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MESTRING!
Alle elever i Nes-skolen skal
oppleve mestring hver dag!
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1.

INNLEDNING

Denne handlingsplanen skal legge føringer for arbeidet med kvalitetsutvikling i Nes-skolen.
Arbeidet har et tidsperspektiv på 4-5 år. Tiltakene i dokumentet vil bli fulgt opp av skoleeier
og skoleledere. Rådmannen vil legge fram handlingsplanen som en egen sak for
kommunestyret.
Handlingsplanen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i
Nes-skolen. Samtidig skal mangfoldet i skolene få utvikle seg slik at den enkelte skole kan
utvikle sitt særpreg.
Fremtidige tilstandsrapporter samt planer for kvalitetsutvikling i Nes-skolen vil blant annet
knyttes opp mot denne handlingsplanen.

1.1

Førende prinsipper for handlingsplanen

Elevens læring står i sentrum. For å oppnå et optimalt læringsmiljø, som ivaretar kontinuitet
og videreutvikling, skal skolene ha en helhetlig plan i forhold til kvalitet, både når det gjelder
utviklingsarbeid, struktur, prosess, resultater og oppfølging.

1.2

Bakgrunn - forankring

‘Et løft i Nes-skolen’ planlegges vedtatt i kommunestyret 17. september 2013. Arbeidet med
denne kvalitetsutviklingen ble initiert av utvalget for oppvekst, helse og omsorg 30.10.2012,
og har som intensjon å bidra til at alle grunnskolene i Nes skal arbeide mot felles mål, og at
samtlige skoler holder god kvalitativ standard.
Under konstitueringsmøtet for styringsgruppa ble det bestemt at begrepet ‘En ny visjon for
Nes-skolen’ med hell kunne byttes ut med for eksempel ‘Et løft i Nes-skolen’. ‘Et løft i Nesskolen’ er arbeidsnavnet for prosjektet.
Administrasjonen fikk den 08.05.12 en politisk bestilling:
PS 12/24
Ny visjon for grunnskolen i Nes
Utvalgets vedtak:
Rådmannen bes å utarbeide et grunnlagsdokument for et skoleutviklingsprosjekt for
grunnskolen i Nes.
Prosjektet skal danne grunnlaget for en bred satsing på Nes-skolen.
Prosjektet har som mål å utvikle Nes-skolen slik at vi oppnår læringsresultat
over gjennomsnittet i Akershus innen utgangen av 2015.
Grunnlagsdokumentet ble forelagt utvalget for oppvekst, helse og omsorg den 30.10.12 hvor
følgende vedtak ble gjort:
PS 12/74
Ny visjon for grunnskolen i Nes
Utvalgets enstemmige vedtak:
1. Rådmannen skal frem til 1. august 2013 iverksette arbeidet med å:
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a) Utarbeide en ny visjon med overordnet målsetting for Nes-skolen
b) Utarbeide en konkret handlingsplan for tiltak som skal lede frem til et læringsresultat
over gjennomsnittet i Akershus
Planen må omfatte i hvilken rekkefølge tiltakene skal settes inn og hvilke ressurser de
krever.
2. Visjon, kjennetegn og handlingsplan utarbeides gjennom en prosess med medvirkning
fra brukerne, skolene og utdanningsorganisasjonene i en arbeidsgruppe.
3. Det dannes en styringsgruppe bestående av arbeidsgruppens leder og 3
representanter fra utvalg for Oppvekst, helse og omsorg.
Til styringsgruppen velges følgende representanter:
1. Knut Pedersen
2. Geir Sverdrup
3. Liv Gustavsen
Arbeidsgruppas medlemmer:
Kent Engebretsen
Kommunalt foreldreutvalg
Kjell Jevne
Kommunalt foreldreutvalg
Mona Sannerud Moe
Utdanningsforbundet
Britt Karin Sandbakken
Utdanningsforbundet
Sven-Erik Dølvik
Nes kommune (leder av arbeidsgruppa)
Kjell Øygard
Rektor Vormsund ungdomsskole
Astrid Kjensli
Rektor Fenstad skole
Yngve Rønning
Pedagogisk veileder ved Pedagogisk tjeneste
Mona Andersen
Leder for Pedagogisk tjeneste

1.3

Visjon og hovedmål

Nes-skolens visjon: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til verdensborger.
Prosjekthovedmål: Nes-skolen skal ha bedre læringsresultater i basisfagene enn
gjennomsnittet av skolene i Akershus.
Prosjektmålsetningen er en svært høy målsetting og må ses i sammenheng med viljen og
ønsket om et kraftig løft i Nes-skolen, i en kommune med lav levekårsindeks.

