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Sammendrag
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. Kvalitetsmelding om grunnskolen
i Frogn kommune er laget for å vise resultater og utviklingsarbeid i skoleåret 2015-2016, og konkretisere hvordan
Frogn kommune skal arbeide videre for å utvikle grunnskolen. Skolene i Frogn kommune arbeider målrettet for å møte
morgendagens utfordringer, gjennom å ha høy kvalitet på barns oppvekst- og læringsmiljø.
Gjennom skoleåret 2015/16 har rådmannen lagt frem flere saker som omhandler forskjellen mellom kartlegginger og
nasjonale prøver, og resultater på disse, brukerundersøkelsene, skolenes læringsmiljø, ulike utfordringer knyttet til
den digitale satsingen og motivasjon/arbeidsro på ungdomstrinnet, ofte med spesielt fokus på Seiersten som er en ren
ungdomsskole. Resultater knyttet til kartlegginger, nasjonale prøver og brukerundersøkelser kommenteres derfor i
liten grad for Frognskolen samlet, men skolene omtaler sine egne resultater.
Elevenes læringsmiljø og psykososiale miljø har alltid høyt fokus i Frogn kommune, og dette er et kontinuerlig arbeid i
Frogns skoler og barnehager. Planene for godt psykososialt miljø i barnehager (Akka Bakka Topp Stopp) og skoler
(Ingen ut av rekka går) er begge revidert ferdig og vedtatt høsten 2016. Frognskolen gjennomfører årlig
elevundersøkelsen på 5.-10.trinn, men i kvaltetsmeldingen er kun resultater fra de obligatoriske på 7. og 10.trinn vist.
Dette er fordi man da kan sammenlikne tallene med andre og over tid. Mobbing og krenkelser er noe av det viktigste
samfunnet er opptatt av, og med rette. Frognskolen klarer ikke å bekjempe denne store utfordringen alene, her er
foresatte, skolenes FAU og KFU viktige samarbeidspartnere.
Frognskolen leverer gode resultater, det er sammenheng mellom resultatene på nasjonale prøver,
standpunktkarakterer, elevenes svært gode grunnskolepoeng og den høye direkte overgangen til videregående
opplæring. Eksamenskarakterer kan ikke direkte sammenlignes med standpunkt fordi det er kun 1/3 av elevmassen
som kommer opp i hvert av eksamensfagene (engelsk, matte og norsk). De nasjonale prøvene ble endret i 2014.
Skolenes resultater mht kartlegginger og nasjonale prøver kan variere fra år til år, noen kull har større utfordringer enn
andre, men over lengre tid vil vi kunne følge utviklingen.
På kommunebarometeret måles grunnskoleområdet hvert år på litt ulike parametere, hvor også vektingen kan endres
noe. Dette betyr at det er knyttet utfordringer til det å sammenlikne fra år til år. Frognskolen har tre parametere der vi
spesielt ser potensiale for forbedring: 1) gjennomføring av videregående opplæring, som i 2015 viser resultat på 80%
for kullet som gikk ut av Frognskolen i 2010, viser at Frogn ligger over landsgjennomsnittet og at vi er blant de 4 beste
i Akershus, 2) vi har en relativt høy andel elever med spesialundervisning, selv om vi ligger på landsgjennomsnittet,
og 3) vi har i registrene KOSTRA henter sine tall fra en andel på ca 15% ufaglærte lærere, noe som må sjekkes opp
og ryddes i fordi andre rapporteringer viser langt lavere tall. Det er særlig det siste punktet som viser ”rødt” på
kommunebarometeret.
Det er grunn til å være fornøy med mange av Frognskolenes resultater, selv om vi hele tiden jobber for å nå de svært
ambisiøse kommuneplanmålene. Endringer tar imidlertid tid og det er av avgjørende betydning at kommunen evner å
holde fast på den retningen som er valgt.
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Innledning
Frogn skal aktivt møte kravene til mestringsferdigheter i det 21. århundre. En
kvalitetsmelding skal både gi status, gjenspeile kvalitetsarbeidet i skolene og utfordre oss.
Opplæringslovens § 13-10 sier at skoleeiere som en del av sitt oppfølgingsansvar skal utarbeide en årlig rapport om
tilstanden i grunnopplæringen. Den årlige rapporten skal drøftes av kommunestyret.
Skoleeier skal også ha et forsvarlig system for rutiner og kontroll, og et kvalitetsvurderingssystem vil kunne bidra til
gode og mer effektive analyser. Tilstandsrapporten skal gi skoleeier et konkret grunnlag for videre utvikling av
kvaliteten i egne skoler og skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Tilstandsrapporten
skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne på grunnskolens område.
KVALITETSMELDINGEN SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING
Dette er et sentralt dokument i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Som kvalitetsmelding beskriver
tilstandsrapporten både prosess- og resultatkvalitet. Resultatkvaliteten beskriver det en ønsker å oppnå med den
pedagogiske virksomheten, det helhetlige utbyttet for elevene i skolen. Resultatkvalitet kommer til syne blant annet
gjennom elevenes karakternivå og gjennomføring i videregående opplæring.
Prosesskvalitet handler om virksomhetens indre aktiviteter, selve arbeidet med barnas oppvekst og læring.
Prosesskvaliteten dreier seg både om arbeidsprosesser og organisering, det vil si handlinger som utføres for å ha
høyest mulig kvalitet på tjenesten, som igjen fører til at resultatkvaliteten øker. Hvordan hver enkelt skole møter
utfordringer beskrives i presentasjonen av hver enkelt skole.
PUBLISERING OG TOLKING AV TALL PÅ KARTLEGGINGER
Ved kommunens enheter kan tall fra Skoleporten inneholde identifiserbare opplysninger. Dette kan være
taushetsbelagt etter forvaltningslovens §13 og/eller personopplysninger etter personopplysningslovens §2 nr.1.
Tilsvarende vil kunne gjelde lokale indikatorer. Slike opplysninger ”prikkes”, dvs. at tall ikke kommer frem, 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.
Det er skoleeiers ansvar at kartleggingsprøvene gjennomføres i tråd med retningslinjene. Skoleeier skal også se til at
resultatene blir fulgt opp og at elever som havner under bekymringsgrensen på kartleggingsprøvene får nødvendig og
tilpasset oppfølging.
Skoleeier skal etterspørre hvilke tiltak og hvilken oppfølging skolen har satt i gang på bakgrunn av resultatene fra
kartleggingsprøvene.
Prøvene er ikke laget for å kunne sammenligne resultater med andre skoler, kommuner eller fylker, men for å brukes i
klasserommet og på skolen.
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1. Kommuneplanmål og
Kommunebarometeret
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”, og IKT-strategi (som skal avløses av Plan for digital
kompetanse)
KOMMUNEBAROMETERET
Det er en utfordring å komme opp på topp-10 nivå i norsk skole. Utfordringene for Frognskolen handler først og fremst
om tre områder: 1) Vi har svært mange som går direkte over til vgs, og vi har svært gode
gjennomsnittskarakterer/grunnskolepoeng, men INNTIL 2014 fullførte elevene på lik linje med landsgjennomsnittet.
Som vi ser på s.45, er dette i bevegelse, men det tar flere år å se gode resultater av tiltak. Det er umulig å evaluere
skikkelig før etter 5-7 år, derfor er skolene avhengig av ro og støtte rundt konsistente tiltak/satsinger. 2) Frognskolen
har en forholdsmessig høy andel elever med spesialundervisning. Dette kan tyde på at arbeidet med tilpasset
undervisning må ha et stadig fokus for utvikling. 3) Frognskolen rapporterer inn kompetanse på sine ansatte gjennom
GSI, mens KOSTRA (SSB) henter sine tall fra AA-registeret/A-lister (økonomi/lønn/personal-lister). KOSTRA-tall er
utgangspunktet for denne parameteren i Kommunebarometeret, og der har Frogn en ganske høy andel ufaglærte, 1416 % avh av tilsettinger/avgang. Dette rydder vi i, vi må vite hvilke tall som er riktige og evt se på plan for
kompetanseheving.
Det er en generell utfordring med Kommunebarometeret, og det er at parameterne varierer litt fra år til år, og
vektingen er ikke den samme hvert år. Derfor kan ikke tallene/plasseringene sammenliknes. Under viser vi utviklingen
dersom alle årene hadde hatt samme parametere og vekting som 2016. Deretter viser vi den faktiske plasseringen
grunnskole-området hadde hvert år (som altså ikke kan sammenliknes). Når engasjerte lesere mener
grunnskoleresultatene i Kommunebarometeret stadig synker, så stemmer altså ikke nødvendigvis det. I oversikten
under er det justert for økonomiske betingelser, noe som kan variere veldig fra kommune til kommune.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Plassering grunnskole, sammenliknbar med 2016verdier

72

23

33

71

64

43

Plassering grunnskole, ikke sammenliknbar.

109

14

27

30

39

43
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Når landsgjennomsnittet øker, skal det enda mer til for å heve seg. Nasjonalt fortsetter avgangskarakterene å øke.
Statistisk sentralbyrå understreker at en forklaring på forbedringen det siste året er gode karakterer i valgfag som nå
er en del av beregningen. Det er ikke gitt at det forklarer framgangen helt og fullt. En annen delforklaring er at elever
med innvandrerbakgrunn får klart bedre karakter enn for noen år siden.

Langt færre på 1.-4. trinn får leksehjelp enn for et par år siden, det henger nok sammen med at ordningen ikke lenger
gjelder spesielt for denne gruppa. Det er nå flere elever som får leksehjelp på 5.-7. trinn.
Andel elever som får spesialundervisning fortsetter å falle sakte landet sett under ett, og er nå på 7,9 prosent
nasjonalt. Drøyt 87 prosent av lærerne har nå godkjent utdanning, det er en marginal økning fra 2014.
Det er med ett nøkkeltall fra SFO, som er antall elever i SFO målt mot avtalte årsverk. I snitt er det 19,9 elever per
årsverk. Nasjonalt har bemanningen blitt marginalt dårligere hvert av de fire siste årene.
Avgangskarakterene på 10. trinn i Frogn har vært veldig gode de siste årene. Frafallet på videregående blant elever
fra kommunen er derimot omtrent på normalnivået for landet. Det er godt samsvar mellom prestasjonene på nasjonale
prøver og avgangskarakterene.
Andelen elever som får spesialundervisning er på et normalnivå målt mot resten av Skole-Norge. Andelen er litt større
enn for ett år siden. Andelen i småskolen som får leksehjelp er litt lavere enn i normalkommunen, ifølge statistikken.
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2. Fra barnehage til skole

Barnehagenes satsinger
•
•
•
•
•
•

Videreutvikling av de ansattes relasjonskompetanse og tilknytning
Tidlig innsats og arbeid med barnas psykososiale miljø
Utvidet almen pedagogikk – tilpasset opplæring
Samarbeid med barnas hjem
Tverrfaglig samarbeid gjennom bruk av Kvello modellen
Realfag – oppstart (se også side 47 om realfagstrategi)

