
resultat som ingen har hatt i Frognskolen tidligere.
NASJONALE PRØVER 5. TRINN
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NASJONALE PRØVER 9. TRINN

KARAKTERUTVIKLING UNGDOMSTRINNET
Grunnskolepoengsum

Norskkarakterer
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Matematikkarakterer

Engelskkarakterer

Barnetrinn
Dette er den første testen elevene har som sammenlignes med andre. Vi har andre tester som vi
følger fra 1-5 trinn. Om resultatene ikke er tilfredsstillende på nasjonale prøver, blir dette tema for
lærere på trinnet. Vi planlegger da egne prosjekt for å forsøke å rette opp dette.
Ledelsen drøfter gjennom året resultatene på alle tester med trinnene fra 1-5. På bakgrunn av disse
drøftingene håper vi å avdekke elever som kommer under kritisk grense tidlig, slik at tidlig hjelp kan
settes inn. Målet er å prestere litt over nasjonal snitt hvert år. Det er også viktig å sikre en god
overgang fra 4 til 5.trinn, slik at elevene er trygge i prøvesituasjonen.
Ungdomstrinn
Ledelsen følger opp resultatene på 8 og 9.trinn på samme måte som for barnetrinnet. Vi har jevnlige
drøftinger med team og lærere i forhold til testresultater, og drøfter også tiltak til elever som er
under kritisk grense.
Når det gjelder resultater på Nasjonale prøver er vi meget fornøyd med utviklingen av resultater på
ungdomstrinnet.
Skolen har prioritert å ha to lærere på 10 trinn, som 2 timer i uka følger opp de elevene som ønsker
dette spesielt. Dette er innenfor de grunnleggende fagene. Dette tilbudet har vært meget godt tatt
imot av elevene, og det er mange elever som benytter seg av dette.
Elevene har også hatt et ønske om å utvide skoleuken med en time i uka fra Januar til Mai for å få
bedre tid til forberedelser. Dette fikk de avspasere etter endt eksamen i en tid med lite skolearbeid.
All honnør til elevenes initiativ.
Når det gjelder 10.trinn avsluttende karakterer er vi meget fornøyd. Vi har økt snittet på standpunkt
og eksamen. Grunnskolepoeng er et resultat av dette, og det er meget gledelig at vi gjør det bedre fra
år til år. Resultatene for våren 2015 sier oss at vi har satt nok en ny rekord i Frogns kommunale skole
på dette området. Dette plasserer oss også høyt i nasjonal sammenheng.
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HEER SKOLE

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. Det betyr at en klasse eller
trinn på Heer skole er inntil 57 elever i et rom.
Samarbeidet mellom lærerne på trinnet er derfor helt sentralt i skolens pedagogiske
arbeid. Det samme gjelder kravet til arbeidsro og struktur i undervisningstimene. Selv
om denne løsningen gir gode muligheter for fleksible løsninger ser vi allikevel at
denne åpne løsningen ikke alltid er hensiktsmessig og kan til tider ønske at det var
en skillevegg i klasserommene. Ventilasjon og varme er en utfordring i både den
kalde og den varme årstiden.
Skolen har et stort uteområde. Ny fotballbane er på plass, men resten av uteområde
trenger oppgradering. Nesten alle lekeapparater ble fjernet for flere år siden, uten at
det har kommet nye. Skolen benytter seg i stor grad av skog og mark i nærområde.
Skolen er en viktig del av nærmiljøet på Heer. Vi opplever at foresatte er engasjert i
skolen gjennom felles arrangementer, FAU og SU
Det er 324 elever og 45 ansatte på Heer skole.
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TRYGT MILJØ - KRENKELSER. Elevundersøkelsen 2014. Tall i %
Hvor ofte har dette hendt
Ikke i En
2 eller 3
med deg på skolen i dette
det
sjelden ganger i
skoleåret?
hele
gang
måneden
tatt
Noen gjorde narr av eller
58
50
ertet meg, slik at jeg ble lei
meg
Jeg ble holdt utenfor
70
41
4
Noen spredte løgner om meg 71
45
Noen truet meg
95
20
Noen slo, dyttet, sparket eller 91
holdt meg fast så jeg ble redd
Noen kommenterte
77
36
3
utseendet mitt negativt på en
måte jeg ikke likte.
TRYGT MILJØ - MOBBING. Elevundersøkelsen 2014. Tall i %
Hvor ofte har dette hendt
Ikke i
En
2 eller 3
med deg på skolen i dette
det
sjelden ganger i
skoleåret?
hele
gang
måneden
tatt
Er du blitt mobbet på skolen 104
17
de siste månedene?
Av elev i klassen
96
24
Av andre elever på skolen
102
13
Av 1 eller flere lærere
114
0