1.4

Forutsetninger for å lykkes

En viktig faktor for at Nes-skolen skal kunne få et løft er en felles satsning i hele kommunen.
Her må politikere, administrativ skoleeier, skoleledelse, lærere, andre skoleansatte, elever og
foresatte drar i samme retning og ha stor vilje til å lykkes. Det vil være av vesentlig betydning
at tiltak i denne handlingsplanen realiseres og følges opp. Medvirkning i alle ledd vil være en
viktig faktor.
Prosjektperioden vil vise om vi er på rett veg. Det er imidlertid avgjørende for utviklingen i
Nes-skolen at prosjektperioden får en glidende overgang til ‘slik gjør vi det i Nes-skolen` .
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Dette krever langsiktig politisk styring og engasjement, og selvsagt forpliktelser i hele Nesskolen.

1.5

Tiltaksområder

Handlingsplanen om kvalitetsutviklingen i Nes-skolen vil fokusere på 4 hovedområder.
1.
2.
3.
4.

Læringsmiljø og klasseledelse
Hjem-skole samarbeid
Grunnleggende ferdigheter
Ledelse
MÅL:
Heve elevenes faglige resultater i basisfagene til over Akershus
gjennomsnitt

4.1
LÆRINGSMILJØ
OG
KLASSELEDELSE

4.2

4.3

HJEM/SKOLE
SAMARBEID

GRUNNLEGGENDE
FERDIGHETER

4.4

1.6

LEDELSE

Begrensninger i denne handlingsplanen

I denne planen er fokus rettet mot læringsresultater og bedring av disse. Dette er i tråd med
målsettingen som politikerne i Nes har satt for satsningen og innholdet i denne planen. Det
betyr at det innholdsmessig er gjort mange prioriteringer. Dette utelukker ikke at alle i Nesskolen skal forholde seg til- og jobbe etter andre eksisterende planer både nasjonale og lokale.
Vi nevner ikke de mål og tiltak som er beskrevet i disse planene. (Opplæringsloven,
Læreplanen (LK 06) og lokale planer som SLL-planen (Språk, Lesing og Læring), IKT-plan,
plan for oppfølging av fravær, overgangsplaner, sosiale handlingsplaner og mobbeplan.
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Skolefritidsordningen (SFO)
Denne handlingsplanen inneholder ikke konkrete forslag knyttet til skolefritidsordningen.
SFO er en frivillig ordning hjemlet i Opplæringsloven. Skolefritidsordningen skal være et
tilsyns- og aktivitetstilbud finansiert til tilnærmet selvkost. SFO skal være et så kvalitativt
godt tilbud som mulig og innholdet skal utformes i samarbeid med foresatte.
Skolebyggene
Bygningsmassen er en viktig rammefaktor i skolesammenheng. I kommuneplanen, som er
under utarbeidelse i 2013, vil det i samfunnsdelen være en egen del som omhandler framtidig
skolestruktur i Nes. Bygningsmessige behov er derfor ikke berørt i denne handlingsplanen.
Følgende vedtak vedrørende framtidig skole- og barnehagestruktur i Nes 2013 – 2030 ble
fattet i kommunestyret 23.04.2013, sak 12/32:
A Skolestruktur
A1. Skolestrukturen i Nes kommune skal være bærekraftig og robust ut i fra prinsippene
om:
 At skolen har kompetanse som ivaretar bredde i opplæringen
 At elevinntaket er forutsigbart for elever og foreldre
 At høy økonomisk og arealmessig ressursutnyttelse blir ivaretatt.
 At det er tilstrekkelig kapasitet til alle elever
 At nye skoler må planlegges og bygges med mulighet for utvidelse ved elevtallsvekst
Som følge av prinsipper i pkt. A1 gis rådmannen følgende oppdrag å iverksette:
a) En ny ungdomsskole i området Vormsund
b) En ny barneskole i området Årnes.
c) En ny barneskole i området Opaker/ Herbergåsen
d) En ny barneskole på Auli for å fusjonere Framtun- og Auli skole
e) Iverksette en rask prosess rundt gangvei Tomteråsen- Neskollen og Haga - Auli.
Forslag inkluderer regulering av nødvendige idrettsflater og gode utearealer,
planlegging og utbygging av gang- og sykkelveger, busslommer og buss-skur.
Alle tiltak forutsetter politisk behandling om fremdriftsplan, fremtidig skolestruktur og
kostnader. Dette innarbeides videre inn i kommunens budsjett- og økonomiplan.
Rekkefølge:
Ny ungdomsskole området Vormsund – Planarbeid start høst 2013
Ny barneskole Årnes – Planarbeid start høst 2013
Ny barneskole området Opaker/ Herbergåsen
Ny barneskole i området Auli
Grunnskole for innvandrere og flyktninger over 16 år
Voksenopplæringen for Øvre Romerike har ansvar for tilbud om grunnskoleopplæring til
innvandrere og flyktninger over 16 år. Dette gjelder de som ikke har dokumentert fullført
grunnskoleopplæring i hjemlandet og som dermed ikke er kvalifisert til videregående
opplæring. Denne delen av grunnskoleopplæringen er ikke vurdert i denne handlingsplanen.
Grunnskoleopplæring for voksne: Vedlikeholdstrening og spesialundervisning for voksne
på grunnskolens område organiseres av skoleeier i samarbeid med Pedagogisk tjeneste. Denne
opplæringen gis årlig til noen få innbyggere og er ikke berørt i denne handlingsplanen.
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2.