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.
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.
Samarbeidet styrkes gjennom tett dialog/samarbeid mellom grunnskolekoordinator og administrasjon
barnehage
Nettverk skole-barnehage
Arbeid med å utarbeide feles planer

Henviser også til fjorårets Kvalitetsmelding, der barnehage presenterte seg mer utførlig:
https://www.frogn.kommune.no/enheter/skole/ : Tilstandsrapporter
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3. Kulturskolen og fritidsklubbene
KULTURSKOLEN
Kulturskolen ivaretar et mangfold av kunst- og kulturfag og har som oppgave å utvikle kunstfaglig kompetanse og
uttrykksevne så vel som kreativitet, kritisk sans, kulturell og sosial kompetanse. Dette er grunnleggende for
livsmestring og danning.
Kulturskolen gir et tilbud av høy faglig og pedagogisk kvalitet og representerer en vesentlig fordypning utover det
obligatoriske skoleverket. Opplæringen vår er individuelt tilpasset, langsiktig innrettet og kan gi elever en livslang
interesse, for noen også et grunnlag for yrkesutdanning innen kunstfag.
Kulturskolens fag er primaæt musikk, teater og visuell kunst. Kulturskolen har sitt hovedsete på Dyrløkkeåsen skole
og kultursenter, der skjer det meste av vår undervisning. Unntaket er vår teaterundervisning, som også er i Drøbak
kino. Det er ca. 365 elever totalt i kulturskolen, og vi er 20 ansatte. I tillegg til ordinær undervisning, har vi ansvar for
mange tilbud inn i grunnskolen, som f.eks. Den kulturelle skolesekken (DKS), gjennomføring av 7.trinnsforestilling
hvert år, sfo-kurs og andre musikk-kurs.
FRITIDSKLUBBENE
Fritidsklubbene holder normalt til på Underhuset i Frognhallen. Grunnet renovering av Frognhallen er vi for tiden på
Dyrløkkeåsen skole og kultursenter og i kinoen.
Målgruppen er barn og unge i alderen 10 – 18 år. Disse får et allsidige tilbud på og utenfor klubben (arrangementer,
konserter, turer, «etter skoletid») . Vi møter også, og har god kontakt med yngre barn og deres foreldre gjennom
arrangementer vi har.
Vi samarbeider tett med skolene om arrangementer og oppfølging av enkeltelever ved behov. Vi er et godt
supplement til skolen, og et verdifullt bindeledd mellom skole og fritid.
Våre tilbud gir et sted barn og unge helt uforpliktende kan komme ofte, eller en gang i blant, hvor de kan føle at de er
velkommen og hører til, blir sett og hørt og er med å bestemme hvilke aktiviteter det skal være.
De utfordres på samhandling og raushet, har medbestemmelse, og får aktiviteter som er tilpasset alder for å oppnå
mestringsfølelse. Vi gir også leksehjelp ukentlig i vårt tilbud «etter skoletid».
Vi er 14 ansatte med ulik livserfaring og utdannelse med stort engasjement for jobben sin.
I 2015 hadde vi 102 arrangementer med tilsammen 5012 brukere. Fra januar til oktober 2016 har vi hatt 74
arrangementer med tilsammen 3478 brukere. Brukerne varierer fra aktivitet til aktivitet
Våre hovedaktiviteter er både på dag- og kveldstid. I tillegg til våre basisaktiviteter er vi også med på FAU-møter,
foreldremøter, vi deltar på UKS, og i kommunale og interkommunale forumer som omhandler barn og unge.
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4. UKS: Skole, demokrati og politikk
UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE
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.» Ungdommens kommunestyre skal bestå av 15
medlemmer. Nye retningslinjer er vedtatt av UKS, de gjelder fra 1/10 2016.
Ungdommenes kommunestyre for
skoleåret 2016-2017 hadde sin
første samling 22.september.
Første del av dagen ble brukt til
opplæring i demokratiske
prosesser hos KS i Oslo, der de
spilte ”Kommunespillet”. Elevene
lærte om lokaldemokrati,
medbestemmelse og
beslutningsprosesser i en
kommune, gjennom å bygge et
eldresenter i Snasen kommune.
Elevene måtte finne innovative
løsninger og vurdere økonomi,
miljø og rekruttering
Siste del av dagen lånte vi rommet og avholdet første UKS-møte der leder,
nestleder, arbeidsutvalg og varamedlemmer ble valgt. Retningslinjene ble gjennomgått, og UKS hadde gode
diskusjoner rundt prinsipper for valg av arbeidsutvalg og varamedlemmer.

Til venstre: Leder Martin Selmer Paulseth (Dyrløkkeåsen) og nestleder Nikoline Grenersen (Seiersten) gratulerer
hverandre med valget.
Til høyre: UKS’s arbeidsutvalg foran resten av medlemmene og varamedlemmene som deltok på møtet 22.09.16
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5. Kompetansebegrepet
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsta-kompetanse/

Kompetanse er i læreplanverket for Kunnskapsløftet forstått som «evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse
utfordringer. Elevene viser kompetanse i konkrete situasjoner ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse
oppgaver. Det kan handle om å mestre utfordringer på konkrete områder innenfor utdanning, yrke- og samfunnsliv
eller på det personlige plan».
Eksempel på hva de enkelte elementene i kompetansebegrepet kan innebære
De enkelte elementene i forståelsen av kompetanse i læreplanverket, kan vises gjennom dette eksemplet. I
læreplanen for samfunnsfag etter 10. trinn finner vi følgende kompetansemål:
•

Eleven skal kunne gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til
aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn.

Her følger eksempel på hva de enkelte elementene i kompetansebegrepet kan innebære for dette kompetansemålet.
Å mestre komplekse utfordringer og vise kompetanse
Kompetansen i kompetansemålet over består blant annet av følgende kunnskaper
• ulike partier og hva de står for
• hvor de ulike partiene skiller seg fra hverandre
• aktuelle samfunnsspørsmål
Kompetansen i kompetansemålet består blant annet av ferdighetene
• å tilegne seg informasjon
• å kunne gjøre greie for
• å kunne argumentere
Kompetansemålet krever at kunnskapene og ferdighetene kombineres. For eksempel må elevene kunne noe om
politiske partier og noe om aktuelle samfunnsspørsmål, men de må også kunne kombinere disse. Elevene må bruke
en rekke ferdigheter, og kompetansemålet åpner for at det her kan gjøres valg og tilpasninger fra lærere eller elever.
Skal for eksempel elevene argumentere og gjøre greie for noe skriftlig, muntlig, ved hjelp av digitale ferdigheter og så
videre.
For at elevene skal ha utviklet denne kompetansen trenger de altså både ulik kunnskap og de trenger ulike
ferdigheter. De må også kunne vise at de kan anvende både kunnskapen og ferdighetene sammen, at de har utviklet
kompetansen slik den er uttrykt i kompetansemålet.
Del av mer overordnede formål med opplæringen
Kompetansen i dette kompetansemålet kan også ses som en del av en større kompetanse elevene skal utvikle og
som de trenger for utdannings, yrke, samfunnet eller på det personlige plan. Denne større kompetansen kan være
knyttet til andre deler av læreplanverket.
•
•
•
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Generell del, "Den [opplæringen] skal fremme demokrati, nasjonal identitet og internasjonal bevissthet".
Prinsipper for opplæringen, "Skolen og lærebedrifta skal førebu elevane på å delta i demokratiske
avgjerdsprosessar og stimulere til samfunnsengasjement både nasjonalt og internasjonalt".
Formålsbeskrivelsen til samfunnsfag, "Faget skal stimulere til (…) aktivt medborgarskap og demokratisk
deltaking".

6. Meld. St. 28 (2015-2016) Fag –
Fordypning - Forståelse
En fornyelse av Kunnskapsløftet
Departementet er opptatt av at formålsparagrafen og hele læreplanverket skal brukes aktivt i skolehverdagen. For å
skape bedre sammenheng i læreplanverket, vil departementet fornye dagens Generell del, Prinsipper for opplæringen
og læreplaner for fag. Dette skal bidra til et mer helhetlig læreplanverk, oppdatert og aktualisert for dagens og
fremtidens samfunn.
Formålsparagrafen skal ivareta tre forhold:
•
•
•

samfunnets verdigrunnlag som basis for virksomheten i grunnopplæringen
elevenes læring og utvikling som mennesker, samfunnsborgere og fremtidige yrkesutøvere
skolens pedagogiske arbeid

Verdigrunnlaget
Den nye generelle delen skal uttrykke grunnleggende felles verdier, uavhengig av religiøs eller livssynsmessig
tilhørighet. Aksept og rom for uenighet og forskjellighet i et demokratisk felleskap er viktig blant disse verdiene.
Verdiene opplæringen skal bygge på er: verdienes forankring – menneskeverdet – likestilling og likeverd – kultur,
identitet og mangfold – demokrati og deltakelse – kritisk tenkning og etisk handlemåte – skaperglede, engasjement og
utforskertrang.
Tre prioriterte tverrfaglige temaer
Tverrfaglighet, hvor elevene arbeider med problemstillinger eller temaer på tvers av fag, kan bidra til bedre
sammenheng i læreplanverket. Departementet vil tydeliggjøre de tre temaene demokrati og medborgerskap,
bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring som tverrfaglige temaer. Temaene skal omtales i generell del og
være en del av læreplanene for fag der det er relevant.
Grunnleggende ferdigheter
De grunnleggende ferdighetene skal også omtales i generell del og være inkludert i læreplaner for fag der det er
relevant. Grunnleggende ferdigheter, de tre tverrfaglige temaene og faglig relevante læringsstrategier skal også
integreres i kompetansemål i fagene på fagenes premisser.
Fagfornyelse
•

Legge bedre til rette for dybdelæring

•

Sikre tydeligere prioriteringer, fagenes kjerneelementer

•

Grunnskolens fag og de gjennomgående fagene

•

Færre kompetansemål

•

Beholde de grunnleggende ferdighetene

•

Styrke elevenes evne til å ta det de har lært på ett område i bruk på et annet
11

7. Fakta om grunnskolen i Frogn
INNLEDNING: DRIFTSUTGIFTER
KOSTRA: Dette er tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), og de viktigste KOSTRA-funksjonene i denne sammenheng for
grunnskole er: 202=grunnskole (undervisning, timer, administrasjon, funksjoner, leseplikt, ppt, assistenter, materiell
med mer) 215= skolefritidstilbud 222=skolelokaler (vedlikehold, drift, renhold med mer ) 223=skoleskyss
Sammenlikninger som ikke er korrigert for økonomiske forutsetninger (bla a frie inntekter)

Netto driftsutgifter (202, 215, 222, 223), %-andel for Frogn som konsern, ikke korrigert
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Netto driftsutgifter til grunnskole (kun 202) pr innbygger 6-15 år, ikke korrigert for økonomiske forutsetninger
Figuren viser netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år (grunnskolealder), etter at tilskudd fra staten og
eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. NB! Tallene inneholder alle våre innbyggere 6-15 år, også de 8-10%
elever vi har på privatskoler.

