Virksomhetsplan 2018
Blomdalen skole – oppvekst

Innhold
Om enheten .................................................................................................................................................................3
Kort beskrivelse av enheten .....................................................................................................................................3
Rammebetingelser ...................................................................................................................................................3
Gjennomgående målekort............................................................................................................................................4
Målekort for enheten ....................................................................................................................................................5
Mål for virksomhetsområde ..................................................................................................................................5
Beskrivelse av tiltak .....................................................................................................................................................8

Om enheten
Kort beskrivelse av enheten
Blomdalen tilhører skoleklynge vest sammen med Furulunden og Frøysland.
Blomdalen skole har 355 elever og 48 fast ansatte. Fordelt på fagarbeidere, undervisningspersonell, administrasjon og ledelse. De to Lindesneslosene ligger
også inn under Blomdalen og regnes med blant de fast ansatte. 33 av de 48 fast ansatte innehar 100 % stilling.
Skolen ligger sentralt i byen med kort vei til idrettshaller, svømmehall, idrettspark samt naturskjønne Furulunden og Sjøsanden med dens muligheter for fysisk
aktivitet og sosiale arrangementer.
Elevene rekrutteres hovedsakelig fra områder rundt bykjernen samt Frøysland, Vestre Skogsfjord og Mones. Nå med fritt skolevalg har vi også elever fra
andre områder.
Vi har et godt faglig skolert personale, og vi er partnerskole med UiA. I løpet skoleåret 2017/2018 har vi 20 partier i praksis hos oss. Dette oppleves som
lærerikt for hele personalet, og tilbakemeldinger fra praksistudentene er utelukkende positive.
Skolen er opptatt av et godt og stabilt læringsmiljø. Elevundersøkelsen siste år 10.trinn viser at vi har flere elever som oppgir at de har lav motivasjon og
trivsel. I dette ligger at flere opplever å bli mobbet 2-3 ganger i måneden på skolen og gjennom sosiale medier. Resultatene på de nasjonale prøvene og
eksamensresultatene viser at elevene har stort utbytte av den opplæringen skolen gir. Det arbeides kontinuerlig med kommunens satsingsområder:
inkluderende barnehage og skolemiljø, leseplan og fagnettverk.
Vi har nå fått gode rutiner på opplæringsloven kapittel 9A ved å ta i bruk Innblikk og Spekter. I tillegg har vi tatt i bruk Skolemiljøknappen fra 01.01.18. som
også er et viktig redskap i arbeidet med et godt skolemiljø. Vi har også implementert store deler av kommunens leseplan med bla. fokus på lesefasene i alle
fag og leseprosjekt. Dette var to hovedutfordringer som vi nå har fått på plass.
Vi har et godt samarbeid med ulike instanser utenfor skolen bla. Familiesenteret, Lindesneslosen, kommunes skolenærværsteam, spesialisthelsetjenesten og
barnevernet. Kjernegruppe med representanter fra ulike instanser samarbeides det også tett med. Helsesøster er tilstede på skolen 3-4 dager pr.uke.
Skolen samarbeider også med SaFmu (samarbeid fokus og muligheter) som er et foreldredrevet tiltak med faglig oppfølging fra foresatte
I tillegg har vi et aktivt elevråd og godt samarbeid med skolens brukerorganer FAU,SU/SMU. Kommunenes brukerrådsrepresentanter blir kalt inn til skolens
SU/SMU møter.
Skolen står overfor utfordringer når det gjelder språklige minoriteter. Denne gruppen har varierte norsk kunnskaper og skolebakgrunn som kan være
utfordrende når det kommer til undervisning og tilpasninger til fag og kompetansemål. I tillegg opplever vi å ha flere elever som strever med å komme på
skolen av ulike årsaker, som motivasjon og trivsel. En liten gruppe elever kan være utfordrende i forhold til adferd.

