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Om enheten
Kort beskrivelse av enheten
Vassmyra skole tilhører skoleklynge øst sammen med barneskolene Ime og Holum. Fra høsten 2016 har rektor Alf Willy Vestergren vært
sykmeldt. Nina Skagestad fungerer som rektor i hans sykefravær. Bjørn Håkon Hunt fungerer som konstituert inspektør ved skolen i samme
periode. Skinsnes skole, Mandal kommunes alternative opplæringsarena, er organisert under enheten.
Vassmyra skole har fått til positiv utvikling i en rekke av målene vi hadde i virksomhetsplanen for 2017. Samtidig er det enkelte mål vi må jobbe
videre med i 2018


Skolen har jobbet godt med lesing og har positive resultat på utviklingen i leseferdighet fra 8.trinnet i 2016 til elevenes resultat på
9.trinnet i 2017. Her er det mange elever som har utvikling utover det som er forventet. Suksessfaktor har vært godt analyse i etterkant
av de nasjonale prøvene og treffende tiltak i leseopplæringen.



I 2017 satte skolen i gang tiltak for å bedre resultatene på eksamen i skriftlig sidemål og engelsk skriftlig. Eksamensresultatet for
sidemålet i 2017 viste positiv utvikling fra 2,6 i 2016 til 3,0 i 2017.. Skolen opplevde også bedre eksamensresultater i engelsk skriftlig, fra
3,4 i 2016 til 3,7 i 2017. Skolen må holde fokuset oppe for å se at resultatene blir stabilt bedre i årene som kommer.



Skolen har i 2017 hatt fokus på å redusere antallet elever som trenger spesialundervisning. I 2017 er andelen redusert fra 8,9 %
(skoleåret 2016/2017) til 6,8 % (skoleåret 2017/2018). Nedgangen skyldes delvis endring i elevgruppen, men også økt fokus på tilpasset
opplæring og endringer i organisering av undervisning. Skolen har hatt tett samarbeid med PPT og foresatte i arbeidet, og vi nærmer
oss nå målet på 6 %.



Vassmyra har deltatt i arbeidet med å utarbeide plan for å bedre rutiner for fraværsoppfølging for å forebygge alvorlig skolefravær og
skolevegring. Skolen har opplevd at dette arbeidet har vært svært positivt og nyttig. Det jobbes videre med å implementere rutinene i
2018.
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Det er færre elver som svarer at de opplever mobbing i elevundersøkelsen i 2017. Men resultatet viser dessverre ikke si at det er fritt for
mobbing på Vassmyra skole. Det har vært tilfeller av mobbing og krenkelser på skolen i 2017 og vi ser at det kommer varslinger om
elevers skolemiljø etter at vi tok i bruk ny varslingsrutine fra januar 2018. Skolen vil derfor ha spesielt fokus på målsettingen «Et trygt og
godt skolemiljø, uten mobbing og andre krenkelser» i 2018.Tydelig og trygg klasseledelse, gode rutiner og rammer i skolehverdagen og
arbeid med de ansattes relasjonskompetanse vil være i fokus i utviklingsarbeidet på skolen i det kommende året. I tillegg må skolen
jobbe videre med å få gode oppfølgingsrutiner når elever opplever krenkelser eller mobbing, slik at vi klarer å løse utfordringer på en
god måte for elevene i tråd med aktivitetsplikten i Opplæringsloven.



Vassmyra skole må jobbe også videre med «vurdering for læring» i 2018. Elevundersøkelsen for 2017 viser fortsatt at elever savner å få
tydelige faglige tilbakemeldinger som viser hva eleven får til og hva eleven må jobbe videre med for å bedre sin kompetanse.
Elevundersøkelsen for 2017 viser også at elevene savner å bli involvert i vurderingsarbeidet.



Vassmyra opplever at «fritt skolevalg» har blitt en utfordring. Terskelen for å bytte skole kan ha blitt for lav og en enkel «løsning» når det
oppstår utfordringer i elevers skolehverdag. Skolebytte byr på utfordringer i forhold til kontinuitet i opplæringen elevene får,
vurderingsgrunnlaget, stabilitet i klasse- og skolemiljø og bruk av ressurser til økt møtevirksomhet og saksbehandling.