Riktigere tall for sammenlikning finner vi når tallene er korrigert for kommunenes økonomiske forutsetninger (bla frie
inntekter)

Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og
interkommunale selskaper (IKS).
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Tidsserie/sammenlikning for nederste rad i figuren over, korrigerte brutto driftsutgifter grunnskole (202), per
elev for kommunen som konsern: (elevtall registrert 1.10.15)

7.1

ELEVER OG ANSATTE

Elever og gruppestørrelse (ofte kalt gr.størrelse 1) i gjennomsnitt ved skolene i Frogn:

Vi ser nærmere på ungdomsskolen, som er det som oftest får stor oppmerksomhet:
(Elevtimer, ungdomstrinn)/(Lærertimer minus morsmål og finsk, ungdomstrinn)
Indikatorene for undervisningsgruppestørrelse er basert på forholdet mellom elevtimer og lærertimer.
Elevtimer er det samlede antall timer elevene har krav på etter den forskriftsfestet fag- og timefordeling, herunder
eventuelle kommunale tillegget til nasjonal norm. Elevtimene beregnes med GSI-data fra ramme A, ved å multiplisere
antall elever med timetallet for hvert trinn, og deretter summere opp til kommunenivå
Lærertimer er det samlede antall timer lærerne underviser. Lærertimene beregnes ved å summere opp lærertimer fra
ramme B i GSI. Inkluderer alle lærertimer unntatt finsk og morsmålsundervisning, dvs. ordinære lærertimer, samt
individuelt tildelte timer til spesialundervisning, samisk, tospråklig fagopplæring, norsk som andrespråk og tegnspråk.
Utgangspunktet for indikatorene er at man får et inntrykk av størrelsen på undervisningsgruppene i skolen ved å se på
forholdet mellom elevtimer og lærertimer. Selv om antall elever i en gitt undervisningssituasjon vil variere innen for
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den enkelte skole og det enkelte årstrinn, gir indikatorene et bilde av hvor mange elever som i gjennomsnitt befinner
seg i undervisningssituasjonen til den enkelte lærer. Indikatorene er således mer valide som mål på lærertetthet enn
den tidligere brukte indikatoren for gjennomsnittlig klassestørrelse. GSI har telledato 1.10.
Indikatoren viser forholdet mellom antall lærere og elever. Lærere er undervisningspersonell med godkjent utdanning.
Tolkningsproblemet er knyttet til at det ikke finnes en standard for hva som er nok lærere. Det er ikke gitt at spesielt
lavt antall elever per lærer er det beste for undervisningssituasjonen og den enkelte elev.

Skoleporten:
Lærertetthet 1.-7.trinn, geografisk sammenlikning

Lærertetthet 8.-10.trinn, geografisk sammenlikning
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Lærertetthet i ordinær undervisning, geografisk sammenlikning

7.2

SPESIALUNDERVISNING

KOSTRA-tall som utgangspunkt for de to neste bildene. Kilde er GSI, kommunale og private grunnskoler

Andelen for alle skoler sammenliknet med andre, over tid:
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GSI-tall: antall elever som får spesialundervisning i Frognskolen:
2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

Gutter

119

126

125

111

99

107

85

Jenter

44

44

58

54

53

49

42

Totalt

163

170

183

165

152

156

127

Totalt antall

1847

1859

1869

1862

1835

1863

1860

elever i
grunnskolen

7.3

SKOLESKYSS OG LEKSEHJELP

Skoleskyss

Leksehjelp 2013-2015
GSI-tallene for 2015-2016 viser at mange elever på mellomtrinnet nå får leksehjelp. På Dyrløkkeåsen hadde også
noen på 8.trinn leksehjelp.

Leksehjelp 2014-2015:
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Leksehjelp 2013-2014: her ser vi leksehjelp kun på 1.-4.trinn

7.4

ASYLSØKERE/INNVANDRERE OG SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING

Andelen elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring. Sammenliknet med andre:

GSI-tall for 2015-2016: antall bern med særskilt norskopplæring:
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7.5

VALGFAG

Valgfag ble innført på ungdomstrinnet, på 8.trinn fra skoleåret 2012-2013. Våre to ungdomsskoler tilbyr følgende
valgfag:
Seiersten: Sal&scene (forestilling), Sal&scene (band), Fysisk aktivitet og helse, Friluftsliv og og miljø, Design og
redesign (tekstil), Design og redesign (tre og metall), Forskning i praksis (ikke 2015/16), Medier og informasjon
(årbok), Trafikk inkl trafikalt grunnkurs (kun 10.trinn)
Planlegges 2017: Programmering
Dyrløkkeåsen: Fysisk aktivitet og helse, Produksjon av varer og tjenester, Teknologi i praksis, Produksjon for sal og
scene
7.6

PROGNOSE ELEVTALLSUTVIKLING

Selv om Frogn som helhet hadde befolkningsnedgang, steg befolkningen i følgende grunnkretser: Drøbak syd,
Vannverkveiområdet, Seiersten, Sogsti nord, Sogsti syd, Torkildsbyen, Ekeberg, Heerløkka, Ottarsrud, Bilitt, Glenne
og Digerud.
SSB har prognoser på befolkningsfremskridning for alle aldre. Her viser vi beregnet antall 6-åringer for kommunen:

Antall 6

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

198

174

172

188

160

169

179

185

189

åringer
Det er mindre svingninger i elevtallet på 1.trinn fremover. Men vi ser variasjoner på inntil 30-40 barn, samtidig som vi i
dag ikke vet hvor disse bor, og det kan være forskjeller mht skolekapasitet mellom skolekretsene. Ca 10% av våre
barn går i privatskoler.
7.7

MILJØRETTET HELSEVERN

Alle barnehager og skoler skal være godkjent av Kontoret for miljørettet helsevern og følge regelverket i ”Forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.” https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
Det er rektor ved skolen som er ansvarlig for miljørettet helsevern. I og med at andre enheter kan være involvert i drift
og ha ansvar for bygget, er det viktig at rektor har kopi av alle relevante rapporter og har oversikt over alle forhold ved
skolen. Rektor følger opp internkontrollsystemet og gjennomgår dette årlig. Dette skal helst skje i samarbeid med
ansatte og samarbeidsutvalget (SU).
Det pågår nå tilsyn ved alle våre skoler, unntatt Dal. Egenmeldingsskjemaer ble sendt ut før sommeren 2015, de er
besvart, men alle tilsyn er ikke avsluttet ennå. Dette kan ha ulike årsaker, et eksempel er radonmålinger som går over
lengre tid og gjør at avvik tar tid å lukke. Tilsynet omfatter i denne runden §§ 12,13,14,17 og 19.
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8. Læringsmiljø og psykososialt miljø

8.1

ELEVUNDERSØKELSEN 2015 PÅ 7.TRINN. FROGN OG NASJONALT

7.trinn, Frogn, tidsserie

Geografisk sammenlikning, 7.trinn
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7.trinn, nasjonalt, tidsserie

8.2

ELEVUNDERSØKELSEN 2015 10.TRINN. FROGN OG NASJONALT

10.trinn, Frogn, tidsserie

10.trinn, nasjonalt, tidsserie

Geografisk sammenlikning, 10.trinn
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8.3

MOBBING

Vi ser at skoler og enkelte trinn tidvis har større utfordringer, det er ikke ønskelig men naturlig. Mobbing er noe alle i
Frogn har et svært høyt fokus på, og vi gjennomfører elevundersøkelsen på alle trinn fra 5.-10.trinn hos oss. På 1.4.trinn har skolene enklere trivselsundersøkelser.
Under viser vi en geografisk sammenlikning av andelen elever som opplevde mobbing 2-3 ggr/mnd eller oftere i fjor.
Viktig å huske at det var feilføringer på Seiersten under denne undersøkelsen i fjor, som førte til uriktig høye tall der.
Frogn

Kommunegruppe 8

Akershus

Nasjonalt

7.trinn

3,8%

3,7%

4,3%

4,5%

10.trinn

6,1%

3,6%

4,5%

4,2%

Under viser vi andelen elever som opplevde mobbing 2-3 ggr/mnd ved våre skoler på 7. og 10.trinn
Dal

Drøbak

Dyrløkkeåsen

Heer

Seiersten

7.trinn 2013-14

0%

0%

4,2%

*

7,8%

7.trinn 2014-15

0%

10,3%

*

0%

*

7.trinn 2015-16

0%

6,5%

*

*

4,5%

10.trinn 2013-14

3,5%

7,4%

10.trinn 2014-15

*

7,5%

10.trinn 2015-16

*

7,5%

Sogsti

* betyr tall unntatt offentlighet
Ytterligere tall på skole- og trinn-nivå er ikke tall vi legger frem offentlig gjennom Kvalitetsmeldingen, men de er
gjenstand for diskusjoner og erfaringsdelinger mellom skoleledere, mellom skolene og adekvate tjenester, på skolene,
i samarbeid med skolenes elevråd og FAUer, og i skolenes SU/SMU. Dette gjelder tall både fra elevundersøkelsen på
5.,6,8. og 9.trinn, samt dybdegjennomgang av tall ang mobbing og krenkelser.
Vi viser også til revidert plan for godt psykososialt miljø som vedtas denne høsten. Den skisserer hvordan skolene
skal jobbe forebyggende, og m.h.t forebygging, avdekking, tiltak og vedlikehold.
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9. Sammenheng mellom læringsmiljø
og læringsresultater
9.1

SAMMENHENGER FRA ELEVUNDERSØKELSEN

Når det gjelder alle sammenlikninger under: Når vi ser på resultater for alle områdene på trinn og klassenivå, så
samsvarer det i høy grad med skolens kjennskap til klassene. Det er vanskelig å generalisere rundt tiltak på gule og
røde områder, fordi forutsetningene og utfordringene kan variere veldig mellom trinn og skoler.
Sammenhengen mellom trivsel og motivasjon: Grønt betyr at både trivselen og motivasjonen er høy. Teoretisk
forventer vi at elever med denne svarprofilen virkelig ønsker å arbeide med skolefagene, samt at de viser vilje og evne
til å opprette og vedlikeholde et arbeidsfellesskap der elevene fungerer godt sammen med hverandre.
Rødt betyr at verken trivselen eller motivasjonen er så høy. Teoretisk kan vi forvente at noen av disse elevene har
opplevd mange nederlag i skolesammenheng. Når målene mister verdi for elevene, vil de heller ikke anstrenge seg for
å nå dem, og noen opplever heller ikke at lav måloppnåelse er forbundet med nederlag. Ofte kan slike elever fremstå
som likegyldige og noen av dem har høyt fravær. Det er nærliggende å tro at mange elever med denne svarprofilen
står i fare for å mangle karakterer i enkeltfag, hvis de ikke får tett oppfølging.