Rammebetingelser
Antall ansatte
Antall årsverk
Driftsbudsjett

48
42,31
28.444.577

Gjennomgående målekort
Målsetting

Indikator

Mål
2018

Ikke godkjent
resultat

God integrering

Antall språkpraksisplasser enheten tilbyr

2

0

Lite avvik i forhold til budsjett

Avvik i forhold til budsjett
>0,0%

>-0,5%

94 %

92 %

Siste
resultat

2

Samfunn

Økonomi
Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere
Medarbeidere

Brukere

Nærvær1

Brukerundersøkelse

Se pkt.2.1.
94,6 %

Utført

utført
Foreldreundersøkelsen utført april
15
Ingen måltall

Ivareta betryggende kontroll over virksomheten

1

Se pkt. 3.1.

Eventuelle måltall for hver enkelt enhet se pkt. 3.2.

Antall avvik rapportert gjennom
Kvalitetslosen
Kvalitet

Samarbeid med Nav om å få en
praksiskandidat til

Godkjent

KS 10-faktor
Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og
brukermedvirkning

Tiltak

Antall avvik med høy eller middels
alvorlighetsgrad

Måltall ikke fastsatt enda

Ulike enheter har ulike målsettinger. Juster mål og «ikke godkjent» iht. hva som gjelder for egen enhet.

Middels 2
Høy 1

Andel rapporterte avvik som er lukket
innen tre uker

85%

75%

100%

Målekort for enheten
Målsetting
Flest mulig fullfører skolegang og deltar i
arbeidslivet
Samfunn

Ikke
godkjent
resultat

Siste
resultat

74%

70%

73%
4,2 resultat
2016

Foreldreundersøkelsen: skolene har gode rammer for
matpausen

4,2

4,0

God integrering

Flere fremmedspråklige elever får vurdering i flere fag

50%

25 %

Nulltoleranse for mobbing – ingen elever
skal oppleve mobbing

Tidlig innstas/tilpasset opplæring og
tilrettelegging

Kvalitet

Gjennomføringsgrad videregående skole

Mål
2018

God folkehelse

Gode tjenester med fokus på kvalitet,
tilgjengelighet og brukermedvirkning

Brukere

Indikator

Gode resultater

Elevundersøkelsen: Trivsel 10. trinn snitt siste år

4,3

Tiltak
Se pkt.1.3.1,1.3.2 og
1.3.3.
Se pkt.1.1.1.,
1.1.2.,1.1.3. og 1.1.4.
Se Pkt. 2.

4,1

4,0
Se pkt.4.1.1..

Elevundersøkelsen: Trivsel 10. trinn snitt siste 4 år

4,3

4,0

4,2

Elevundersøkelsen: Mobbing i skolen 10. trinn snitt
siste år.

1,0

1,2

1,2

Elevundersøkelsen: Andel elever 10. trinn som har
opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere

0

0,1

16,7

Andel elever med spesialundervisning i grunnskolen

6,0

8,0

7,1

Kommunebarometeret: Nasjonal plassering
Grunnskolen

107

322

Nasjonale prøver lesing 8.trinn siste år

51

48

51

Nasjonale prøver regning 8.trinn siste år

51

48

52

Se pkt. 4.2.1.,4.2.2. og
4.2.3.

Se pkt. 4.3.1.

73

Se pkt.5.1.1.

Nasjonale prøver engelsk 8.trinn siste år

51

48

52

Nasjonale prøver «alle» 8. trinn snitt siste 3 år

51

48

51,5

Nasjonale prøver lesing 9.trinn siste år

55

52

55

Nasjonale prøver regning 9.trinn siste år

54

51

57

Nasjonale prøver «alle» 9.trinn snitt siste 3 år

55

52

54,2

Grunnskolepoeng siste år

41,4

39,5

40,1

Grunnskolepoeng snitt siste 4 år

41,0

39,5

40,8

Eksamenskarakter Norsk hovedmål siste år

3,5

3,1

3,6

Eksamenskarakter Norsk hovedmål snitt siste 4 år

3,5

3,1

3,5

Eksamenskarakter Norsk sidemål siste år

3,5

3,1

3,3

Eksamenskarakter Norsk sidemål snitt siste 4 år

3,3

2,9

3,2

Eksamenskarakterer Matematikk siste år.