BAKGRUNN FOR NOEN AV NES-SKOLENS
TILTAKSOMRÅDER

Flere av de eksisterende tiltakene i Nes-skolen er basert på forskning om tilstanden i norsk
skole, samt hvilke faktorer man vet påvirker elevenes læringsutbytte. Vi vil her presentere
kort noen av de utfordringene norsk skole står ovenfor, da vi tror at disse utfordringene også
har relevans i Nes kommune. Videre vil vi si noe om hva forskningen mener vi bør satse på
for å forbedre elevenes læringsutbytte. Vi gjør dette for å vise viktigheten av at innholdet i et
fremtidig utviklingsprosjekt bør fundamenteres i tiltak som har dokumentert effekt.
I tillegg er tiltakene basert på kunnskap vi har om tilstanden i Nes-skolen, noe som drøftes og
analyseres i den årlige tilstandsrapporten.

2.1

Hva er kvalitet i skolen?

Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet legger vekt på at skolens kvalitetsarbeid skal ta
hensyn til tre typer kvalitetsmål: resultatkvalitet (nasjonale prøver, karakterer og
grunnskolepoeng), prosesskvalitet (trivsel, mobbing og faglig veiledning) og strukturkvalitet
(antall elever, lærerårsverk og lærertetthet). Disse kvalitetsmålene er hierarkisk satt opp i den
rekkefølgen de er nevnt. Med det menes at resultatkvaliteten er overordnet og at gode
læringsprosesser ikke har egenverdi, dersom de ikke fører til et godt læringsresultat. God
struktur- og prosesskvalitet skal danne grunnlag for god resultatkvalitet.
Det er imidlertid slik at ikke alle deler av skolens lovpålagte virksomhet er like lett å måle
resultatkvalitet på. Et eksempel på dette er danningsperspektivet, eller det at elevene skal
læres opp til å fungere i et demokratisk samfunn. I tillegg er det en del etiske og lovpålagt
prinsipper som vil regulere skolens virksomhet, selv om de ikke direkte fører til et høyere
læringsresultat. Det er derfor viktig å være klar over at nasjonale prøver og
eksamenskarakterer kun viser et utsnitt av elevenes kompetanse, og aldri vil kunne måle hele
bredden. Det er derfor viktig at skolene vektlegger å legge opp undervisningen med tanke på å
oppfylle målene i hele lærerplanen, samtidig som de arbeider målrettet for å oppnå best mulig
kvalitet på undervisningsarbeidet. På sikt vil dette øke elevenes kompetanse innenfor hele
lærerplanen, samtidig som det vil gi positive utslag på resultatkvaliteten.