70% av elevene på mellomtrinnet i skoleåret 2015-16 er i det grønne området, mens 8,35% av elevene på
mellomtrinnet er i det røde.
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Indikatoren ”motivasjon” på mellomtrinnet, tidsserie:

47% av elevene på ungdomstrinnet i skoleåret 2015-16 er i det grønne området, mens 16% av elevene på
ungdomstrinnet er i det røde.
Indikatoren ”motivasjon” på ungdomstrinnet, tidsserie:
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Sammenhengen mellom arbeidsro og mestring: Grønt betyr at elevene svarte at de både opplever arbeidsro og at
de mestrer arbeidsoppgavene i fagene.
Rødt betyr at elevene verken opplever arbeidsro eller mestring. Dette er en elevgruppe som bør følges nøye. Kanskje
det er de selv som bråker fordi de ikke opplever mestring?

63% av elevene på mellomtrinnet i skoleåret 2015-16 er i det grønne området, mens 7% av elevene på mellomtrinnet
er i det røde.
Indikatoren ”mestring” på mellomtrinnet, tidsserie:
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47% av elevene på ungdomstrinnet i skoleåret 2015-16 er i det grønne området, mens 14% av elevene på
ungdomstrinnet er i det røde.
Indikatoren ”mestring” på ungdomstrinnet, tidsserie:

Tilpasset opplæring - Sammenhengen mellom faglig utfordring og støtte fra lærerne: Grønt betyr at elevene
svarte at de både får mye støtte fra lærerne og nok faglige utfordringer i de ulike fagene. Vi forventer at elever med
denne svarprofilen i større grad opplever at opplæringen er tilpasset deres læreforutsetninger.
Rødt betyr at elevene verken får spesielt mye støtte fra lærerne, eller faglige utfordringer. Elever med denne
svarprofilen føler seg kanskje oversett?
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54% av elevene på mellomtrinnet i skoleåret 2015-16 er i det grønne området, mens 3% av elevene på mellomtrinnet
er i det røde.
Indikatoren ”støtte fra lærerne” på mellomtrinnet, tidsserie:

44,5% av elevene på ungdomstrinnet i skoleåret 2015-16 er i det grønne området, mens 8,5% av elevene på
ungdomstrinnet er i det røde.
Indikatoren ”støtte fra lærerne” på ungdomstrinnet, tidsserie:
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9.2

KARTLEGGINGER BARNETRINNET

Formålet med kartleggingsprøvene på 1.-4. trinn er å finne elever som trenger ekstra oppfølging. Det er viktig at disse
elevene blir sett tidlig i løpet slik at de kan få tilbud om den tilretteleggingen de har krav på. Kartleggingsprøvene er
dermed også et verktøy for å hindre at elever faller fra senere i opplæringsløpet.
Kartleggingsprøvene på 1.-4. trinn gir ikke informasjon om alle elevene. Resultatene fra prøvene gir bare
informasjon om elever som er rundt eller under ei definert bekymringsgrense. Elever som har alt rett eller nesten alt
rett, er ikke nødvendigvis spesielt flinke elever. Derimot trenger elevene som havner under bekymringsgrensa, ekstra
tilrettelegging.
Kartleggingsprøvene er utviklet i tråd med mål i læreplanen etter 2. og 4. trinn. De skal gjennomføres om våren på 1.4. trinn. Kartleggingsprøvene er utviklet etter føringer i et rammeverk for prøvene. Det beskriver hvordan prøvene blir
utviklet, hvilket innhold de skal ha, og hvordan bekymringsgrensene blir fastsatt.
Skolene kan selv bestemme om elevenes svar skal arkiveres eller makuleres etter at det pedagogiske arbeidet med
prøva er avsluttet. Skolene kan ikke publisere oppgaver, tekster eller illustrasjoner fra prøvene fordi prøvene
inneholder retts beskyttet materiell. Prøvene har en levetid på ca. fem år før de blir reviderte. Det er derfor de samme
prøvene som blir gjennomført flere år på rad.
Resultatene fra kartleggingsprøvene skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet. Prøvene er ikke utviklet for å
sammenlikne resultatene på et høyere nivå. Resultatene einer seg ikke som styringsinformasjon, og kan ikke brukes
til å sammenlikne skoler, kommuner eller fylker.
Prøvene skal brukes i klasserommet og på skolen slik at enkeltelever med ekstra utfordringer blir oppdaga tidlig i
opplæringa, og oppfølging/tiltak kan settes i verk.
Hva måler prøvene?
Lesing

Kartleggingsprøvene i lesing på 1., 2. og 3. trinn måler ferdigheter som danner grunnlaget for god
leseutvikling. Prøvene viser progresjonen i utviklingen av leseferdighet; fra språklig bevissthet, via
bokstavkunnskap og ordlesing, til å lese ulike typer tekster med sammenheng og forståelse.

Regning

Kartleggingsprøvene i regning på 1., 2. og 3. trinn måler elevenes begrepsforståelse og
regneferdigheter. Prøvene inneholder oppgaver innenfor fire temaer: tallrekka og tallinja,
regneferdigheter, telleferdigheter og tallbegrep.

Engesk

Kartleggingsprøven i engelsk på 3. trinn måler hovedsakelig elevenes ferdigheter i å gjenkjenne og
forstå kjente og dagligdagse ord og uttrykk, muntlig eller skriftlig. Dette er det første trinnet i utviklingen
av lese- og lytteferdigheter på et fremmedspråk. Prøven består av to deler, en lyttedel og en lesedel.

Digitale

Kartleggingsprøven i digitale ferdigheter tar utgangspunkt i læreplanens definisjoner og

ferdigheter

kompetansemål som involverer digitale ferdigheter. Oppgavene i prøven fokuserer på følgende
områder av ferdigheten: tilegne seg og behandle informasjon, produsere og bearbeide, kommunisere
og vise digital dømmekraft.
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LESING 2.TRINN
Delprøver, fordelt på kjønn, 2015-16

Delprøver, tidsserie Frogn
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LESING 3.TRINN
Delprøver, fordelt på kjønn, 2015-16

Delprøver, tidsserie Frogn
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REGNING 2.TRINN
Fordelt på kjønn, 2015-16

Tidsserie Frogn
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REGNING 3.TRINN
Fordelt på kjønn, 2015-16

Tidsserie Frogn
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9.3

NASJONALE PRØVER 5., 8. OG 9.TRINN

Prøvene gir informasjon om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Dette er ferdigheter som er viktig for
læring i alle fag. Prøvene er obligatoriske, og de beskrives nærmere under.
Resultater fra de nasjonale prøvene gir et begrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen elevene har.
Resultatene må derfor ses i sammenheng med annen relevant informasjon om skolen, kommunen og elevene.
Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivåer. Derfor har prøvene både lette og vanskelige oppgaver.
Prøvene er elektroniske og de består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. På åpne oppgaver skal
elevene svare med egne ord eller med tall, mens på flervalgsoppgaver skal eleven velge ett av flere svaralternativer.
Vi viser resultater fra 2014-15 og 2015-16, fordi nasjonale prøver ble endret i 2014. Tidligere år er ikke
sammenliknbare med de siste årene. Når vi får 3-4 års tidsserier, så har vi større mulighet for å se en skoles utvikling.
LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET:
Nasjonale prøver i lesing måler i hvilken grad elevenes leseferdigheter er i samsvar med kompetansemål i
læreplanen, der leseferdigheter er en integrert del av kompetansen i alle fag. Dette innebærer at prøven er en prøve i
lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag – ikke en prøve i norsk. Nasjonale prøver gir informasjon om elever på
alle nivåer, og de skiller seg på den måten fra kartleggingsprøver som gir informasjon om elever som trenger spesiell
oppfølging.
Prøven er den samme på 8. og 9. trinn og tar utgangspunkt i kompetansemål etter 7. trinn. Prøven inneholder tekster
fra ulike fag og ulike sjangre. Prøven i 2013 inneholdt for eksempel tekster fra naturfag, matematikk og norsk og
sjangrene nyhetsgrafikk, novelle, fagtekst og matoppskrift.
Ulike tekster fordrer ulike lesemåter. Det betyr at elevene noen ganger må finne svar på spørsmål slik det eksplisitt
står i teksten, mens de andre ganger må tolke, reflektere eller foreta vurderinger. Derfor vil prøven måle ulike aspekter
ved lesing som grunnleggende ferdighet:
•
•
•

å kunne finne informasjon i teksten
å kunne tolke og forstå teksten
å kunne reflektere over og vurdere tekstens form og innhold.

Disse aspektene finnes ikke som atskilte ferdigheter hos elevene. Det er derfor ikke relevant å se på disse
delkompetansene/aspektene isolert.
5.TRINN
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Kjønnsfordeling høsten 2015:

Geografisk sammenlikning:

Fritatt og ikke deltatt:

Fritatt
Ikke deltatt
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2012-13
4,2

2013-14
1,6

2014-15
3,3
1,1

2015-16
4,2
2,1

8.TRINN
2015-1

Kjønnsfordeling høsten 2015

Geografisk sammenlikning

Fritatt og ikke deltatt:

Fritatt
Ikke deltatt

2012-13
2,5

2013-14
4,9

2014-15
2,0
2,5

2015-16
1,8
4,9
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9.TRINN

Kjønnsfordeling høsten 2015

Geografisk sammenlikning

Fritatt og ikke deltatt:

Fritatt
Ikke deltatt
36

2012-13
3,8
4,8

2013-14
3,7
1,2

2014-15
3,7
1,2

2015-16
1,0
1,5

REGNING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET:
Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på
en rekke livsområder. Det innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy
for å løse problemer og for å beskrive, forklare og forutse hva som skjer.
Utviklingen av ferdigheten går fra å kunne gjenkjenne konkrete situasjoner som kan løses ved regning, til å kunne
analysere et vidt spekter av problemstillinger.
Det handler altså ikke om en ferdighet på et elementært nivå, men om en ferdighet som er grunnleggende og utgjør et
nødvendig redskap for læring og utvikling i alle fag på alle trinn. Den gir grunnlag for at elever skal kunne lære og
utvikle seg på skolen, i arbeid og i samfunnsliv.
Å kunne regne i et fag handler om å kunne tolke og forstå informasjon i dette faget. Det innebærer å kunne bruke
disse opplysningene i faglige sammenhenger og på den måten få bedre innsikt i lærestoffet. Alle lærere skal ivareta
arbeid med regning i opplæringen i sine fag, og de skal legge til rette for at det skjer en progresjon i utviklingen av
ferdigheten hos eleven.
Prøven måler fire ferdighetsområder, som til sammen utgjør en helhetlig problemløsningsprosess:
•
•
•
•

gjenkjenne og beskrive
bruke og bearbeide
reflektere og vurdere
kommunisere

5.TRINN

Kjønnsfordeling høsten 2015:
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Geografisk sammenlikning:

Fritatt og ikke deltatt:

Fritatt
Ikke deltatt

2012-13
0,6

8.TRINN
2015-16

Kjønnsfordeling høste 2015
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2013-14
0,5

