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Om enheten
Kort beskrivelse av enheten
Frøysland skole oppvekst
Frøysland skole har pr.1.desember 2017 280 elever. Prognosen viser at elevtallet ikke vil øke de kommende årene. Skolen har over tid levert
stabile og gode resultater på brukerundersøkelser og nasjonale prøver. Vi jobber hardt og målrettet for å opprettholde resultatene. Vi ønsker at
alle elever skal få ut sitt læringspotensial og gi de et godt utgangspunkt for videre læring. Vi har innarbeidet gode rutiner på skolen for å følge
med på elevenes faglige utvikling over tid. Til dette arbeidet bruker vi Vokal, Skoleporten og PAS. Ut i fra resultatene tilpasser vi undervisningen
til den enkelte elev. Tidlig innsats står i fokus. Tildelte midler blir brukt til å sette inn ekstra lærer ressurser på 2.- 4. trinn i norsk, matematikk og
engelsk. I år har vi oppnådd svakere resultater nasjonale prøver enn tidligere år. Vi nådde ikke målsettingene for 2017. Skolen har innarbeidet
gode rutiner for oppfølging av resultater. Vi har mye fokus på lesing, og på å implementere ny leseplan for Mandal kommune. På skolen har vi
nulltoleranse mot mobbing. Resultatene fra elevundersøkelsen de tre siste årene viser at vi er på riktig vei i dette arbeidet. Vi har til enhver tid
fokus på hvordan vi skal skape et inkluderende skolemiljø som er trygt og godt for elevene, og på hvordan vi kan holde mobbetallet nede. Det
er hardt forebyggende arbeid over tid på system- klasse- og elev nivå som gir resultater.
På Frøysland skole er det 9,6 % av elevene (27 elever) som får særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2.8.
Pr. 09.12. 2017 mottar 8,6% av elevene ved Frøysland skole spesialundervisning etter opplæringsloven § 5.1. Det tilsvarer 24 elever, hvorav 15
gutter og 9 jenter. Mange av elevene har rett til spesialundervisning på bakgrunn av atferdsvansker. Skoleåret 2016/17 har 5 elever som er blitt
henvist til PPT fått sakkyndig vurdering som har konkludert med tilpasset opplæring. Ytterligere 3 saker er avsluttet hos PPT dette skoleåret. Vi
jobber til enhver tid med tiltak for å få ned antall elever som får spesialundervisning. I 2017 nådde vi ikke målet på 6,0%. En medvirkende årsak
til dette er at flere elever ikke har fått ny sakkyndig vurdering det siste året. Når nye sakkyndige vurderinger skal skrives våren 2018 vil flere av
disse konkludere med TOP.
Tallene viser at vi har lykkes med å redusere antall elever med spesialundervisning fra 1.- 4. trinn. Skolen har også lykkes med å sette inn gode
tiltak overfor elever som strever med atferd. Gode planer, riktig person på riktig plass, systemhevnvisning, en ny og bedre struktur på
samarbeidet med Familiesenteret og ansatte på Skinsnes har økt enkelt elevers tilstedeværelse i klasserommet. Ansatte har fått veiledning i
situasjoner som oppstår. Kompetanseheving hos ansatte har også redusert antall avvik i Kvalitetslosen når det gjelder elever som har en
utagerende atferd. Utfordringene i 2018 blir å holde oss til de tildelte rammene. Gode planer og alternative opplegg for elever som strever
krever ressurser. Når timeplanen skal legges for 2018 må vi redusere antall timer på assistentbruk

Sist oppdatert 16.05.2018

4

Rammebetingelser
Antall ansatte: 25 pedagoger og 9
assistenter
Antall årsverk: 20.ped og 5,5 ass
Driftsbudsjett : 19 332 341
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Gjennomgående målekort
Siste resultat
Målsetting

Indikator

Mål
2018

Ikke godkjent
resultat

God integrering

Antall språkpraksisplasser enheten tilbyr

2

0

1

Lite avvik i forhold til budsjett

Avvik i forhold til budsjett
>0,0%

>-0,5%

-1,6%

94 %

92 %

95,0

Tiltak

Samfunn

Økonomi
Nærvær1
Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere

KS 10-faktor: Bevare- fleksibilitetsvilje

Medarbeidere

Brukere

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og
brukermedvirkning

Ivareta betryggende kontroll over virksomheten
Kvalitet

KS 10 faktor: Forbedre- bruk av kompetanse

5.0

Brukerundersøkelse

Utført

4,2
Ikke utført

Ingen måltall

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.