3,4

3,0

2,9

Eksamenskarakterer Matematikk snitt siste 4 år

3,3

2,9

3,2

Eksamenskarakter Engelsk siste år

3,8

3,4

3,7

Eksamenskarakter Engelsk snitt siste 4 år

3,8

3,4

3,6

Antall elever med 30 grunnskolepoeng eller mindre

Se pkt. 5.2.1. og 5.2.2.

Beskrivelse av tiltak
Referanse

1.Samfunn

Beskrivelse av tiltak
1. God folkehelse
Tiltak:

1.1.1. Tilrettelegging for et hyggelig måltid. Et par
fellesmåltider gjennom året eks. julegrøt og
påskelunsj.
1.1.2. Kantinedrift 2 x uka.
1.1.3. Felles aktivitetsdag med skolemåltid
1.1.4. Volleyballturnering for alle trinn

2.God økonomi
3.Medarbeidere

1. God integrering
Tiltak:
1.2.1. Hospitering av elever fra Mottaksskolen og deltakelse på
aktivitetsdager – plan for kompetanse for mangfold følges
1.2.2. Nybegynner kurs i engelsk
1.2.3. Intensiv kurs i norsk i tillegg til oppæring etter
opplæringsloven §2-8.
3 Flest mulig fullfører skolegang og deltar i arbeidslivet
Tiltak:
1.3.1.Yrkesmesse gjennomføres i juni hvert år og presenteres for
hele skolen og foreldre.
1.3.2. Rådgiver veileder hver enkelt elev i forhold til videregående
skole og innsøking
1.3.3. Handlingsplan for skolenærvær innarbeides – gjennomgås i
personalet hver høst
1. Økonomi i forhold til budsjett
Tiltak: Tilpasse driften til årets budsjett. Kontinuerlig vurdere
nyansettelser ved permisjoner og naturlig avgang.
1.Oppfølging av 10- Faktor medarbeiderundersøkelsen
Tiltak:

Frist

Kontinuerlig
Uke 35
Februar
Kontinuerlig

ansvar
Kontaktlærere
De som spiser med
elevene
Valgfag produksjon av
varer og tjenester
Kroppsøvingslærere

Høsten 2018

Kontaktlærere
Alle ansatte
Ledelsen

Juni 2018

Rådgiver og 9.trinn

Før 2.mars
Kontaktlærere
Ledelse
Kontinuerlig

Rektor/ inspektører

Kontinuerlig

Rektor /verneombud
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4.Brukere

5.Kvalitet

Forbedre: Kompetanseutvikling. Delta på kurs og på fagnettverk
Bevare: selvstendighet og fleksibilitet
2. Nærværstimen
Tiltak: tilrettelegging og oppfølging av korttidsfravær
4.1Elevundersøkelsen og Spekter.
Tiltak:
4.1.1.Personalet utarbeider tiltak i forhold til elevundersøkelsen.
Hva som skal bevares og hva som kan forbedres. Det lages en
plan over mål, tiltak og ansvar.
4.2. Null toleranse for mobbing
Tiltak:
4.2.1.Innblikk og Spekter for å undersøke læringsmiljøet
4.2.2. Samarbeid med politiet ang. nettmobbing
4.2.3. Slik gjør vi det på Blomdalen – kollektiv
samhandling/klasseledelse