2.2

Hva vet vi om Nes-skolen?

Nes kommune utarbeider hvert år en tilstandsrapport. I denne rapporten drøftes og analyseres
resultatene i Nes-skolen. På bakgrunn av dette lages det en plan for kvalitetsutvikling. Sentralt
i rapporten finner vi analyser av resultater fra nasjonale prøver, eksamensresultater, resultater
fra elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen. Kort oppsummert peker årets tilstandsrapport
på følgende styrker og utfordringer i Nes-skolen:
Styrker:
 Relativt høy grad av trivsel i Nes-skolen
 Relativt liten forekomst av mobbing
 Faglig veiledning av elevene er på nasjonalt- og akershusnivå
 God dialog hjem/skole, foreldrene opplever at de blir møtt med respekt
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Resultater i lesing som grunnleggende ferdighet på 5. trinn, er på nasjonalt nivå, men
under akershusnivå
Relativt få elever er på de laveste mestringsnivåene i lesing 8. og 9. trinn
Utvikling i leseferdigheter fra 5. til 8. trinn er lik nasjonalt nivå og akershusnivå.
Utvikling i leseferdighet fra 8. til 9. trinn er lik nasjonalt nivå og bedre enn
akershusnivå
Utvikling i regneferdigheter fra 8. til 9. trinn er bedre enn nasjonalt nivå og
akershusnivå.
Det er bedrede resultater på skriftlig eksamen i engelsk og godt samsvar mellom
eksamenskarakter og standpunktkarakter

Hovedutfordringer
 Lav lærertetthet, spesielt på ungdomstrinnet
 Lærernes evne og mulighet til å motivere elevene til faglig innsats på ungdomstrinnet
er under nasjonalt- og akershusnivå(ref. elevundersøkelsen)
 Kjennskap og forventninger i hjem/skole samarbeidet
 Utvikling av grunnleggende regneferdigheter på mellomtrinnet er dårligere enn
nasjonal- og akershusnivå
 Elevenes kompetanse i regning på 5. og 8. trinn er under nasjonalt- og akershusnivå,
mange elever er på laveste mestringsnivå
 Elevenes kompetanse i lesing på 8. trinn er under nasjonalt- og akershusnivå
 Omfanget av spesialundervisningsvedtak er økende med stigende klassetrinn, jmf.
tidlig innsats (også en nasjonal utfordring)
 Få spesialundervisningselever blir ivaretatt innenfor ordinær opplæring seinere i
skoleløpet – de forblir spesialundervisningselever (også en nasjonal utfordring)
 Eksamensresultater i norsk skriftlig og matematikk på 10. trinn er godt under nasjonalt
– og akershusnivå
 Dårlig samsvar mellom eksamenskarakterer og standpunktkarakterer i norsk og
matematikk

2.3

Hva vet vi om norsk skole og Nes-skolen?

