Virksomhetsplan 2018
Furulunden skole– oppvekst
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Om enheten
Kort beskrivelse av enheten
Furulunden skole er en barneskole sentralt plassert i forhold til idrettshall, svømmehall, Furulunden friluftsområde og bykjernen. Skolen tar imot elever fra Sånum,
områder ved Hogganvik, Vestre Skogsfjord, Vestnes, Skjebstad, sentrum og områder rundt bykjernen. Furulunden skole har 505 elever inneværende skoleår. Av
disse går 16 elever ved avdelingen Skriverhaven 1. - 10. trinn. Skolen tilbyr skolefritidsordning for elever 1.-4. klasse og for elever 5.-7. klasse med særskilte behov,
etter kap. 13-7 i opplæringsloven. Pr i dag har elevene ved avdeling Skriverhaven tilbud om SFO til og med 10. klasse. På Furulunden skole 1-7 hadde 19 elever
spesialundervisning etter §5-1.Ved avdeling Skriverhaven har alle 16 elevene spesialundervisning etter §5-1.
Skriverhaven er en egen avdeling ved Furulunden skole og er et alternativ skoletilbud fra 1-10 klasse. Skolen tar imot elever fra Mandal kommune og fra andre
kommuner. Lærere og fagarbeidere har høy spesialpedagogisk kompetanse. Noen grupper har uteskole en gang pr. uke. I de to siste skoleår har noen elever hatt en
dag i uka på Lindland gård. Enkelte elever har utbytte av timer sammen med Furulunden 1-7. Pr. dags dato har vi 27 elever som får særskilt norskundervisning etter
læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, der kompetansemålene er nivåbasert.
Furulunden skole har dyktige pedagoger og fagarbeidere, og vi er partnerskole med UiA. I løpet skoleåret 2017/2018 har vi 13 partier i praksis hos oss. Flere av vår
praksislærere har videreutdanning i veiledning. Å ha studenter oppleves lærerikt for hele personalet, og tilbakemeldinger fra studentene er meget positive.
Skolen er opptatt av et godt og stabilt læringsmiljø. Vi har gjennom flere år hatt gode resultater på nasjonale prøver. Resultatene fra elevundersøkelsen viser at våre
elever stort sett har det fint på skolen, men noen elever opplever å ikke ha det bra på skolen. Dette jobber Furulunden skole aktivt med. I tillegg arbeides det
kontinuerlig med kommunens satsingsområder: inkluderende barnehage og skolemiljø, leseplan og fagnettverk.
Vi har nå fått gode rutiner på opplæringsloven kap. 9a gjennom å ta i bruk Innblikk, Spekter og siden 01.01.18. er skolemiljøknappen blitt et godt 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. I tillegg jobbes det
aktivt med fokus på fagnettverk.
Vi har et godt samarbeid med ulike instanser utenfor skolen bla. Familiesenteret, spesialisthelsetjenesten og barnevernet. Skolehelsetjenesten ved helsesøster er
tilstede på skolen 5 dager pr.uke. Skriverhaven har tett samarbeid med Lindesneslosen, Statped, HABU, helse og kjernegruppe.
Skoleåret 2017/18 har vært et utfordrende år for Furulunden skole. Et stadig økende elevtall med preg av uforutsigbarhet når det gjelder ankomst og behov har
vært tøft for personalet. En del av elevene har kommet på bakgrunn av fritt skolevalg og nedleggelse av M1 gruppen på mottaksskolen. Flere elever med store
adferd og sosio-emosjonelle vansker er en stor utfordring for enheten. En annen stor utfordring er mobbing. Vi ser av resultater på elevundersøkelsen og omfang av
henvendelser på skolemiljøknappen, at vi ikke er gode nok på å avdekke utestenging og mobbing. Vi bør også forbedre oss på å sette inn riktige tiltak, slik at alle
elvene på Furulunden skole opplever en trygg og god skolehverdag.
Redusert budsjett og økt sykefravær har i tillegg vært utfordrende for alle ansatte. Synkende elevtall på Skriverhaven gjør at det er utfordrende å sette sammen
funksjonelle elevgrupper utfra alder og nivå.
3