2014-15
1,6
1,1

2015-16
1,6
2,6

Geografisk sammenlikning

Fritatt og ikke deltatt:

Fritatt
Ikke deltatt

2012-13
0,0

2013-14
1,2

2014-15
0,5
2,0

2015-16
1,8
2,5

9.TRINN

Kjønnsfordeling høsten 2015
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Geografisk sammenlikning

Fritatt og ikke deltatt:

Fritatt
Ikke deltatt

2012-13
0,0

2013-14
3,7

2014-15
1,9
3,7

2015-16
1,0
1,0

ENGELSK, EN SPESIFIKK FAGPRØVE:
Nasjonal prøve i engelsk skal vurdere i hvilken grad elevene på 5. og 8. trinn har ferdigheter i engelsk som er i
samsvar med noen av kompetansemålene i læreplanen i engelsk under hovedområdene språklæring og skriftlig
kommunikasjon. Kompetansemålene for opplæringen er utviklet med tanke på områdene: Språklæring, Muntlig
kommunikasjon, Skriftlig kommunikasjon og Kultur, samfunn og litteratur. Prøven måler kompetansemål i læreplanen
som handler om generell leseforståelse, vokabular og grammatikk.
Generell leseforståelse innebærer:
• å kunne finne relevant informasjon
• å forstå hovedinnhold og noen detaljer
• å kople informasjon i tekster
• å trekke slutninger (bare 8. trinn)
Dette betyr at det ikke er nok bare å kjenne igjen enkelte ord.
Å beherske vokabular innebærer:
• å forstå hva enkelte ord og faste uttrykk betyr ut fra sammenhengen.
Her er det snakk om leksikalske ord (for eksempel house, run, sad) heller enn funksjonsord som er mer knyttet til
grammatikk.
Å beherske grammatikk innebærer å forstå
•
•
•
40

setningsstruktur
ordformer
funksjonsord

Elever på 5. trinn må ikke skrive selv på prøven, men de må likevel vise at de forstår grunnleggende grammatiske
strukturer gjennom oppgavene som måler grammatikk. Elever på 8. trinn må i noen oppgaver skrive fra ett til fire ord
for å fullføre setninger.
Tema på 5. trinn: Tekstene handler i all hovedsak om det kjente og nære, f.eks hjem, skole, fritidsaktiviteter, venner,
dyr osv. På 8. trinn: I tillegg til tema nevnt for 5. trinn: historiske personer, engelskspråklig kultur og ellers tema som er
aktuelle i samtiden og relevante for aldersgruppen.
5.TRINN
2015-16

Kjønnsfordeling høsten 2015:

Geografisk sammenlikning
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Fritatt og ikke deltatt:

Fritatt
Ikke deltatt

2012-13
1,8

8.TRINN
2015-16

Kjønnsfordeling høsten 2015

Geografisk sammenlikning
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2013-14
1,6

2014-15
5,5

2015-16
4,2
2,1

Fritatt og ikke deltatt:

Fritatt
Ikke deltatt

9.4

2012-13
0,0

2013-14
1,8

2014-15
2,0
0,5

2015-16
1,2
3,1

GRUNNSKOLEPOENG OG EKSAMENSRESULTATER
2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

Frogn

41,89

42,41

42,94

42,24

Dyrløkkeåsen

41,26

44,17

44,39

42,4

Seiersten

42,17

41,64

42,35

42,18

Geografiske sammenlikning, tidsserie

Sammenlikning mellom kjønn, Frogn kommune 2015-16
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10. Videregående skole – overgang og
gjennomføring
10.1

DIREKTE OVERGANG TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Kilde: Kostra

Kilde: Skoleporten
Sammenliknet med andre

44

10.2

GJENNOMFØRING AV VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Som nevnt tidlig i kvalitetsmeldingen (i sammenheng med KOSTRA-tall), tar det flere år å se effekt av hvordan tiltak
påvirker gjennomføringen av videregående opplæring.

Hvis vi fokuserer kun på Frogns gjennomføringstall gjennom flere år, så ser vi denne utviklingen: Resultater for
”Fullført og bestått” finner vi 5 år etter at elevene har gutt ut av Frognskolen, dvs for de elevene som gikk ut i 2010.
Våre elever har relativt høy gjennomføring på VG!, og for avgangselever i 2010 ligger vi nå godt an nasjonalt sett:
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I 2015 opplevde Akershus Fylkeskommune tidenes beste resultater, gjennomstrømmingen var på hele 79%, og det er
best i landet. Dette gjelder elever som gikk ut fra ungdomsskolen i 2010, og viser at det gjennom mange år har vært
jobbet godt i Frognskolen. Elever fra Frogn kommune ligger i toppsjiktet i Akershus, 80% av våre elever hadde fullført
og bestått etter 5 år.
Det er sammenheng mellom våre gode resultater på både Nasjonale prøver, grunnskolepoeng, direkte overgang til
VGS og gjennomføring av VG1. Vi vet at det er spesielt gutter på yrkesrettede linjer som sliter etter VG2. Ansvaret for
at elevene fullfører VGS må også deles med de videregående skolene, tilpasset undervisning der, og lærlingeplasser.
En av indikatorene for sannsynlig gjennomføring er elevens karakternivå. Under viser vi utviklingen for
gjennomføring av VG1 for elever med ulike grunnskolepoeng (gjennomsnittskarakter*10):

Det er også andre viktige elementer som kan være utslagsgivende for elevens gjennomføringsevne/vilje
•

skolefravær er en viktig indikator. Frognskolen har egen veileder for tiltak ved alvorlig skolefravær

•

spesielt fravær fra spesielt gymtimer og ”annerledesdager” og faglig utvikling i tunge lesefag som naturfag

•

psykisk helse: rådmannen la frem egen sak for HOOK om forebygging av psykisk helse og elevrådsarbeid i
november 2016.

Relasjonskompetanse viktig fra første stund og for gjennomføring av vgs
Vi sier at ansvaret for gjennomføring av VG3 ikke kan hvile på grunnskolen alene, at den videregående skolen også
må ha kompetanse til å møte elevene der de er. Samtidig kartlegger vi elever allerede fra 1.årstrinn nettopp med
tanke på at alle skal kunne få tilpasset undervisningen, og kanskje tidvis ha intensiv ”kursing”, for ikke å sakke akterut.
Hensikten er å skape rom for læring og trivsel, bygge elevens motivasjon og mestringsfølelse. Likevel må vi innse at vi
ikke alltid lykkes i dette. Det kan være sammensatte problemstillinger, det kan være mistrivsel, spesifikke
fag/lærevansker vi ikke alltid klarer å møte optimalt, og det kan av og til skorte på relasjonskompetansen og
klasseledelsen.
Lærerens og ledelsens relasjonskompetanse er avgjørende for både elevenes læring, god vurderingspraksis og
utvikling av læringsmiljøet.
Lærere med stor relasjonskompetanse fanger opp de ensomme elevene og greier å stimulere til vennskap. Vennskap
er en sterk beskyttelsesfaktor, så sterk at elever kan tåle å ha dårlige relasjoner til noen om en har en sterk en å støtte
seg på.
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11. Utvikling, planer og innovasjon i
Frognskolen
Frogn har som mål å være blant landets 10 høyest rangerte kommuner på Kommunebarometeret når det gjelder
elevers psykososiale miljø og læringsmiljø. Det er flere kriterier vi vurderes etter (se tabell s.6), 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
FAUKFUUKS

Språk,
lese og
skriveop
plærings
plan

Plan for
digital
kompet
anse

Matematikk og
realfag

Kuleram
ma

Tidlig innsats

Samarb
eid og
sammen
heng
barneha
ge-skole

Tilpasse
t
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

Etterog
videreut
danning

Ordensregl
ement beredskap miljørettet
helsevern

Verktøy
og
systen
for
internko
ntroll

Plan for
dig. komp.
(databehandling
,
personvern
etc)

Når skolene jobber med sitt pedagogiske utviklingsarbeid, så ligger kollektiv utvikling av skolen som organisasjon og
stadig utvikling av arbeidet med underveisvurdering, klasseledelse og tilpasset opplæring (vurdering for læring) i
bunnen av alt arbeidet. Alle satsinger følger prinsippene for skolebasert kompetanseutvikling (SKU-se bilde under).
Dyktige lærere utvikler seg i fellesskap i fagmiljøer på egen skole og på tvers av fag/skoler.
I Kvalitetsmeldingen 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.
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Klasseledelse og de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning, er innholdet i SKU-modellen til
Ungdomstrinn i utvikling (UiU), men modellen og metodene for alt vårt utviklingsarbeid er/skal være den samme
uansett tematisk innhold.
11.1

OVERSIKT OVER STYRINGSDOKUMENTER, STRATEGIER, PLANER ETC

Eksisterende dokumenter
•

”Forskrift om skoletilhørighet”.

•

”Ingen ut av rekka går”. Frognskolens handlingsplan for et godt psykososialt miljø

•

”Plan for språk, lese- og skriveopplæring” (SLS-planen). Denne omfatter arbeidet i både barnehage og skole,
og samarbeidet preger også felles lærende nettverk for ressurspersoner. Her deltar også Montessori.

•

”Kuleramma”. Plan for matematikkopplæring i barnehage og skole. Samarbeidet preger også her et felles
lærende fagnettverk for ressurspersoner. Montessori deltar også her.

•

”Forskrift for ordensregler i Frognskolen” ble vedtatt av HOOK våren 2016. Gjelder for alle grunnskolene, men
skolene kan ha egne trivselsregler dersom det er hensiktsmessig.

•

”Trivselsregler for SFO og leksehjelp” ble fastsatt av rådmannen høsten 2016.

•

Vedtekter for SFO

Dokumenter under arbeid
•

”Plan for digital kompetanse” er under arbeid. Prosjektgruppen i ”Digital skole” arbeider frem et forslag
sammen med styringsgruppen i løpet av skoleåret 2016-17.