Internasjonale undersøkelser som PISA, TIMMS og PIRLS viser at norsk skole har hatt en
positiv utvikling etter 2006. Dette innebærer at vi i dag ligger på et OECD snitt når det gjelder
15 åringers kunnskap i matematikk og naturfag, mens vi ligger godt over OECD snittet når
det gjelder leseferdigheter. Til tross for denne positive trenden er det grunn til å merke seg
følgende svakheter. Norske elever presterer fortsatt svakt når det gjelder lesestrategier, det vil
si strategier som hjelper elevene til lettere å forstå det de leser. Videre viser resultatene at
norske elever er relativt gode på den «tekniske» delen av matematikken, det vil si at de utfører
regneoperasjoner etter «oppskriftsmetoden» på en god måte, mens de mangler litt på
grunnleggende begrepsforståelse.
Gjennom satsingen på SLL prosjektet (Språk, Lesing og Læring) har Nes kommune satset
mye på å øke elevenes leseferdigheter, og spesielt den delen som går på lesestrategier. Videre
vil erfaringene fra dette prosjektet ligge til grunn, når fokus i større grad dreies mot å øke Nes
elevenes grunnleggende ferdigheter i regning.
Videre viser undersøkelser at det er mer bråk og uro i norske klasserom enn det som er
gjennomsnittet i OECD (OECD 2009). Dette er bekymringsfullt da dette er faktorer som i stor
grad påvirker elevenes læringsutbytte. En bedring av arbeidsmiljøet i klasserommet med en
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påfølgende restaurering av lærerautoriteten, framstår derfor som en utfordring det er viktig å
ta tak i.
OECD rapporten (2006 og 2009) viser at norske skolelever trives veldig godt på skolen, men
at denne trivselen er løst knyttet til det å lære skolefag (OECD, 2009). Videre beskrives en
vurderingskultur som har et stort forbedringspotensial. Norske lærere gir mye generell ros, og
for lite tilbakemeldinger knyttet til kriterier ved en oppgave. Dette har ført til en endring i
forskrift til opplæringsloven i 2009, der målet var å få til en læringsfremmende
vurderingspraksis – vurdering for læring.
Dette har også vært et av Nes-skolens viktigste satsningsområder de siste årene, både
gjennom regionale videre- og etterutdanningskurs, samt kompetanseheving på hver enkelt
skole.
Norsk og nordisk forskning (Marcussen, 2011) viser at en rekke elever går ut av grunnskolen
uten å få realisert sitt potensial for læring. I dag ser vi at kun 70 % av elevene i videregående
opplæring oppnår kompetanse i løpet av 5 år. Videre vet vi at manglende grunnleggende
ferdigheter etter endt grunnskole er den faktoren som forklarer frafall i videregående
opplæring sterkest. Av de som gikk ut av grunnskolen i 1999, og som ikke fullførte VGS, var
ca. 20% i NAV systemet som 24-åringer. Dette er bekymringsfullt og viser at utdanning har
en større betydning for voksenlivet nå enn noen gang før.
Nes kommunes deltakelse i NyGiv prosjektet, samt innføring av IKO-modellen
(Identifisering, Kartlegging og Oppfølging) på ungdomstrinnet, har vært tiltak utarbeidet for å
redusere dette frafallet.

2.4

Hva skal til for å gjøre skolen bedre?

«Problemet for skolesystemet er ikke at vi mangler kunnskap om hvordan skolen vår kan bli
bedre. Problemet er at den forskningsbaserte kunnskapen vi har, ikke blir anvendt» (Thomas
Nordahl, 2012)
Det finnes i dag mye forskningsbasert kunnskap om hvilke faktorer som påvirker elevenes
læring. Mye av denne kunnskapen er oppsummert i boka «Visible Learning» (John Hattie,
2009), som bygger på og oppsummerer 800 metaanalyser basert på 52000 studier med 83
millioner elever. Boka tar for seg over 100 faktorer i skolen, og drøfter i hvilken grad de
påvirker elevenes læringsutbytte. De ulike faktorene rangeres etter hvilken effekt de har på
elevenes læring. I følge Thomas Nordahl danner denne boka et godt utgangspunkt for
drøfting av hvilke faktorer en bør satse på for å utvikle skolen. Det er derfor grunn til å legge
vekt på disse faktorene også i Nes, når målet er å forbedre elevenes læringsutbytte.
Ut i fra dette materialet er følgende faktorer i stor grad med på å påvirke elevenes
læringsutbytte, og bør således være sentrale når det utarbeides tiltak for å øke kvaliteten i
Nes-skolen ytterligere:
 Lærere som er tydelige ledere i klasserommet, strukturerer læringen og er gode på å
håndtere bråk og uro
 Lærere som er gode på å etablere gode og støttende relasjoner til elevene og på den
måten etablere en elevkultur som støtter læring
 En læringsfremmende vurderingspraksis med vekt på klare læringsmål, gode
tilbakemeldinger/framovermeldinger og elever som «lærer seg å lære».
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3.

Et godt samarbeid mellom hjem og skole som bidrar til at foresatte har positive
forventninger og bidrar med støtte til barnas læring og skolegang.
Lærere som stadig utvikler bedre undervisningspraksis gjennom samarbeid med
andre lærere, observasjon og refleksjon over egen praksis.