Rammebetingelser

Antall ansatte : 72
Antall årsverk : 55,5
Driftsbudsjett : 34,22 mill

Elevtallutvikling:
2015/2016

2016/2017

466

484

2017/2018
490

2018/2019

2019/2020

508

505

Tallene gjelder Furulunden 1-7 og er basert på prognoser. Furulunden skole har fattet 14 enkeltvedtak på elever som har benyttet seg av retten til fritt skolevalg.
For tiden er det 16 elever i 4 grupper på avdeling Skriverhaven. Elevtallsutviklingen der er det vanskelig å gi prognoser på. 5 elever begynner på videregående skole
neste år.
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Antall klasser:

Antall kontaktlærere:

Antall elever i gj.snitt pr.klasse

21

22

22,22

Gjennomgående målekort
Siste resultat
Målsetting

Indikator

Mål 2018

Ikke godkjent resultat

God integrering

Antall språkpraksisplasser enheten tilbyr

2

0

2

Lite avvik i forhold til budsjett

Avvik i forhold til budsjett

>0,0%

>-0,5%

0,6%

Nærvær1

94 %

92 %

91,4

KS 10-faktor bevare – faktor 9
KS 10-faktor forbedre –faktor 7

4.5
4.5

Brukerundersøkelse

Utført

Tiltak

Samfunn

Økonomi

Medarbeidere

Brukere

Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere

Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Antall avvik rapportert gjennom Kvalitetslosen

Kvalitet

Ivareta betryggende kontroll over virksomheten

Antall avvik med høy eller middels alvorlighetsgrad

Andel rapporterte avvik som er lukket innen tre uker

1

5

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

4.4
3.3
Ikke utført

Ingen måltall

Måltall ikke fastsatt enda

85%

75%

92

22

90%

3.3
3.1
3.2

Målekort for enheten
Samfunn

Målsetting

Indikator

Mål 2018

Ikke godkjent
resultat

Siste resultat

Tiltak

Flest mulig fullfører skolegang og deltar i
arbeidslivet

Gjennomføringsgrad videregående skole

74%

70%

73%

4.2
5.1

God folkehelse

Foreldreundersøkelsen: skolene har gode rammer for
matpausen

4,2

4,0

4,1

1.1

God integrering

Elever fra mottaksskolen hospiterer på Furulunden skole

Gode tjenester med fokus på kvalitet,
tilgjengelighet og brukermedvirkning

Foreldreundersøkelsen: generell tilfredshet SFO

4,9

3,9

Elevundersøkelsen: Trivsel 7. trinn snitt siste år

4,5

Elevundersøkelsen: Trivsel 7. trinn snitt siste 4 år

Brukere
Nulltoleranse for mobbing – ingen elever skal
oppleve mobbing
Tidlig innstas/tilpasset opplæring og
tilrettelegging

Kvalitet
Gode resultater
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1.3
4,4

.

4,2

4,3

4.1

4,5

4,2

4,5

4.1

Elevundersøkelsen: Mobbing i skolen 7. trinn snitt siste 2 år.

0%

≥0%

10,45

4.1

Elevundersøkelsen: Andel elever 7. trinn. som har opplevd
mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere

0%

≥0%

11,5%

4,1

6,0

8,0

3,8

4.2

Kommunebarometeret: Nasjonal plassering
Grunnskolen

107

322

73

5.1-3

Nasjonale prøver lesing 5.trinn siste år

51

48

51

5.1-3

Nasjonale prøver regning 5. trinn siste år

51

48

52

5.1-3

Nasjonale prøver engelsk 5. trinn siste år

51

48

53

5.1-3

Nasjonale prøver «alle» 5. trinn snitt siste 3 år

51

48

51,1

5.1-3

Nasjonale prøver lesing 8.trinn siste år

51

48

53

5.1-3

Nasjonale prøver regning 8.trinn siste år

51

48

54

5.1-3

Nasjonale prøver engelsk 8.trinn siste år

51

48

54

5.1-3

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

51

48

53,2

5.1-3

Bemanningsnorm SFO

15 barn pr
voksen

13

15

Andel elever med spesialundervisning i grunnskolen

Beskrivelse av tiltak
Referanse
1. Samfunn

2. Økonomi

3. Medarbeidere

Beskrivelse av tiltak
God folkehelse
1.1 Tilrettelegge for et gode rammer for matpausen og skolemåltid
1.2 Sykkelprosjekt, Bli Med dansen, kanonball
God integrering
1.3 Hospitering av elever fra Mottaksskolen og deltakelse i praktiske
fag-plan for kompetanse for mangfold følges. Besøke Stinta
1.4 Lage plan for Skriverhaven inkludering og mangfold knyttet opp
mot Furulunden der det er hensiktsmessig. Fadderordning inn i
årshjulet
1.5 Mottaksklasse
Økonomi i forhold til budsjett
2.1.Tilpasse driften til årets budsjett. Kontinuerlig vurdere nyansettelser
ved permisjoner og naturlige avganger
2.2. Redusere vikarbruk
Oppfølging av 10-faktor medarbeiderundersøkelsen
3.1 Bevare faktor 9: Mer tid på trinnet, team- og fagsamarbeid
Ledelsen fremmer positivt læringsmiljø, gøy på struktur og forventninger
3.2 Forbedre faktor 7: Medbestemmelse på kurs og kurs etter behov
3.3
Nærværstimen
Bruke nærværsutvalg tidlig og sette inn konkrete tiltak
Besøk av personalavdelingen med fokus på nærvær
«Grønn kveld» med Overskuddsfabrikken
Farge uke 7
Månedens blomst

Frist/når?

Ansvar

Høst 2018
I årshjulet

Kontaktlærere
Gjermund, Eva, gymlærere

Vår 2018

NOA lærere
Rektor , Noa lærere

Skoleåret 2018/19
Ved skolestart aug
Kontinuerlig

Inspektør og rektor

Vår 2018

Rektor, verneombud,
tillitsvalgte og alle ansatte

Vår og høst 2018

Rektor, verneombud,
tillitsvalgte og alle ansatte

Kontinuerlig
Kontinuerlig
Vår 2018
Vår 2018
Mars 2018
Kontinuerlig

Ledelsen
Ledelsen
Personal og ledelse
Ledelse og verneombud
Ledelse og verneombud
Ledelse og verneombud
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4. Brukere

Null toleranse for mobbing
4.1
Spekter for å undersøke læringsmiljøet (opplysninger om mobbing, uro i
kassen, grupperinger og holdninger)
Inspektører og sosial lærer har møte med hver kontaktlærer i etterkant
av gjennomført spekter undersøkelse
Sosial kompetanseplan utarbeidet på Furulunden
Skolemiljøknappen
Egen gruppe inkluderende skolemiljø/etablere team av profesjonelle
observatører jfr. Lokal IBS-plan

Kontaktlærere

vår

Handlingsplanen mot mobbing- øve på mobbesamtaler
Delta i pilotprosjektet; hvordan møte barn med sosio-emosjonelle
vanker?
Samarbeid med PPT i systemsak, bruk av innblikk.
Fadderordning satt i system.
Personalet utarbeider tiltak i forhold til elevundersøkelsen og
foreldreundersøkelsen. Hva skal bevares og hva skal forbedres IGP.
«Slik gjør vi det på Furulunden» fokus på klasseledelse og friminuttene.
Økt vakthold. Alle har gule vester, trivselsverter og styrte aktiviteter

April 2018
Vår 2018

Teamledere
Ledelsen
Inspektør, SFO-leder,
verneombud og
sosiallærer
Ledelsen
2. trinn

Vår 2018
Høst 2018
Vår 2018

6.klasse
Teamledere
Alle

Ved skole start og
kontinuerlig

FAU

Venne grupper
Foreldremøter med tema nettvett

Høst 2018
Mars2018

FAU og ledelsen

Andel elever med spesialundervisning
4.2
Lage en konkret plan for tidlig innsats
Gjennomføre oppfølgingsrutiner etter kartlegging i henhold til plan.
Bruk av Tempolex
Veiledet lesing
Samarbeid med PPT, kan eleven ha TOP i stedet for spesialundervisning?
Fokus på lekser. Hva slags lekser skal vi ha
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Høst/vår