•

”Strategi for realfag” er under arbeid. Her samarbeides det med barnehagen. Kommer i løpet av skoleåret
2016-17. Se også eget kapittel 11 om ”Realfagsbarometer”.
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11.2
•

PÅGÅENDE OG NYE SATSINGER/PROSJEKTER I FROGNSKOLEN
Ungdomstrinn i utvikling. Våre skoler deltar i pulje 4. Det er et
mål at alle skolene skal ha utbytte av satsingen, og det er et
langsiktig og helhetlig arbeid vi har startet. Satsingen handler
mye om å sette den kollektive utviklingen i system gjennom
bl.a lærende nettverk i og mellom skoler, på både leder- og
lærersiden. I nettverkene deltar også Montessoriskolene, og
kommunen har knytet til seg en av utviklingsveilederne i UiUsatsingen, samt Høgskolen i Lillehammer som eksternt
kompetansesenter. Man kan lese mer her:
http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ungdomstrinn-i-utvikling/

•

”Digital skole 2.0”-prosjektet pågår for fullt. Det utveksles jevnlig erfaringer mellom skolene, og kommunens
IKT-enhet har ansvaret for de tekniske løsningene. Prosjektgruppen består av
prosjektleder, skoleledere, ressurspersoner fra alle skoler og IKT-konsulenter, og
gruppen jobber sammen om å finne både tekniske og pedagogiske løsninger fordi
disse er sterkt knuttet til hverandre. Det jobbes samtidig med juridiske utfordringer,
som f.eks databehandleravtaler og sikker lagring. Det utarbeides prosjektplan for hver
fase, det er tre faser: pilotfasen 2014-2016, fase 2.0 2016-2018, og fase 3.0 20182020.
• ”Two Teachers” er et prosjekt fire av våre barneskoler deltar i. Det er Drøbak skole,
Heer skole, Dyrløkkeåsen skole og Sogsti skole. Det nasjonale lesesenteret ved Universitetet i Stavanger
driver dette prosjektet. Hva betyr lærertetthet for elevenes læring og læringsmiljø? Dette er et spørsmål som
har vakt stor interesse og mye engasjement de siste årene, men hvor forskningen spriker i forskjellige
retninger. Two Teachers er ett av to store forskningsprosjekter som skal undersøke effekten av økt
lærertetthet for norske elever. Man kan lese mer her: http://lesesenteret.uis.no/two_teachers/

11.3

KOMPETANSE OG KOMPETANSEUTVIKLING AV ANSATTE I FROGNSKOLEN

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
Antall lærere
11
Statlige midler fra FM
1 180 000
(vikarutgifter +
studieavgifter+studavg)
Kommunale midler
1 180 000
* Stipendmidler for første gang i 2015-16

2011-12
11
1 013 200

2012-13
9
1 153 000

2013-14
9
1 136 240

2014-15
6
945 000

1 013 200
573 000
562 500
461 000
** Studieavgift *** Budsjettert, til vikarordningen

2015-16
12
1 575 000
400 000*
10 000**
630 000***
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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 deltok på vikarordningen som det settes av midler til, og ytterligere 4 deltok 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).
Mulig regionalt tilbud i Follo
Follokommunene samarbeider nå om å legge frem et forslag til en plan for et regionalt tilbud for videreutdanning for å
kunne ha en mer fleksibelt ordning for både lærere og skoler. Det samarbeides med Høgskolen i Østfold (HiØ) om å
lage et 15-studiepoengstilbud innen engelsk og matematikk i første omgang, deretter også i norsk. Vi er nå i
kartleggingsfase når det gjelder behov i kommunene.
Ansatte og deres kompetansenivå (rapportert via NAV AA-registeret/A-listene):

Det er ikke skikkelig samsvar mellom tall fra AA-registeret (som vises i KOSTRA) og GSI-rapporteringen. Det er en
utfordring at de to registrene ikke inneholder samme type informasjon. AA-registeret er bl.a utgangspunkt for lønn,
mens GSI-tallene kan inneholde vurderinger for kompetanse i fag som ikke vises på samme måte. GSI opererer med
årsverk og årstimer, og Fylkesmannen/Udir har sett at det også har vært rom for feilføringer. GSI-rapporteringen på
dette området er fra 2016 noe endret. Men vi skal til neste kvalitetsmelding sjekke ut både forskjeller og likheter
mellom registrene. Det er, som innledningsvis nevnt i starten av Kvalitetsmeldingen, KOSTRA-tallene som er
utgangspunktet for Kommunebarometeret på denne indikatoren.
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12. Realfagsbarometeret
Tett på realfag er regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag, og den gjelder fra 2015 til
2019. Realfagsbarometeret er en del av denne strategien. Realfagsbarometeret kommer i to versjoner, en årlig
publikasjon fra Utdanningsdirektoratet og en elektronisk utgave i Skoleporten. Første utgave av den årlige
publikasjonen kommer i 2017.
Realfagsstrategien har fire overordnede mål. Til hvert av målene er det definert flere indikatorer som skal gi grunnlag
for å vurdere måloppnåelsen. På Skoleporten finner vi indikatorer knyttet til de 3 første målene.
1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres
•
•

Nasjonal prøver i regning
Standpunkt- og eksamenskarakter i matematikk og naturfag

2. Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres
•
•

Nasjonal prøve i regning – andel på nivå 1 (5.trinn) og nivå 1-2 (8. og 9.trinn)
Standpunkt- og eksamenskarakter i matematikk og naturfag – andel med karakter 1 og 2
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Nasjonale tall til sammenlikning med Frogn-tallene over:
Matematikk standpunkt: Nasjonalt svinger det mellom 2,6% og 3% som får karakteren 1, mens det svinger mellom
20,5% og 21,%% som får karakteren 2.
Naturfag standpunkt: Nasjonalt svinger det mellom 0,6% og 1% som får karakteren 1, mens det har gått fra 8,6% til
9,9% som får karakteren 2 i samme tidsperiode.
3. Flere barn og unge skal prestere på høyt faglig nivå
•
•

Nasjonal prøve i regning – andel på nivå 3 (5.trinn) og nivå 5 (8. og 9.trinn)
Standpunkt- og eksamenskarakter i matematikk og naturfag – andel med karakter 5 og 6

Nasjonale tall til sammenlikning med Frogn-tallene over:
Matematikk standpunkt: Nasjonalt svinger det mellom 17,5% og 18,4% som får karakteren 5, mens det svinger
mellom 4,9% og 6% som får karakteren 6.
Naturfag standpunkt: Nasjonalt svinger det mellom 28,4% og 29,7% som får karakteren 5, mens det har gått fra 9,0%
til 11,7% som får karakteren 6 i samme tidsperiode.
4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres (Ingen indikatorer i denne meldingen.)
Frogns arbeid med realfag: På side 47 viser vi at vi har to større dokumenter under arbeid, det ene er realfagstrategi
for Frogn. Her samarbeides det mellom skoler og barnehage.
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13. Hjem-skole-samarbeid og
foreldreundersøkelsen
Foreldreundersøkelsen 2015
Foreldreundersøkelsen gjennomføres samtidig med de andre brukerundersøkelsene (elev og lærer), de to siste ukene
i november. Skoleåret 2013-14 var svarprosenten ca 29%, skoleåret 2014-15 var den ca 36%, mens 2015-16 var
svarprosenten nesten hele 70%. Det er både gledelig og en svært høyt andel svar på nasjonalt nivå.

Foreldreundersøkelsen blir gjennomgått, på lik linje med elev- og lærerundersøkelsen, både i UKS, KFU og i skolenes
FAUer på nyåret når kommunen har samlede resultater. Brukerundersøkelsene legges også frem for politisk
orientering og behandling på nyåret hvert år.
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Samarbeid mellom hjem og skole.
Forskning viser at et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en aktiv rolle, har positiv
betydning for barn og unge på en rekke områder relatert til skolen. Det fører til bedre læringsutbytte, bedre
selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, bedre
arbeidsvaner, en mer positiv holdning til skolen, bedre leksevaner og arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med
hensyn til utdanning (Epstein et al., 2002; Epstein, 2005; Fan & Chen, 2001; Semke & Sheridan, 2010). Det er
imidlertid ikke bare eleven som drar nytte av et positivt skole–hjem samarbeid. Foreldrene vil på sin side få mer
informasjon om undervisningen og forhold knyttet til sitt barns læring, og de blir bedre kjent med læreren. Økt
samarbeid gjør også at foreldrene blir mer positive til skole og utdanning (LaRouque, Kleiman & Darling, 2011).
Lærerne får gjennom foreldresamarbeidet bedre innsikt i elevens behov og fungering, og kan derfor støtte eleven på
en mer tilpasset måte i skolehverdagen. Foreldre og lærere vil gjennom positive samarbeidserfaringer utvikle en
større felles forståelse av barnets behov og kan på den måten bli bedre i stand til å støtte barnets læringsprosess,
både hver for seg og sammen (LaRouque, Kleiman & Darling, 2011).
Les mer hos kilden: http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/hjem-skole-samarbeid/samarbeidet-mellomhjem-og-skole/betydningen-av-skole-hjem-samarbeid/
For de som vil lese om mulige samarbeidsarenaer mellom skole og FAU kan følgende sider anbefales.
•

FUG-s nettside: http://www.fug.no/foreldre-og-skolen.141854.no.html

•

God skoles nettside: http://www.godskole.no/utfordringer-i-skolen/skole-hjem-samarbeid

Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
I 2014 ble Kommunalt foreldreutvalg (KFU) opprettet, og sammen med Ungdommenes kommunestyre (UKS) er de
viktige kilder til innspill, involvering og bedre samarbeid for en god skole.
Kommunalt foreldreutvalg (KFU) skal være et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt samordnende og
koordinerende organ for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved alle 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.”
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14. Rådmannens forslag til
Handlingsprogram 2017-2020
UTDRAG fra forslaget: https://www.frogn.kommune.no/globalassets/enheter/okonomi/handlingsprogrammet/2017/hp-2017-2020-radmannens-forslag.pdf
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. Ny plan for psykisk helsearbeid med barn og unge ble tatt i bruk fra 2016, og vil bli revidert i HPperioden.
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. Arbeidet for
å hindre frafall starter i barnehagen og fortsetter gjennom hele grunnskoleløpet.
Frogn kommune har fire overgripende satsingsområder, og oppvekst tydeliggjøres i hvert område:
1 Livskvalitet og folkehelse

2 Klima og energi

Hovedmål: Aktiviteter og rammebetingelser som

Hovedmål: Kommunens totale klimagassutslipp er

fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet i alle

halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991-nivå).

Frogn kommunes virksomheter og planverktøy.

Sentrale fokusområder innenfor oppvekst:

Sentrale fokusområder innenfor oppvekst:
Skolenærvær
Psykososialt miljø i barnehager og skoler
Lavterskeltilbud

•
•
•

3 Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, boog nærmiljø
Hovedmål: En by- og tettstedsutvikling basert på
tydelig senterstruktur, god kommunikasjon, urbane
kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne
verdier.