Omtrent Flere
Snitt
ganger
1 gang i
i uken
uken
8

-

4,2

0
0

0
0

4,5
4,6
4,8
4,7

-

-

4,6

Omtrent Flere
1 gang i ganger i
uken
uken

Snitt

-

-

4,8

0

-

0

-

4,7
4,8
4,9

Elevundersøkelsen viser at elevene i all hovedsak opplever at de har et trygt miljø på skolen. Dette er et
område som det må jobbes med hele tiden. Det er alltid utfordringer i en stor elevgruppe og ulike tiltak i
skolehverdagen er nødvendig. Heer skole jobber mye med forebyggende tiltak i forhold til elevmiljøet.
Skolen har ansatt sosiallærer som samarbeider tett med lærerne, skolens ledelse og hjemmene.
Samarbeidet med hjemmene er avgjørende, det gjelder spesielt det som foregår på sosiale medier.
Skolen har forskjellige trivselstiltak. Trivselsledere i friminuttene bidrar til gode aktiviteter i skolegården.
Elevene i 7.trinn jobber på SFO etter skoletid etter oppsatt plan. Dette er et frivillig tilbud, men det er
populært. Vi ser at det trygger elevmiljøet, de store blir gode forbilder og viser omsorg for de mindre
elevene. Fellessamlinger og forestillinger hvor hele skolen er sammen er også viktige arenaer hvor elevene
får trene på sosiale ferdigheter. Heer skole sin Sosiale lærerplan viser tydelig hvilke mål og ferdigheter det
jobbes mot.
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Nasjonale prøver 5.trinn
Resultatene for 2014 er svært gode. Skolen har gode rutiner fro arbeidsro og
tilrettelegging på prøvedagene. Vi ser at elevenes utholdenhet er varierende. Det jobbes
derfor i forkant slik at elevene skjønner at de kan og bør bruke tiden de har til rådighet.
Foreldrene er også kjent med prøvene gjennom informasjon på ukebrevene og
foreldremøtene.
De forskjellige kartleggingsprøvene som gjennomføres fra 1.trinn i basis fagene er et
viktig utgangspunkt for tilpasset opplæring. Her ser vi at ressurser til tidlig innsats blir
tatt i bruk. I utvikling av grunnleggende ferdigheter er begynneropplæringen viktig.
Erfaringsdeling og systematisk arbeid på skolen blir 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 hva de ikke behersker. Det er derfor avgjørende at resultatene
brukes aktivt i det videre læringsarbeidet. På denne måten er de ulike
kartleggingsprøvene og nasjonale prøver gode hjelpemidler i underveisvurderingen.
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SEIERSTEN UNGDOMSSKOLE

OM SKOLEN
Seiersten har 375 elever fordelt på 13 klasser og et 50-tallsansatte. Seiersten er kommunens
eneste rene ungdomsskole med de fordeler og utfordringer dette gir. De faglige resultatene
målt ved eksamensresultater på 10. trinnene har vært innenfor måltallene de siste fem
årene.
Seiersten har et 1:1 IPad-prosjekt fra 2015. Innføring av læringsbrett har en pedagogisk
begrunnelse. Elevene skal få oppleve mestring, økt motivasjon, økt produksjon og læring.
Vurdering for læring (underveisvurdering) og god klasseledelse er en forutsetning for å
lykkes med prosjektet. De første erfaringene fra piloten vil bli kommunisert før jul i 2015.
Seiersten ønsker å bli en dysleksivennlig skole. Vi satser på å bli sertifisert som dette i løpet
av 2016. I skoleåret 2015/16 har vi ca. 50 elever som har spesifikke lese- og skrivevansker
(dysleksi). For å bli sertifisert må skolen oppfylle en rekke kriterier, for eks. å ha drøftet hva
skolen kan gjøre for elever med lese- og skrivevansker, satt oss konkrete mål, sikret
kompetanseheving av lærere og ha et bredt læremiddeltilbud slik at alle elever har tilgang til
alt fagstoff. Skolen skal innarbeide effektive dysleksivennlige metoder som sikrer forståelse,
gode lese- og læringsstrategier, gode rutiner for vurdering og læring, god struktur i all
undervisning, gode hjelpemidler og mange andre konkrete betingelser for å kunne kalle seg
dysleksivennlig. Denne elevgruppen skal det satses på. De har fått tastaturer og egne
undervisnings-App-er til IPad-ene sine.
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TRYGT MILJØ - KRENKELSER. Elevundersøkelsen 2014. Tall i %
Hvor ofte har dette hendt
Ikke i En
2 eller 3
med deg på skolen i dette
det
sjelden ganger i
skoleåret?
hele
gang
måneden
tatt
Noen gjorde narr av eller
208
112
13
ertet meg, slik at jeg ble lei
meg
Jeg ble holdt utenfor
229
98
11
Noen spredte løgner om meg 230
94
10
Noen truet meg
305
33
Noen slo, dyttet, sparket eller 309
25
holdt meg fast så jeg ble redd
Noen kommenterte
212
101
18
utseendet mitt negativt på en
måte jeg ikke likte.
TRYGT MILJØ - MOBBING. Elevundersøkelsen 2014. Tall i %
Hvor ofte har dette hendt
Ikke i
En
2 eller 3
med deg på skolen i dette
det
sjelden ganger i
skoleåret?
hele
gang
måneden
tatt
Er du blitt mobbet på skolen 304
25
7
de siste månedene?
Av elev i klassen
298
27
4
Av andre elever på skolen
292
30
9
Av 1 eller flere lærere
295
30
5