Kontinuerlig
Hele året
August 2018

Skoleåret 2018/19
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Se resultater fra
foreldreundersøkelsen

Teamledere og
spespedkoordinator
Teamledere
Alle lærere er leselærere
Kurs
PPT og k-team
Alle
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5. Kvalitet
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Nasjonale prøver
5.1
Plan for kartlegging , gjennomføring og oppfølging gjennomgås hver høst
og følges opp gjennom året på teamledermøte
5.2
Delta på fagnettverk. Bibliotek. Fagseksjonene med fokus på
dybdelæring og lesing i alle fag. Kollegaobservasjon med
fellesplanlegging og refleksjon
5.3
Minst 2 på kompetanse for kvalitet i henhold til kompetanseplan
5.4
Fokus på digitale ferdigheter, videreføre bruk av Ipad i småskolen
Plan for prioritering av innkjøp

Høst 2018
Hele året

Inspektør mellomtrinn
Fagansvarlige

Rektor
Kontinuerlig
Vår 2018

IKT- anvarlig,teamleder og
inspektør
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1.
Hovedutfordringer ved Furulunden skole

Tiltak

Mobbing

Gjennomgå respektrutiner ved skolestart
Spekter for å undersøke læringsmiljøet (opplysninger om
mobbing, uro i kassen, grupperinger og holdninger)
Inspektører og sosial lærer har møte med hver
kontaktlærer i etterkant av gjennomført spekter
undersøkelse
Sosial kompetanseplan utarbeidet på Furulunden
Skolemiljøknappen
Egen gruppe inkluderende skolemiljø/etablere team av
profesjonelle observatører jfr. Lokal IBS-plan
Handlingsplanen mot mobbing- øve på mobbesamtaler
Delta i pilotprosjektet; hvordan møte barn med sosioemosjonelle vanker?
Samarbeid med PPT i systemsak, bruk av innblikk.
Fadderordning satt i system.
Personalet utarbeider tiltak i forhold til elevundersøkelsen
og foreldreundersøkelsen. Hva skal bevares og hva skal
forbedres IGP.
«Slik gjør vi det på Furulunden» fokus på klasseledelse og
friminuttene. Økt vakthold. Alle har gule vester,
trivselsverter og styrte aktiviteter

tidsfrist

Rektor
Høst/vår
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Kontaktlærere

vår
Kontinuerlig
Hele året
August 2018
April 2018
Vår 2018
Vår 2018
Høst 2018
Vår 2018
Ved skole start og
kontinuerlig
Høst 2018
Mars2018

Venne grupper
Foreldremøter med tema nettvett
Spilt inn i brukerdialogen ønsker om Miljøterapeut

Ansvar

Vår 2018

Teamledere
Ledelsen
Inspektør, SFOleder,
verneombud og
sosiallærer
Ledelsen
2. trinn
6.klasse
Teamledere
Alle
FAU
FAU og ledelsen
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Adferd

ART/SPT

2018/19

Gjennomgå respektrutiner ved skolestart
God skolestart
Spilt inn i brukerdialogen ønsker om Miljøterapeut
ART/SPT

Før skolestart
Før skolestart
Vår 2018
2018/19

Rektor
Rektor

Spekter for å undersøke læringsmiljøet (opplysninger om
mobbing, uro i kassen, grupperinger og holdninger)
Inspektører og sosial lærer har møte med hver
kontaktlærer i etterkant av gjennomført spekter
undersøkelse
Sosial kompetanseplan utarbeidet på Furulunden

Høst/vår

Kontaktlærer

«Slik gjør vi det på Furulunden» fokus på klasseledelse og
friminuttene. Økt vakthold. Alle har gule vester,
trivselsverter og styrte aktiviteter
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Sosiallærer

vår
Kontinuerlig

Teamledere

Høst 2018
Mars2018

FAU og ledelsen