Skolen har (pr 1.januar 2018) 249 elever fordelt som følger:
Trinn
8
9
10

Antall klasser
4
4
4

Antall elever
75
87
87

Snitt pr klasse
18,75
21,75
21,75

Kontaktlærer pr klasse
1
1
1

Forventet elevtallsutvikling:
Skolen har en forventet økning i elevtallsutviklingen de kommende årene basert på tall (2017) fra barneskolene Ime og Holum:
Årstall

8.trinn

9.trinn

10.trinn

Totalt
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101
85
107
93
93
73
87

75
101
85
107
93
93
73

87
75
101
85
107
93
93

263
261
293
285
293
259
253

En økning opp mot 300 elever vil føre til at skolen får behov for minst tre ekstra klasserom frem mot 2020. Økning i elevtall vil gi ringvirkninger i
form av press på bruk av spesialrom som gymnastikksal, som allerede er fullbooket i løpet av skoleuka. Økt elevtall vil også føre til behov for
flere ansatte og kontorarbeidsplasser i allerede overfylte arealer. Skolen trenger i tillegg ny gymsal eller omfattende opprustning av
eksisterende anlegg. Plan for utbyggingen av Vassmyra ble lagt inn i budsjettvedtaket i Bystyret fra desember 2017.
Vassmyra skole har hatt 24 pedagoger fordelt på 22,7 årsverk og 6 barne- og ungdomsarbeidere fordelt på til sammen 4,2 årsverk skoleåret
2016/2017. Fra januar 2017 har skolen en administrasjon bestående av rektor, inspektør og sekretær i til sammen 3 årsverk. Skoleåret
2017/2018 vil ha behov for å tilsettinger for å imøtekomme elevtallsveksten.
Avdeling Skinsnes har 5 ansatte fordelt på totalt 4,2 årsverk i 2018. Fra skoleåret 2017/2018 har avdeling Skinsnes bestått av
administrasjonsressurs på 0,8 årsverk, samt 5 pedagoger fordelt på 3,6 årsverk. Avdelingsleder er ansatt i 80 % administrativ stilling og i tillegg
20 % pedagog.

Rammebetingelser
Antall ansatte: 38
Vassmyra:33 Skinsnes: 5
Antall årsverk: 34,3
Vassmyra: 29,9
Skinsnes: 4,4
Driftsbudsjett : 24 603 054
(inkl. Skinsnes)
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Gjennomgående målekort
Indikator

God integrering

Antall språkpraksisplasser
enheten tilbyr

2

0

0

Lite avvik i forhold til budsjett

Avvik i forhold til budsjett
>0,0%

>-0,5%

0,8%

94 %

92 %

95,2 %

Økonomi
Nærvær1

Brukere

Godt arbeidsmiljø med tilfredse
medarbeidere
KS 10-faktor
Gode tjenester med fokus på
kvalitet, tilgjengelighet og
brukermedvirkning

Brukerundersøkelse

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

Siste
resultat

Målsetting

Samfunn

Medarbeidere

Ikke
godkjent
resultat

Mål
2018

Ikke utført

Utført

Ingen måltall

34

Måltall ikke fastsatt

8

85%

75%

Enheten kan tilby språkpraksisplass, men har ikke fått noen
forespørsel. Skolen har en gjesteelev fra Tyskland på
språkopplæring skoleåret 2017/2018.

2017:
Forbedre faktor 7: Relevant kompetanseutvikling
Beholde faktor 9: Kultur for å samarbeide og gjøre hverandre
gode

Ikke gjennomført for 2018

Utført

Tiltak

62 %

Gjennomført elevundersøkelsen og spekterundersøkelsen.

Konstituert enhetsleder har fått kurs i bruk av avvikssystemet i
kvalitetslosen i 2017.

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

Målsetting

Indikator

Mål
2017

Ikke godkjent
resultat

Siste
resultat

Tiltak

Flest mulig fullfører skolegang og deltar i
arbeidslivet

Gjennomføringsgrad videregående skole

74%

70%

73 %

1-5

God folkehelse

Foreldreundersøkelsen: skolene har gode rammer for matpausen

4,2

4,0

3,9

4

Gode tjenester med fokus på kvalitet,
tilgjengelighet og brukermedvirkning

Elevundersøkelsen: Trivsel 10. trinn snitt siste år

4,3

4,1

4,1

Elevundersøkelsen: Trivsel 10. trinn snitt siste 4 år

4,3

4,0

4,3

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

0,0

1,1

Elevundersøkelsen: Mobbing i skolen 10. trinn snitt siste 4 år.