SKOLENS RAMMEFAKTORER

Undervisningspersonell
Periode 2012-2013
Årsverk for undervisningspersonale
Antall elever per årsverk til undervisning
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lærertetthet i ordinær undervisning
Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Undervisningstimer totalt per elev

Nes
194,1
14,6
11,7
14,8
18,7
18,9
84,3
49

Akershus
6 321,6
13,9
13,1
14,8
16,1
18,6
93,7
51

Nasjonalt
57 458,4
12,2
14,2
13
14,4
16,9
96,4
58

Utvikling undervisningspersonell over tid
Utviklingen i Nesskolen
2007-08
Årsverk for undervisningspersonale
211,8
Antall elever per årsverk til undervisning
13,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn
13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning
16,3
Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
92,8
Lærertimer som gis til undervisning
137 042
Undervisningstimer totalt per elev
52

2009-10
209,7
13,7
11,6
14,2
16,2
16,9
91,1
132 103
52

2011-12
197
14,5
11,2
14,8
17,9
18,9
86,4
125 252
49

2012-13
194,1
14,6
11,7
14,8
18,7
18,9
84,3
121 577
49

Antall elever per årsverk
Periode 2008 til 2013
Antall elever per årsverk til undervisning 2012-2013
Antall elever per årsverk til undervisning 2011-2012
Antall elever per årsverk til undervisning 2010-2011
Antall elever per årsverk til undervisning 2009-2010
Antall elever per årsverk til undervisning 2008-2009

Nes
14,6
14,5
15,0
13,7
13,6

Akershus
13,9
13,7
13,9
13,7
13,8

Nasjonalt
12,2
12,1
12,2
12,2
12,3

Nes
14,6
11,7
109,4
23

Akershus
13,9
13,1
92,7
831

Nasjonalt
12,2
14,2
75,5
8141

|
Antall assistentårsverk
Periode 2012-2013
Antall elever per årsverk til undervisning
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Antall assistentårsverk i undervisningen

Lønn og driftsutgifter
Lønn og driftsutgifter 2012
Nes
Korrigerte brutto driftsutgifter per elev
Lønnsutgifter per elev
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter grunnskoleopplæring
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev

82 671
65 464
74,0 %
1 246
750

Lønn og driftsutgifter 2019 - 2012
Korrigerte brutto driftsutgifter per elev
Et
løft i Nes-skolen
2014-2018
Lønnsutgifter
per elev
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter i Nesskolen
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev

2009
76 528
59 553
75,0 %
1 334
481

Kommunegr. 7 Akershus
Nasjonalt
91 411
86 166
98 456
73 622
67 545
78 082
78,0 %
76,9 %
77,5 %
1 332
1 252
1 391
813
830
851

2010
78 299
60 292
74,0 %
1 336
839

2011
79 351
61 259
73,8 %
1 358
585

2012
82 671
Side
65 464
74,0 %
1 246
750
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Lønn og driftsutgifter 2009 - 2012
Korrigerte brutto driftsutgifter per elev
Lønnsutgifter per elev
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter i Nesskolen
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev

2009
76 528
59 553
75,0 %
1 334
481

2010
78 299
60 292
74,0 %
1 336
839

2011
79 351
61 259
73,8 %
1 358
585

2012
82 671
65 464
74,0 %
1 246
750

Merknader
Tallene som presenteres i linje 1 omfatter kostrafunksjonene 202 grunnskole, 214 spesialskoler, 222 skolelokaler og 223 skoleskyss
Beregning i linje 3 inneholder også SFO

PC tetthet
PC tetthet
Antall elever per PC høst 2012
Utvikling i antall elever per PC

Nes
3,4
2008
4,6

Akershus
3
2010
4,4

Nasjonalt
2,8
2012
3,4

Kommentarer til rammefaktorene:


Lærertetthet
På barnetrinnet har antall elever per lærer vært økende i perioden 2007 - 2013. Antall
elever per lærer ligger godt over landsgjennomsnittet og også over Akershusgjennomsnitt. Den negative utviklingen ved ungdomsskolen har vært særlig stor. For å
oppnå en lærertetthet på akershusnivå må det på årsbasis investeres kr. 5 500 000,(8,5 ekstra lærere).