Trygg skolevei
Klimainteresse og kunnskap blant barn
Miljøsertifisering av barnehager og skoler

4 Næringsutvikling og verdiskaping
Hovedmål: Drøbak er kjent og profilert som
Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og ferieby.
Sentrale fokusområder innenfor oppvekst:

•

Sentrale fokusområder innenfor oppvekst:
•
•
•

•
•
•

Samhandling mellom skole og
næringsliv

Inkluderende aktivitetstilbud
Aktiv medvirkning fra barn og unge
Aktiv medvirkning fra foresatte
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15. SKOLENE VÅRE

”Å vite når man vet noe og vite når man ikke vet noe - det er
kunnskap.” Konfucius
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DAL SKOLE, 1.-7.TRINN

SKOLENS PROFIL OG FORHOLD SOM FUNGERER GODT
Uteskole er prioritert for Dal skoles elever. Uteskole er knyttet til læreplanens mål i fagene kroppsøving, matematikk,
naturfag og samfunnsfag, samt læreplanens generelle del. Når undervisningsarenaen er en annen enn klasserommet,
gir det større muligheter for øving av sosial kompetanse og trivsel for andre elever enn de som mestrer klasserommet
best.
Variasjon er et stikkord for undervisningen. Ikke bare uteskole, men forskjellige arbeidsmåter, aldersblanding og bruk
av nettbrett.
SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID
Bruk av nettbrett har i hovedsak funnet sin form, men skal holdes ved like og videreutvikles.
Elevene bruker digitale hjelpemidler i alle fag og arbeidet med nettvett innarbeides i undervisningen.
Skolen har kommet langt i vurdering for læring, noe elevundersøkelsen tydelig viser, men skolen satser videre på en
enda bedre tilpasning for hver enkelt elev. Dette gjelder både undervisningsopplegg og arbeidsmåter.
Det systematiske arbeidet med lesing har gitt gode resultater. Nå satser skolen på arbeidet med engelsk og regning.
HJEM-SKOLE-ARBEID
I og med at Dal skole er en liten skole, har vi god kontakt med de foresatte, både formelt gjennom FAU, men også
gjennom aktiviteter og arrangementer der alle deltar og slutter opp om skolen.
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Skolen ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med skolen. Mobilskole er en enkel informasjonskanal som
er i daglig bruk. FAU ved skolen er aktive og lager hyggelige møter mellom foreldre og skole flere ganger i året.
SATSINGSOMRÅDER/PROSJEKTER VED SKOLEN
Målet for Dal skole og barnehage er å være et godt oppvekstsenter for Nordre Frogn. Skolen og barnehagen skal
benytte nærmiljøet og gi barn fra 1-13 år et trygt, godt og utviklende tilbud. Alle skal bli sett og føle seg inkludert.
Personalet skal være samstemte og ha et inkluderende menneskesyn. Det krever et godt arbeidsmiljø.
Det foregår et systematisk arbeid for å oppnå disse målene.

ELEVENES LÆRINGSMILJØ OG PSYKOSOSIALE MILJØ
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Skolen har ambisjoner om å ha framgang på elevdemokrati og medvirkning samt motivasjon og vurdering for
læring.
I og med at bare 7. trinn er med i denne tabellen, blir utvalget på Dal skole veldig snevert. Det resultatet som
gjelder 5.-7. trinn, viser bedre at vi har en positiv tendens på de aktuelle områdene.
Tabellen viser også at resultatene er gode og i bedring i forhold til skoleåret 13-14

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER – NASJONALE PRØVER
LESING

REGNING

ENGELSK

Det er vanskelig å kommentere resultatene på nasjonale prøver. Elevgrunnlaget varierer fra år til år og når
utvalget er såpass lite, vil en enkelt elev faktisk kunne utgjøre 10% av elevflokken. Tallene må tolkes med største
varsomhet.

59

DRØBAK SKOLE, 1.-7.TRINN

SKOLENS PROFIL OG FORHOLD SOM FUNGERER GODT
Drøbak skole skal være et godt sted å være og et godt sted og lære. Det er hovedoppgaven til alle ansatte i
skole,SFO og på Regnbuen. Ansatte og skolens ledelse har fokus på grunnleggende ferdigheter, være
nyskapende/innovative og elevenes psykososiale miljø. Vi er derfor de første i Norge til å benytte oss av tilbudet fra
familietjenesten med foreldreråd. Foreldreråd er en metode for å engasjere foreldre i arbeid med f.eks psykososialt
miljø. Personalet har også blitt kurset av stiftelsen Mitt Valg. Dette er et program for å skape det gode skolemiljøet.
SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID
Drøbak skoles fokusområde i 2016/17 vil være two-teachers i regi av lesesenteret i Stavanger. Skolen har blitt valgt ut
til å være i pulje 3. Den mest krevende og spennende puljen. Måten å jobbe på i norskfaget skal gjennomsyre hele
skolen, Skolen har fått tilført midler, slik at skolen kan styrke med ekstra lærerressurs i norsktimene. Drøbak skole
skal fortsatt ha sterkt fokus på elevenes psykososiale miljø gjennom Ingen ut av rekka og Mitt valg. Ledelsen og
øvrige ansatte mener dette er viktig i forhold til mottak av læring for elevene.
HJEM-SKOLE-ARBEID
For elevens beste er forholdet hjem-skole av avgjørende betydning. Skolens ledelse og ansatte har et godt forhold til
FAU og foresatte og samarbeider godt til elevenes beste. Skolens ledelse setter stor pris på det arbeidet FAU gjør.
Rektor er tydelig på foresattes bidrag til et godt læring- og psykososialt miljø. Derfor viktigheten av benytte seg av
kommunens tilbud, som for eksempel foreldreråd.
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Undersøkelsen viser at elevene på Drøbak skole trives. Samtidig viser svarene fra elevene at det
psykososiale miljøet ikke er tilfredsstillende på trinnet. Skolens ledelsen og FAU-representanter iverksatte
våren 2016 et samarbeid for å kartlegge klassemiljøet på trinnet. Fokuset var jentemiljøet i skoletid og
fritid. Resultatet ble foreldreråd. Skolen har ikke mottatt henvendelser i forhold til mobbing. Skolen ønsker
å benytte seg av foreldreråd i fremtiden for å jobbe med jentemiljøet på mellomtrinnet.

SATSINGSOMRÅDER/PROSJEKTER VED SKOLEN
Skolens satsingsområder for inneværende skoleår er fokus på Two-teachers, elevenes psykososiale miljø gjennom
Mitt Valg og Ingen ut av rekka. Ledelsen vil også gjennomføre skolevandring med fokus på klasseledelse og tilpasset
opplæring, Ledelsen vil også inneværende skoleår benytte seg av andre enheter og deres kompetanse både i forhold
til skolefravær, elever psykiske helse, lærevansker, foreldre med 2 hjem, psykososialt miljø etc.Dette er i tråd med
rådmannsgruppas fokus på samhandling og samarbeid.

ELEVENES LÆRINGSMILJØ OG PSYKOSOSIALE MILJØ
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GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER – NASJONALE PRØVER
LESING

REGNING

ENGELSK

Ledelsen er ikke fornøyd med resultatene på nasjonale prøver. Tiltak er iverksatt i form av 3 kontaktlærere og
kursing av elever som strever. Ledelsen er tett på.
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HEER SKOLE, 1.-7.TRINN

SKOLENS PROFIL OG FORHOLD SOM FUNGERER GODT
Skolens fysiske rammer påvirker pedagogikken på Heer skole. Skolens nye del (1998) har klasserom, med både
skillevegg og tilstøtende grupperom. Det ”åpne klasserommet” som fungerte som et stor 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 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. Skolen benytter seg i stor grad av skog og
mark i nærområde, og i disse dager ferdigstilles et flott uteområde på skolen.
SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID
Skolen er opptatt av tilpasset opplæring og ulike kartleggingsresultater brukes aktivt i dette arbeidet. Ledelsen har
jevnlige trinnsamtaler med de forskjellige trinnene hvor faglig utvikling og det psykososiale miljøet er sentrale temaer.
Et godt læringsmiljø er avhengig av god klasseledelse, så det er også et prioritert utviklingsarbeid
HJEM-SKOLE-ARBEID
Skolen er en viktig del av nærmiljøet på Heer. Vi opplever at foresatte er engasjert i skolen. Det gjelder både
oppfølging og samarbeid omkring enkelteleven og bidrag inn i ulike felles arrangementer, FAU og SU.
SATSINGSOMRÅDER/PROSJEKTER VED SKOLEN
Dette skoleåret implementerer vi ”Mitt valg” som en metode som igjen skal styrke elevenes sosiale kompetanse.
Programmet er tatt i bruk både i klasserommene og på foreldremøtene.
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Skolen er med i det omfattende forskningsprosjektet Two Teacher. Dette gir oss mulighet til å utvikle en mer styrt og
systematisk lese/skriveopplæring på skolen.

ELEVENES LÆRINGSMILJØ OG PSYKOSOSIALE MILJØ

Elevundersøkelsen viser at elevene i all hovedsak opplever at de har et trygt miljø på skolen, men dette
er et område 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.
Dette skoleåret implementeres Mitt valg, det er et program som styrker elevenes sosiale kompetanse.
Skolen har ansatt sosiallærer som samarbeider tett med lærerne, skolens ledelse og hjemmene.
Samarbeide med hjemmene er avgjørende i dette arbeidet, det gjelder spesielt det som foregår på
sosiale medier. Skolen har forskjellige trivselstiltak og en sosial læreplan.
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GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER – NASJONALE PRØVER
LESING

REGNING

ENGELSK

Resultatene i 2015 er gode sett i forhold til kartleggingsresultater fra 1. trinn. Det har vært jobbet systematisk med
ulike tilpasninger fram mot NP. Skolen har gode rutiner for arbeidsro og tilrettelegging på prøvedagene, slik at
elevene får mulighet til å vise det de kan.
Vi bruker de ulike kartleggingsprøvene i basis fagene som utgangspunkt for tilpasset opplæring. Målet er best
mulig tilpasset opplæring og tidlig innsats, slik at elevene tilegner seg nødvendige ferdigheter i basis fagene fra
skolestart. Det er avgjørende at resultatene brukes aktivt når det lages planer i fagene, Nasjonale prøver og
kartleggingsprøvene er gode hjelpemidler i underveisvurderingen.
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SOGSTI SKOLE, 1.-7.TRINN

SKOLENS PROFIL OG FORHOLD SOM FUNGERER GODT
Sogsti skole holder til i et moderne og flott skolebygg. Vi er en relativ stor barneskole med 441 elever og 46 ansatte.
Vi har to kontaktlærere og en fag- og ressurslærer pr trinn. Disse tre har, i tillegg til ordinær undervisning, et felles
ansvar for spesialundervisning og for den tilpassede opplæringen på trinnet.
SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID
Vi har stor tro på at en god bruk av tredjelærerressursen vil gi bedre læringsresultater for elevene, og vi bruker mye tid
i personalet med å nyttiggjøre oss denne ressursen på en god måte på alle trinn.
I januar 2016 fikk vi kompetanseheving i personalet på skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag. Vi har fokusert
på å lage gode meningsfylte skriveoppgaver og jobber med å øke vurderingskompetansen vår. Dette arbeidet vil
fortsette fremover.
HJEM-SKOLE-ARBEID
Skolen har et stort foreldreengasjement og et aktivt FAU. FAU er en god og helt nødvendig samarbeidspartner i vårt
arbeid med å skape et godt læringsmiljø preget av trivsel, motivasjon og trygghet.
SATSINGSOMRÅDER/PROSJEKTER VED SKOLEN
På Sogsti skole bruker vi EQ-trappa som er et undervisningsopplegg for å øke elevenes sosiale kompetanse. Vi
etterstreber høy grad av relasjonsorientert klasseledelse. Sosiallærer og helsesøster har mange samarbeidsarenaer
og jobber også aktivt for å øke elevtrivselen og motarbeide mobbing.
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ELEVENES LÆRINGSMILJØ OG PSYKOSOSIALE MILJØ