0,0

1,1

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

0,0

1,0

Andel elever med spesialundervisning i grunnskolen

6,0

8,0

6,8 %

3,5

107

322

73

1-5

51

48

50

Nasjonale prøver regning 8.trinn siste år

51

48

53

Nasjonale prøver engelsk 8.trinn siste år

51

48

49

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

51

48

49,8

Nasjonale prøver lesing 9.trinn siste år

55

52

52

Nasjonale prøver regning 9.trinn siste år

54

51

53

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

55

52

53,9

Brukere
Nulltoleranse for mobbing – ingen elever skal
oppleve mobbing

Tidlig innstas/tilpasset opplæring og
tilrettelegging

Kommunebarometeret: Nasjonal plassering
Grunnskolen
Nasjonale prøver lesing 8.trinn siste år

Kvalitet

Gode resultater

.
1,2,4

1,2,4

3,5
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Grunnskolepoeng siste år

41,4

39,5

40,7

Grunnskolepoeng snitt siste 4 år

41,0

39,5

40

Eksamenskarakter Norsk hovedmål siste år

3,5

3,1

3,7

Eksamenskarakter Norsk hovedmål snitt siste 4 år

3,5

3,1

3,5

Eksamenskarakter Norsk sidemål siste år

3,5

3,1

3,0

Eksamenskarakter Norsk sidemål snitt siste 4 år

3,3

2,9

2,9

Eksamenskarakterer Matematikk siste år.

3,4

3,0

2,9

Eksamenskarakterer Matematikk snitt siste 4 år

3,3

2,9

3,1

Eksamenskarakter Engelsk siste år

3,8

3,4

3,7

Eksamenskarakter Engelsk snitt siste 4 år

3,8

3,4

3,5

Antall elever med 30 grunnskolepoeng eller mindre

3,5
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Beskrivelse av tiltak
Referanse
1 Brukere

2 Brukere

3 Kvalitet

4 Brukere

Beskrivelse av tiltak
Et trygt og inkluderende skolemiljø, uten mobbing og andre krenkelser
 Skolen deltar i lærende nettverk i den regionale satsingen «Inkluderende
barnehage og skolemiljø»
 Videreutvikle skolens kunnskaper og rutiner for å forebygge, avdekke og
håndtere mobbing og krenkelser gjennom lærende møter i plenum, minst 2
plenumsmøter pr semester. Tema: 1.Lærerens tiltaksbank, 2.
Kontaktbarometer, 3. Autorativ klasseledelse og grensesetting, 4.
Samværskultur.
 Aksjonslæring/kollegaveiledning: Vurdere, analysere og begrunne egen
relasjonskompetanse og praksis som klasseleder og lærer / barne- og
ungdomsarbeider.
 Implementere skolens rutiner rundt aktivitetsplikten og «skolemiljøknappen»
Handlingsplan for skolenærvær
 Implementere skolens fraværsrutiner etter «Handlingsplan for skolenærvær»
for å forebygge alvorlig skolefravær
 Arbeide med skolens rutiner for oppfølging av alvorlig skolefravær,
kartleggingsrutiner og gode tiltak.
 Utarbeide rutiner for fraværsføring og oppfølging i nytt skoleadministrativt
system, IST
Fagnettverk som lærende nettverk
 Utarbeide felles rutiner for «Vurdering for læring» og involvering av elever i
vurderingsarbeidet
 Videreutvikle og implementere rutiner for etterarbeid og oppfølging av
resultater på nasjonale prøver og kartlegginger
Årets mål for skolemiljøarbeidet: «God helse og godt skolemiljø»
 Utarbeide felles rutiner og rammer for skolemåltidet
 «Vennlig selvsnakk» (eller lign program) gjennomføres i alle klasser
 Temadag for psykisk helse og livsmestring (verdensdagen for psykisk helse)

Frist
Desember
2018

Ansvar
Ressurspersoner:
Rådgiver og
sosiallærer.
Rektor og
inspektør.

Våren 2018

Lærere og barneog
ungdomsarbeidere

Våren 2018
Våren 2018

Rektor
Inspektør
Sosiallærer

Høsten 2018

IKT-ansvarlig

Høsten 2018

Fagutviklere

Våren 2018

Inspektør

Våren 2018
Høsten 2018
Høsten 2018

Alle ansatte
Kontaktlærere
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5 Kvalitet

ART-kurs timeplanlegges fra skolestart høst 2018.

Kompetanseutvikling av lese- og skrivelærere
 Arbeide med å bedre kvalitet på leseopplæring i spesialundervisning og
tilpasset opplæring i alle fag.
 Kollegaveiledning med fokus på «vurdering for læring» og leseopplæringen

Skoleåret
2018/2019
Høst 2018

Helsesøster,
Fam.terapeut,
Sosiallærer
ART-veileder
Spes.ped
koordinator
Fagutviklere