Inventar og utstyr
Korrigerte brutto driftsutgifter (dvs. kommunale skoler) per elev har økt noe de siste 4
årene. Det er fortsatt et godt stykke igjen før vi er på akershusnivå.
Midler til inventar og utstyr har ikke vært justert de siste 5 årene. Det er nødvendig
med midler til å tilpasse inventar og utstyr, slik at det gir en nødvendig fleksibilitet i
organisering og tilretteleggingen av undervisningen. Vi ligger nært opp til
akershusnivå.
Når det gjelder undervisningsmateriell ligger vi noe bak akershusnivå. Det har vært en
bra økning de siste 4 årene.

Antall elever per PC eller nettbrett
PC eller nettbrett er et nødvendig og nyttig hjelpemiddel i arbeidet med å bedre resultater i
Nes-skolen. En del av PC parken ved våre skoler trenger utskifting. De er gamle og en del
av disse PC-ene er så gamle at de ikke er koblet til internett. I tillegg må vi i skifte ut et
betydelig antall PC-er i 2014 når alle PC-er skal oppgraderes til et nytt operativsystem. De
gamle PC-ene klarer ikke å kjøre det nye operativsystemet. Ut i fra dette vil vi i 2014 ha et
relativt lavt antall PC-er per elev sammenlignet med Akershus, som vi ellers skal
sammenligne oss med. Det vil være nødvendig med et årlig rullerende utbyttingsprogram
av PC-er og/eller nettbrett for både elever og lærere.
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4.

KVALITETSUTVIKLING / TILTAKSOMRÅDER I NESSKOLEN

Nes-skolen står ovenfor en rekke utfordringene i arbeidet med å bedre læringsresultatene.
Mange av disse utfordringene er sammenfallende med det som forskningen viser. Det er 4
hovedområder som det settes fokus på i denne handlingsplanen:





Læringsmiljø og klasseledelse
Hjem/skole samarbeid
Grunnleggende ferdigheter
Ledelse

Melding til Stortinget 22 (2010-2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter er en viktig kilde
ift. tiltak på ungdomstrinnet.
I denne meldingen sier Stortinget at det skal skje en fornying av ungdomstrinnet gjennom en
bred tilnærming til kunnskap og til læring. Konkret betyr dette blant annet mer variasjon i
undervisningen, innføring av valgfag, tilbud om å innføre forsøk med arbeidslivsfag i alle
kommuner og flere lærere på ungdomstrinnet.
Runni ungdomsskole har fått tildelt 5 ekstra lærerstillinger. Begge våre ungdomsskoler er
forsøksskoler når det gjelder arbeidslivsfag, og valgfag er godt i gang på de samme skolene.
Opplæringen i ungdomsskolen skal være praktisk, variert, utfordrende og relevant.

4.1 LÆRINGSMILJØ OG KLASSELEDELSE


Grunnskolen i Nes arbeider i dag målrettet innenfor de rammer som er lagt for å bedre
læringsmiljøet. Status vedrørende læringsmiljøet finner vi i ‘Elevundersøkelsen’.
Resultatene fra elevundersøkelsen er beskrevet noe i ‘Tilstandsrapporten’ som legges
frem hver vår. Den årlige tilstandsrapporten danner i tillegg en del av grunnlaget for
videre kompetanseutvikling for lærere og skoleledere. De årlige planer for
kompetanseutvikling finner vi i ‘Kvalitetsutvikling i Nes skolen – Plan for
kompetanseutvikling’. Dette dokumentet legges årlig frem for politisk skoleeier
sammen med tilstandsrapporten.
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4.1.1