Sogsti skole er svært opptatt av elevenes psykososiale miljø og det er blant annet timeplanfestet tid til
arbeidet med sosial kompetanse (EQ) på alle trinn. Kontaktlærer har timene og følger tett opp arbeidet for
et godt elevmiljø, ofte i samarbeid med sosiallærer.
Årets undersøkelse viser at de fleste elevene trives godt, har relativt høy motivasjon og får god støtte fra
lærerne. Én elev som opplever mobbing, enten det gjelder utestenging eller andre former for krenkelser,
er én for mye. Elevene har krav på et godt psykososialt miljø, og skolens mål er at ingen skal utsettes for
mobbing eller få lov til å mobbe andre.
Elevrådet er også aktive i dette arbeidet og vi har trivselsledere i friminuttene.
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GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER – NASJONALE PRØVER
LESING

REGNING

ENGELSK

Vi er opptatt av elevenes læring både før og etter de nasjonale prøvene. Vi har stort læringstrykk helt fra 1. trinn.
Resultatene vil variere noe fra år til år, avhengig av trinn. Det viktigste med disse resultatene, er oppfølgingen av
den enkelte elev og klassen i etterkant.
Årets resultater er meget gode. Skolen har de siste årene jobbet mye med tilpasset opplæring, også for de sterke
elvene, og det er gledelig å se at mange elever i år er på nivå 3.
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DYRLØKKEÅSEN SKOLE,
1.-10.TRINN

SKOLENS PROFIL OG FORHOLD SOM FUNGERER GODT
Skolens visjon er Et godt sted å være – Et godt sted å lære.
Dette er vår visjon som vi jobber etter på alle områder. Vi har en leveregel som sier»Til elevens beste». Dette prøver
vi å tenke på i all vår organisasjonsutvikling.
Vi har utviklet vårt trinndokument som skal hjelpe oss i hverdagen med alle gjøremål som skal sikre vår visjon å nå
våre mål. I forhold til de tilbakemeldinger vi har fått fra de ansatte så er trinndokumentet til nå tatt godt imot. De
ansatte er også med på videreutviklingen av dette som vi ser på som vårt styringsdokument.
SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID
Vi har startet opp med tre store satsninger som vil være sentral i vårt utviklingsarbeid i tiden fremover. Det er
Ungdomstrinn i utvikling, Two Teatchers og innføring av digital skole
HJEM-SKOLE-ARBEID
Vi har et godt etablert samarbeid med FAU. Dette har resultert i ca 4 temakvelder i året der vi samarbeider om tema.
Her kan nevnes Sosiale medier, ITL (læringsplattform), matte hjelp til foreldre, psykisk helse. Videre er
foreldrekontaktene med på å planlegge foreldremøter og de har tett kontakt med kontaktlærerne.
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SATSINGSOMRÅDER/PROSJEKTER VED SKOLEN
I skoleåret 15/16 jobbet vi med prosjektet Vurdering for læring og vi avsluttet det formelle samarbeidet med Kuldiga. I
starten av dette skoleåret er vi i gang med Two Teachers, Ungdomstrinn i utvikling og Digital skole.

ELEVENES LÆRINGSMILJØ OG PSYKOSOSIALE MILJØ 7.TRINN

I følge indikatorene er vi likt eller har en forbedring på de fleste punkter sammenliknet med året før. Dette
er vi fornøyd med, men innser at vi ennå ikke har blitt kvitt problemet med mobbing eller negative
påvirkninger på vårt skolemiljø. Tallene viser at vi er høyt oppe på landsbasis. Dette har vi vært de siste
år på 7.trinn.
Vi er derimot ikke fornøyd med resultatet før vi kan si at alle elever svarer at de har det bra. Derfor har vi
valgt å ha et spesielt fokus på skolemiljø i fremtiden. Se punktet under.
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ELEVENES LÆRINGSMILJØ OG PSYKOSOSIALE MILJØ 10.TRINN

Vi ser at vi har hatt noe nedgang på de fleste områder i undersøkelsen. Med på det siste punktet har vi en
forbedring. Vi har ikke identifisert hva årsaken til dette er, men tallet som omtaler mobbing i skolen er
meget lavt i landssammenheng. Av svarene i hele elevundersøkelsen 2015 (5-10.trinn) er det 6 elever
som sier de blir plaget 2 til 3 ganger i måneden eller mer. I 2014 undersøkelsen var det 18 elever som
svarte det samme. Dette er en nedgang på 2/3 fra året før, og noe vi er fornøyd med. Men vi er derimot
ikke fornøyd med resultatet så lenge det er noen elev som uttrykker mistrivsel. Målet vårt er 0. Derfor har
vi inneværende skoleår valgt å ha et ekstra sterk fokus på elevtrivsel og har også oppfordret foresatte til å
hjelpe oss med dette arbeidet. Vi er av den oppfatning at elevmiljø og trivsel er en forutsetning for et godt
læringsmiljø som vil få våre resultater til å holde seg på et høyt nivå.
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Her ser vi at vi har en forbedring fra det ene året til det andre. Dette kan svinge fra år til år men våre resultater er
likt eller over nasjonalt nivå. Vi jobber hele tiden med å forbedre oss i forhold til undervisning og kartlegging for på
best mulig måte tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Dette vil ved tester gi gode resultater. Vi er også
heldige med at vi kan følge utviklingen inn i ungdomskolen å holde kontinuiteten i dette arbeidet. Som det kommer
frem av resultatene på ungdomstrinnet, er utviklingen meget bra og vi ligger etter hvert godt over landssnittet.
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Vi er over landssnittet på alle prøver. Vi har ambisjoner om å ligge over landssnitt og høyt plassert i Akershus.
Når en ser på utviklingen av resultatene er vi meget fornøyd. Vi ser en klar forbedring fra 8 til 9.trinn. Slik har det
vært de seneste årene og vi vil fortsette å fokusere på hva vi gjør bra og prøve å identifisere de ting vi bør endre
på for å holde et så høyt resultat.
Når vi ser utviklingen av grunnskolepoeng er dette også i tråd med den kartleggingen vi gjør av elevene underveis
i skoleløpet. Vi havner her høyt sammenliknet med andre.

INNFØRINGSKLASSEN
Dyrløkkeåsen skole har 2 innføringsklasser. 2-6.trinn (4 elever) og 7-10.trinn(8 elever)
Det meldes stadig om nye familier som er på tur til kommunen og det er vi i utgangspunktet som tar imot de nye
elevene som skal gå i grunnskole. Vi har også et utmerket samarbeid med Flyktningekontoret i kommunen når det
gjelder disse familiene.
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SEIERSTEN UNGDOMSSKOLE,
8.-10.TRINN

SKOLENS PROFIL OG FORHOLD SOM FUNGERER GODT
Seiersten ønsker motiverte elever som trives på skolen. Seiersten har tro på det 2-lærer-systemet som ble utprøvd i
2015/16. Skoleåret 2016/17 blir dette fullt utprøvd. Dette gir ny mulighet til tilpasset opplæring i mindre grupper og en
undervisning som mer tilpasset, praktisk, variert og relevant. Skolen satser på nye miljøtiltak som kantine, nye
turneringer og et eget miljørom. Seiersten legger vekt på god mottakelse av nye 8. klasse-elever som synes å ha god
effekt. Seiersten er praksisskole for lærerstudenter fra universitet og høgskole
SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID
Seiersten gjorde pilot med innføring av digital skole og læringsbrett for elevene skoleåret 2015/16.
Forankringen av IPad-piloten hos alle kunne vært bedre planlagt. Det er gjort pedagogiske og tekniske erfaringer som
har betydning både for pilotskolene og Dyrløkkeåsen skole som skal starte opp skoleåret 2016/17.
HJEM-SKOLE-ARBEID
Samarbeidet var ikke maksimalt skoleåret 2015/16, og det er behov for et enda tettere samarbeid med FAU og
hjemmene. Det er etablert egne samarbeidsmøter mellom ledelsen i FAU og ledelsen av skolen. Ledelsen vil få
ekstern veiledning. Det er et godt samarbeid mellom kontaktlærere og foresatte.
SATSINGSOMRÅDER/PROSJEKTER VED SKOLEN
Det er gjort forberedelser for å gå inn i et skolebasert utviklingsarbeid kalt Ungdomstrinnet i utvikling (UiU) med
satsing på klasseledelse i et 2-lærer-system og skriving i alle fag. Seiersten er underveis til å bli sertifisert som
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dysleksivennlig skole. Alle elevene med spesifikke språkvansker får noen digitale lærebøker og andre hjelpemidler.
Seiersten arbeider for å forebygge alvorlig skolefravær i et tett samarbeid med ungdomslosen, et samarbeid som har
vært avgjørende for noen elevers oppmøte og skolegang.

ELEVENES LÆRINGSMILJØ OG PSYKOSOSIALE MILJØ

De gjennomsnittlige tallene som kommer frem i grafene over viser liten endring. Fra mer detaljert oversikt
vet vi at motivasjon var veldig god på 8. trinn sist skoleår, men dalte urovekkende på 10. trinn.
Dette har skolen tatt tak i blant annet gjennom satsingen på UiU (Ungdomstrinn i Utvikling) der
hovedmålet vårt er økt motivasjon hos elevene gjennom organisasjonsutvikling. Vi får veiledning fra
Høyskolen i Lillehammer i forbindelse med dette. (Ett av tiltakene i satsingen er innføring av 2-lærersystem).
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Nasjonale prøver tas på høsten.
8. trinns-prøvens resultater kan ikke tilskrives Seiersten, men brukes som grunnlag for videre
planlegging/tilrettelegging av undervisning. Vi ser at det er forskjeller mellom kullene, noe som må være med i
tolkningen av senere resultater (dvs. det er viktig å måle endring/fremgang og ikke se på resultater isolert sett).
Vi kan sammenligne 8. trinn 2014-15 med 9. trinn 2015-16 da dette er samme elevkull. (Gjelder lesing og
regning).
Vi ser at for både lesing og regning skårer elevene våre høyere på 9. trinn enn de gjorde på 8. trinn (Det er færre
på nivå en og to og flere på nivå 4 og 5).
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16. Veien videre – strategier i
Handlingsprogram 2017-2020

01: Strategier for å nå målet:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

04: Strategier for å nå målet:
•
•
•
•
•

Styrke barns førmatematiske forståelse og språkstimulering.
Styrke barn og unges relasjonskompetanse
Innsats i de grunnleggende ferdighetene på 1. til 4. trinn
Intensivere arbeidet med tidligst mulig i skoleløpet å identifisere og hjelpe barn og unge med begynnende
skolefravær
Anvende kompetanse og kunnskap for å identifisere barn og unge i risikoutvikling av skolefravær

05: Strategier for å nå målene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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Trykket ved Moss kommunes trykkeri
Frogn, 21.11.2016
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