Omtrent Flere
Snitt
1 gang i ganger
i uken
uken
9

8

4,4

5
5
0

5
8
3
-

4,6
4,5
4,8
4,9

5

7

4,5

Omtrent Flere
1 gang i ganger i
uken
uken

Snitt

5

5

4,8

3
-

5
-

4,8
4,8
4,8

Det psyko-sosiale miljøet arbeider skolen med hver eneste dag. Seiersten har en 0visjon mot mobbing. Vi følger kommunens plan «Ingen ut av rekka går» som må
kommunisere bedre ut til elever og foresatte. Nytt inneværende skoleår er ny måte å
trygge nye 8. klasse-elever med blant annet tiltak som fadderordning og fortrinn til det
nye miljørommet, samt økt voksentetthet i pausene. Rektor har en egen SMS
«mobbeknapp» hvor alle kan varsle hvis de ser noen mistrives eller blir trakassert, inkl.
sosiale medier.
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Seiersten har knyttet seg til et undervisningsopplegg kalt «Alle har en psykisk helse». Det
er mange ungdommer med lettere og mer omfattende depresjoner og andre psykiske
vansker. Problematikken er økende, særlig blant jentene. Vi har hatt lærerne på opplæring
i undervisningsopplegget som vi håper kan «ufarliggjøre og alminneliggjøre» psykiske
lidelser og lære elevene hvor de kan få hjelp når de strever med livene sine.
NASJONALE PRØVER 8. TRINN

NASJONALE PRØVER 9. TRINN
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KARAKTERUTVIKLING UNGDOMSTRINNET
Grunnskolepoeng

Norskkarakterer

Matematikkarakterer

Engelskkarakterer

Seiersten arbeider med å legge om den tilpassede opplæringen. Vi ønsker å gå noe ned
på assistentbruken og ansette flere faglærere som kan hjelpe elevene i mindre grupper
som har samme faglige utfordringer. Denne omleggingen vil bli innfaset over noen år.
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SOGSTI SKOLE

OM SKOLEN
Sogsti skole er en to-parallell barneskole med ca 345 elever og hvorav nesten 170 går i SFO.
Skolen holder til i et moderne og flott skolebygg som sto ferdig i 2006. Skolen er godt
vedlikeholdt og fremstår som ny. Skolen er tilstrekkelig utstyrt med blant annet SmartBoard i
alle klasserom, god tilgang på bærbare PCer, mye matematikk- og naturfagsmateriell og et
bibliotek med flotte arealer og mange nye spennende bøker.
Tilpasset opplæring er ett av skolens satsningsområder. Personalet er godt faglig oppdatert,
og elevene melder om god tilpasset opplæring. Tredjelærerordningen vår tror vi er med på å
nå dette målet. Det er to kontaktlærere og en faglærer pr trinn som sammen har et felles
ansvar for tilpasset opplæring på trinnet.
Skolen har et stort foreldreengasjement og et aktivt FAU. For å få til et best mulig hjemskolesamarbeid har vi blant annet samarbeidskveld mellom kontaktlærere og
foreldrekontakter. Foreldrekontaktene er aktive medspillere både på foreldremøter og i
fellesaktiviteter på trinnet.
Elevengasjementet er også stort, og er en viktig bidragsyter for å opprettholde det gode
psyko-sosiale miljøet på skolen. Vi har ett aktivt elevråd som har ulike aksjonsuker som blant
annet Hei!-uke og arbeidsroaksjon. I friminuttene har vi trivselsledere som passer på at store
og små elever aktiviseres og har det bra. Store elever er gode forbilder gjennom
fadderordningen og spesielt 7. trinns elevene bidrar godt når de får arbeidserfaring ved å
hjelpe til på SFO.
Alt ligger med andre ord til rette for å nå visjonen vår; Liv for læring – læring for livet
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RESSURSER