Sist oppdatert 16.05.2018

4,7

Antall avvik rapportert gjennom Kvalitetslosen

Andel rapporterte avvik som er lukket innen tre
uker

1

5.0

85%

75%

124

41

100%

2

3.1
3.2
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Målekort for enheten

Målsetting

1.Samfunn

Måleindikatorer

Ikke godkjent
resultat

Siste
resultat

Tiltak

1

Folkehelse
Skolen har gode sosiale rammer rundt
matpausen

SFO undersøkelsen fra 2016
Generell tilfredshet ved SFO.

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og
brukermedvirkning

Mål 2018

Foreldreundersøkelsen fra 2016
Trygt miljø

Foreldreundersøkelsen fra 2016
Skolen håndterer mobbing på en god måte.

4,2

4,0

4,9 og
høyere

3,9 og lavere

4,5

4.1

4.2

4,4 og
høyere

3,9 og lavere

4.4 og
høyere

3.9 og lavere

4,5 og
høyere

4,2 og lavere

4,5 og
høyere

4,2 og lavere

4,5 og
høyere

4,2 og lavere

4,4

4.3
3,9

4.Brukere
Elevundersøkelsen
Trivsel 7.trinn, siste år
Elevundersøkelsen
Trivsel 7. trinn snitt siste 4 år.

Elevundersøkelsen
Regler på skolen
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Elevundersøkelsen: Nulltoleranse for
mobbing- ingen elever skal oppleve mobbing
Andel elever på 7. trinn siste år, som
opplever mobbing i skolen 2 -3 ganger i
måneden, eller oftere

5.Kvalitet

Tidlig innsats /tilpasset opplæring og tilrettelegging

Gode resultater

0.0

Mer enn 4 elever

1-4 elever

Andel elever med spesialundervisning i
grunnskolen

6 % og
lavere

Resultat nasjonale prøver lesing 5. trinn siste
år

51 og høyere

48 og under

48

Resultat nasjonale prøver regning 5.trinn
siste år

51 og høyere

48 og under

47

Resultat nasjonale prøver engelsk 5.trinn
siste år

51 og høyere

48 og under

46

Resultat nasjonale prøver lesing 8. trinn siste
år

51 og høyere

48 og under

49

Resultater nasjonale prøver regning 8.trinn
siste år

51 og høyere

48 og under

50

Resultater nasjonale prøver engelsk 8.trinn
siste år

51 og høyere

48 og under

51

51 og høyere

48 og under

51

51 og høyere

48 og under

51

15 barn
pr.voksen

13

13

Resultat nasjonale prøver 5. trinn siste tre år
Resultat nasjonale prøver 8. trinn siste tre år
Bemanningsnorm SFO

(ny)

8,1 % og høyere

5,1

8,6%

5,2

Beskrivelse av tiltak
Referanse

Beskrivelse av tiltak
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1.Samfunn

2. Økonomi

3. Medarbeidere

4. Brukere
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Folkehelse: Skolen har gode sosiale rammer rundt matpausen
Tiltak:
- temadager om nettvett for elever, ansatte og foresatte.
- temadager med foresatte og elever med fokus på fysisk aktivitet
- to fellesmåltider på tvers av klasse/trinn i løpet av året
- fruktpause på 1. trinn
Lite avvik i forhold til budsjett
Tiltak:
- redusere delingstimer når det er små klasser
- redusere bemanningen
Økt samordning på tvers av trinn:
- Gå igjennom alle elever med §5.1 i samarbeid med PPT. Hvordan kan vi se på
ressursene på trinnene samlet sett for å redusere antall elever som får
spesialundervisning fra 8% til 6%, og samtidig gi eleven et forsvarlig opplæringstilbud?
Medarbeiderundersøkelsen:
3.1 Bevare: Fleksibilitetsvilje (Resultat 2017: 4,7) Mål 5,0
Tiltak:
- utarbeide en oversikt over når lærerne har kontortid for evt. å kunne vite hvem en kan
spørre om hjelp når det oppstår uønskede situasjoner
- kollegaveiledning/ kollegastøtte
3.2 Forbedre: Bruk av kompetanse Resultat: 2017: 4,2) Mål 5,0
Tiltak:
- rett kompetanse på rett plass
- lærende nettverk: etablere fagutviklere og faggrupper på skolen
4.1 SFO undersøkelsen
Tiltak:
- foreldremøte der foreldre/foresatte kan komme med innspill,
- informasjonsskriv, både skriftlig og på nett.
- trivselssamtaler hvor vi går gjennom trivsel og sosial kompetanse til barnet
- facebook til kommunikasjonskanal for innspill og informasjon
- økt fysisk aktivitet og kosthold.