4.3. Andel elever med spesialundervisning
Tiltak:
4.3.1 organisering av undervisning - 2 lærersystem for å
følge opp enkeltvedtak
4.3.2.Ta i bruk handlingsplanen for skolenærvær
med fokus på forebygging og oppfølging.
5.1.Nasjonale prøver
Tiltak:
5.1.1. Skolen har egen plan for gjennomføring og oppfølging
av kartleggingsprøver ved skolen. Gjennomgås i personalet
hver høst, og følges opp gjennom året på trinnmøter,
fagsesjonsmøter og utviklingssamtaler.
5.2 Eksamensresultater: norsk, engelsk og
matematikk
Tiltak:
5.2.1. Deltagelse i fagnettverk og arbeid i fagseksjoner.
Seksjonene arbeider med tilgjengelig materiell fra Udir i
for og etterarbeid med eksamen.

Alle ansatte
Kontinuerlig

Rektor
Ansatte
Rektor/sosiallærer

Vår 2018

Ledelse/sosiallær
Alle ansatte
Vår 2018

Rektor/
spes.ped.koordinator

Kontinuerlig
Ledelsen, sosiallærer
og kontaktlærere
Kontinuerlig

Rektor/ledelse og
faglærere

Kontinuerlig

Rektor
Fagutviklere
Faglærere
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5.2.2. Fagseksjonene har fokus på dybdelæring og lesing
i alle fag. Her brukes bla. kollegaobservasjon med
fellesplanlegging og refleksjon i ettertid.
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Vedlegg:

Oppsummering.
A. Språklige minoriteter
Her vil vi neste skoleår legge inn intensivt norsk kurs ved oppstarten av skoleåret, samt nybegynner kurs i engelsk. Når det gjelder
hospitering vil vi ha fokus på at elevene også hospiterer i teoretiske fag. Målet er at flere får vurdering i fag når de går ut av
10.klasse/grunnskolen.
B. Nærvær – elevers motivasjon og trivsel.
Vi ser at flere og flere elever sliter med å motivere seg for å komme til skolen, noe som en ser også er en samfunnsutfordring. Dette er
utfordrende, og vi benytter oss av kommunens nye plan for skolenærvær. Vi har hatt flere saker opp i skolenærværsteamet denne
våren. Elever, foresatte og skole opplever dette som et positivt tilbud.
Skolen er ikke fornøyd med at flere elever på 10.trinn oppgir å bli mobbet på skolen 2.-3 ganger i måneden enten på skolen eller
gjennom sosiale medier. Her har vi satt inn flere tiltak etter at elevundersøkelsen ble gjennomført i november 2017. I løpet av vinteren
har vi gjennomført Innblikk (et verktøy for å avdekke og forebygge skjult mobbing). Resultatene har inspektører, sosiallærer og
kontaktlærere fulgt opp. Teamene på 8., 9. og 10.trinn har tatt utgangspunkt i elevundersøkelsen og jobbet aktivt med tiltak for å bedre
elevenes trivsel og motivasjon. Gjennom skolens arbeid med inkluderende skolemiljø, har vi jevnlig dette som tema på personalmøter.
Motivasjon og trivsel har også vært tema i skolens brukerorganer.
Som et ledd i forebygging av mobbing på sosiale medier har skolen gjennomført en undersøkelse i regi av politiet. Resultatene av dette
ble gjennomgått av Ronni Elefsen i politiet for elevene og personalet. Han snakket mye om hvilke konsekvenser slik mobbing kan ha for
de som blir utsatt for dette, og for de som er involvert i dette. Det vil også bli et foreldremøte med nettmobbing som tema i regi av
politiet.
I mars 2018, gjennomførte hele skolen Spekterundersøkelsen som er en ikke anonym undersøkelse om mobbing og andre forhold i
læringsmiljøet. Her kom det fram at det på 10.trinn var 4 elever som opplevde mobbing på skolen 2.-3 ganger i måneden og elever som
oppgir at de blir mobbet gjennom sosiale medier. Da denne undersøkelsen ikke var anonym, har vi kunne følge opp hver enkelt elev
som har oppgitt at de blir mobbet.
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