ELEVUNDERSØKELSEN
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TRYGT MILJØ - KRENKELSER. Elevundersøkelsen 2014. Tall i %
Hvor ofte har dette hendt
Ikke i En
2 eller 3
med deg på skolen i dette
det
sjelden ganger i
skoleåret?
hele
gang
måneden
tatt
Noen gjorde narr av eller
72
54
ertet meg, slik at jeg ble lei
meg
Jeg ble holdt utenfor
84
46
4
Noen spredte løgner om meg 89
41
7
Noen truet meg
124
10
4
Noen slo, dyttet, sparket eller 114
21
3
holdt meg fast så jeg ble redd
Noen kommenterte
88
43
3
utseendet mitt negativt på en
måte jeg ikke likte.
TRYGT MILJØ - MOBBING. Elevundersøkelsen 2014. Tall i %
Hvor ofte har dette hendt
Ikke i
En
2 eller 3
med deg på skolen i dette
det
sjelden ganger i
skoleåret?
hele
gang
måneden
tatt
Er du blitt mobbet på skolen 121
15
de siste månedene?
Av elev i klassen
116
17
Av andre elever på skolen
118
10
Av 1 eller flere lærere
129
3
0

Omtrent Flere
Snitt
ganger
1 gang i
i uken
uken
8

-

4,4

0
0
0

0
0
0

4,5
4,6
4,9
4,8

-

-

4,6

Omtrent Flere
1 gang i ganger i
uken
uken

Snitt

-

-

4,8

0

0
0

4,8
4,8
5

Elevene på Sogsti skole scorer høyt både på trivsel, motivasjon, arbeidsro og støtte fra lærerne, og de
fleste resultatene har i tillegg hatt en positiv utvikling fra i fjor. Likevel ser vi at ikke alle elevene våre
opplever det samme, og én elev som opplever mobbing er én for mye, enten det gjelder utestengning
eller andre former for krenkelser. Elevene har krav på et godt psykososialt miljø, og skolens mål er
null mobbing! Dette jobbes det mye med. Vi har blant annet timeplanfestet tid til arbeid med sosial
kompetanse (EQ) på alle trinn. Kontaktlærere og ledelsen følger daglig tett opp arbeidet for et godt
elevmiljø.
Det er gledelig at elevene opplever at de har et godt læringsmiljø. De opplever god støtte fra lærerne
og har stor grad av motivasjon. Dette tror vi kan ha bakgrunn i omleggingen til tredjelærerordningen.
Lærerne opplever ordningen som svært verdifull, og føler at de lettere kan tilpasse undervisningen,
både for svakt og sterkt presterende elever. Dette har også vært et fokusområde for FAU de siste
årene, og vi ser nå resultater av det gode samarbeidet med foreldrene.
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NASJONALE PRØVER 5. TRINN

Sogsti skole har i flere år satset på lesing og regning, og vi har normalt ligget relativt jevnt
på 2,1 i lesing og 2,0 i regning. Det er gledelig at vi i år fikk 2,3 på begge prøvene. I
engelsk har vi vært mer ustabile, men i år fikk vi 2,2 som også er godt over
landsgjennomsnittet.
Vi er opptatt av elevenes læring både før og etter de nasjonale prøvene. Resultatene vil
variere fra år til år, avhengig av trinn. Det viktigste med resultatene er å se om vi er på
rett vei. Vi ønsker en god utvikling både for den enkelte elev og klassen, og det er godt å
se at også 8. trinns resultatene på de nasjonale prøvene er meget gode for gamle
sogstielever.
Vi har et stort læringstrykk helt fra 1. trinn, og vi ser at den nye tredjelærer ordningen
fungerer godt for å støtte oppunder dette arbeidet. Vi tror dette fører til økt læring for
alle elever på skolen.
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Rådmannens ønske er at meldingens innhold skal bidra til diskusjon og videre kvalitetsarbeid og -utvikling!

Bilde på side 12: Gjengitt med opphavsmannens tillatelse. Pondus©Øverli, distr. www.strandcomics.no
Andre bilder inne i meldingen er tatt og satt sammen av skolene og Kari V. Aagaard
Kvalitetsmeldingen er skrevet/produsert av Kari V Aagaard, grunnskolekoordinator
Kap 3, s. 12-15, er skrevet av Elin T. Stensrud, fagleder for barnehage
Innhold til skolevis presentasjon av eksempler på fremragende arbeid (s. 18,21,27,29,32,48), presentasjon av
Regnbuen, voksenopplæringen og innføringsklassen, og kommentarfelt i Del C er skrevet av skolenes
rektorer/ledergruppe.

Frogn, 01.11.2015

Kvalitetsmeldingen er trykket ved Moss kommunes trykkeri.
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