-januar 2018
- våren 2018
- jul og påske

- februar 2018
-ved timeplanlegging, våren
2018

-FAU, ledelsen
- ledelsen og lærerne
-kontaktlærer
-ledelsen, spes.pedkoordinator
-ledelsen

- våren 2018

- gjennom hele skoleåret
2018/19

-alle ansatte

-ved timeplanlegging våren
2018
- 4 samlinger på vår og
høst

-ledelsen

-fram til ny undersøkelse
våren 2018

-leder av SFO

-ledelsen/fagutviklerne

-alle ansatte

4.2 Foreldreundersøkelsen: Trygt miljø. (Resultat 2016: 4,4) Mål 4.6
Tiltak: Inkluderende skolemiljø.
- foreldremøte med tema nettvett
- bruke Spekter (skolen får opplysninger om både mobbing, bråk i klassen, popularitet,
maktrelasjoner, grupperinger og holdninger)
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- januar 2018
- vår og høst
-gjennom hele året

-FAU/ ledelsen
-kontaktlærerne
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Kompetanseutvikling og klasseledelse:
- alle voksne har ansvar for å håndheve ordensreglene. Gi beskjed til kontaktlærer dersom
elever ikke har fulgt reglene. Kontaktlærer kontakter hjemmet og blir enig om
konsekvenser.
- delta i pilotprosjektet: «Hvordan møte barn med sosial- emosjonelle vansker»?
- gjennomgå og arbeide med boka «Vold i skolen»- lærende møter
4.3 Foreldreundersøkelsen: Skolen håndterer mobbing på en god måte. (resultat
2016:3,9) Mål: 4.5
Tiltak: Inkluderende skolemiljø
- temadager «inkluderende skole». Invitere foresatte til skolen i skoletiden
- innføre skolemiljøknappen
- foreldremøte med tema nettvett
- bruke Spekter
4.4 Elevundersøkelsen: De voksne på Frøysland skole reagerer på samme måte
dersom elevene bryter reglene. (resultat 2017 3,9) Mål: 4,5
Tiltak: Inkluderende skolemiljø
- gjennomgå respektstandardene og ordensreglementet.
- kampanje uker: ut i friminuttene, oppførsel i gangene, orden, ut/innmarsj og språkbruk
håndheve reglene. Gi beskjed til kontaktlærer dersom elever ikke har fulgt reglene.
Kontaktlærer kontakter hjemmet og blir enig om konsekvenser.
- hvordan vil vi ha det på skolen? Felles konsekvenser: Tema på onsdager hvor vi har
fokus på læringsmiljøet

-alle ansatte
- PPT, 5.trinn
-våren 2018
_ ledelsen

-desember 2018
- januar 2018
- januar 2018

- pl. dag i august 2018
-skoleåret 2018

-ledelsen/
kontaktlærerne
- FAU/ledelsen

-ledelsen i samarbeid
med
teamene/sosiallærer
- alle ansatte

onsdager våren 2018

4.5 Elevundersøkelsen: Andel elever på 7. trinn siste år, som opplever mobbing i

5. Kvalitet

skolen 2 -3 ganger i måneden, eller oftere
(resultat 2017: tall ikke offentligjort, mindre enn 5 elever) Mål 2018: 0,0
Tiltak: Inkluderende skolemiljø
- gjennomføre digital utgave av Spekter (skolen får opplysninger om både mobbing, bråk i
klassen, popularitet, maktrelasjoner, grupperinger og holdninger)
- innføre skolemiljøknappen
- ta i bruk ny utarbeidet sosial kompetanseplan
- mobbing og klassemiljø er tema på elevrådsmøtene
- øve på mobbesamtalen
5.1Andel elever med spesialundervisning i grunnskolen: (resultat 2017: 8,6 % )
Mål: 6 %
Tiltak: Skolens system for tilpassa opplæring
- egen lærer som gjennomfører og følger opp Tempolex
- Multi smart øving
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- vår og høst 2018
-våren 2018
onsdager våren 2018

- timeplanlegging våren
2018

-kontaktlærerne
-ledelsen
- alle ansatte
- leder for elevråd
- ledelsen

-ledelsen
- ledelsen/spes.ped
koordinator

10

Virksomhetsplan 2018
-flere elever får sakkyndig vurdering som tilrår TOP
- oppfølging etter kartlegging: kurstimer på tvers av klassetrinn for elever som scoret rødt
på nasjonale kartleggingsprøver, og som scorer på nivå 1 på nasjonale prøver. Evaluere
og justere
Kompetanseutvikling og klasseledelse
- gjennomgå og arbeide med boka: «Vold i skolen»- lærende møter
- psykologisk førstehjelp
5.2 Nasjonale prøver: lesing: mål. 5.3, regning: mål. 5.5, engelsk: mål 5.2
Tiltak alle fag: Kompetanseutvikling og klasseledelse
- delta på fagnettverk i Kr. sand
- lærende møte i fagnettverkene på skolen
- jobbe videre med Språkløyper
- dybdelæring
Skolens system for tilpassa opplæring: oppfølging etter kartlegging: kurstimer på tvers
av klassetrinn for elever som scorer rødt på nasjonale kartleggingsprøver, og som scorer
på nivå 1 på nasjonale prøver. Evaluere og justere
Lesing:
Tiltak:
-Tempolex tilbys til elever under bekymringsgrensen på kartleggingsprøver
- lesing på skjerm over tid
- mer fokus på fagtekster, sammensatte tekster, lesing og lesestrategier spesielt i
samfunnsfag og naturfag
Regning:
Tiltak:
- tolke tekstoppgaver- ny utgave av læreverket fra skoleåret 2018
- Multi smart øving
- praktisk matematikk
Engelsk
Tiltak:
- 1.- 4. trinn bruker innkjøpte nivå differensierte engelskbøker på stasjonsundervisning og
som lekse.
- elevene møter mer- og vanskeligere tekster i engelskundervisningen på alle trinn – ny
utgave av læreverket fra skoleåret 2018
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- skoleåret 2018
- ledelsen
-onsdager, våren 2018

-våren 2018
-november 2017
- ved timeplanlegging,
våren 2018
-skoleåret 2018

- fagutviklerne
- ledelsen/ lærerne
- ledelsen
- lærerne
- ledelsen/teamlederne

- skoleåret 2018

-alle lærere er
leselærere

- skoleåret 2018

-de som underviser i
regning

- skoleåret 2018

-de som underviser i
engelsk
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Oppsummering etter styringsdialogen
Det er to hovedutfordringer vi skal ha fokus på i 2018
1. Spesialundervisning: Få ned antall elever med spesialundervisning
Tiltak:
Skolens system for tilpassa opplæring
- egen lærer som gjennomfører og følger opp Tempolex
- Multi smart øving
-flere elever får sakkyndig vurdering som tilrår TOP
- oppfølging etter kartlegging: kurstimer på tvers av klassetrinn for elever som scoret rødt på nasjonale kartleggingsprøver, og som scorer på
nivå 1 på nasjonale prøver. Evaluere og justere
Kompetanseutvikling og klasseledelse
- gjennomgå og arbeide med boka: «Vold i skolen»- lærende møter
- psykologisk førstehjelp
- Gå igjennom alle § 5. 1 elevene trinnvis i samarbeid med PPT. Hvordan kan vi utnytte ressursene samlet sett på trinnet?
- Benytte oss av systemhenvisning når det er flere elever i en klasse som strever med atferd.
- De med best kompetanse på atferd jobber med disse elevene. Se på om vi kan sette inn pedagogtimer i stedet for assistenttimer slik at færre
elever har en til en.
2. Økonomi – spare 675.000
Tiltak:
- Redusere bemanningen.
utgangspunkt for arbeidet:
- Alle klasser en lærer
- Alle lovpålagte timer.
Når dette er på plass og rammene ikke er brukt opp kan vi fordele det resterende på best mulig måte.
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