Elevundersøkelsen viser at læringsmiljøet i grunnskolen i Nes ligger på Akershusog nasjonalt nivå.
Resultater på nasjonale prøver på 5. trinn ligger like under nasjonalt nivå, og godt
under akershusnivå
Resultater på nasjonale prøver på 8. og 9. trinn ligger noe under nasjonalt nivå, og
godt under akershusnivå
Eksamensresultater ligger noe under nasjonalt nivå, og godt under akershusnivå
Nes kommune tilbyr videreutdanning til 6 lærere dette året.
Vurdering for læring har vært et eget satsingsområde siden 2009. Dette er under
implementering i alle grunnskolene
Skoleledelsen ved den enkelte skole får tilbud om veiledning vedrørende
kvalitetsutvikling.
Pedagogisk tjeneste tilbyr veiledning av nyutdannede lærere med vekt på
klasseledelse
Nes-skolen har en høy andel lærere uten godkjent utdanning (16% høst 2012)

4.1.2








Nåsituasjonen

Ønsket situasjon

Elevenes læringsmiljø er bedre enn nasjonalt- og akershusnivå.
Resultater på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk er over akershusnivå
Læringsfremmende vurderingspraksis er implementert og er en del av kulturen ved
den enkelte skole
Lærerne er faglig og etisk reflektert i arbeidet med vurdering.
Lærerne er gode klasseledere
Lærertettheten er god på alle klassetrinn, og minst som på akershusnivå
Lærerne benytter varierte, utfordrende, relevante og praktiske arbeidsmetoder

Tegn på god praksis i Nes-skolen


Det er godt læringsmiljø i klassene
 Eleven får medvirke i sin egen læring, i dialog med lærer og medelever.
 Elevene får faglig veiledning og vurdering i forhold til kompetansemålene.
 Eleven kjenner til mål for undervisningsøkta og strategier for å nå målene.
 Eleven opplever mestring og oppnår bedre faglige resultater.
 Lærer opparbeider en god relasjon til elevene, signaliserer faglige
forventninger, gir dem anerkjennelse og ros.



Skolen arbeider systematisk med læringsmiljøet.
 Skoleledelsen har et overordnet ansvar for at alle kartlegginger og
elevresultater blir drøftet i skolens ulike fora, samt at alle lærerne benytter
kartlegginger og resultater aktivt til å forbedre undervisningen
 Observasjon og veiledning av lærere er satt i system
 Det er satt av tid til refleksjon rundt pedagogisk arbeid
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Alle lærere er gode klasseledere
 Læreren framstår som en tydelig voksenperson, som tar ansvar for
undervisning, læring og adferd i klasserommet
 Læreren utøver god klasseledelse gjennom autoritet og positive støttende
relasjoner.
 Læreren utøver god klasseledelse gjennom strukturering av faglig og sosial
læring.
 Læreren gir tilpasset opplæring, slik at alle elever får faglige utfordringer ut fra
eget ståsted.
 Læreren har god undervisningskompetanse og fagkompetanse
 Læreren har gode strategier for konflikthåndtering.

4.1.3
Pri.
1

2

3

4

5

6

7

Tiltak
Forslag til tiltak
Lærertettheten
i grunnskolen i Nes skal
minst økes til
akershusnivå på 13,9
elever/lærer
Etterutdanning
i klasseledelse
gjennomføres for lærere.
Kollegaveiledning
skal gjennomføres ved
alle skolene.
Kartlegging og
elevresultater
benyttes aktivt av læreren
for å forbedre
undervisningen.
Arbeidsmetoder.
Læreren benytter varierte
og praktiske arbeidsmetoder.
Vurderingspraksis.
Alle skoler har utarbeidet
rutine for
læringsfremmende
vurderingspraksis.
Elevsamtalen.
God praksis på
gjennomføring av
elevsamtaler

Når
I hele
handlingsplan
perioden

Ressursbehov
Økonomi

Kommentar
Ansvar: Skoleeier

I hele
Tid
handlingsplanperioden

Ansvar: PT,
skoleleder

Oppstart
høsten 2014

Ansvar:
Skoleleder

Tid/
økonomi

I hele
Innenfor
handlingsplan- dagens
perioden
rammer

Ansvar: Skoleleder
og lærer

I hele
Innenfor
handlingsplan- dagens
perioden
rammer

Ansvar: Lærer

I hele
Tid
handlingsplanperioden

Ansvar:
Skoleleder

I hele
Innenfor
handlingsplan- dagens
perioden
rammer

Ansvar: Lærer,
skoleleder

Utdyping av tiltakene over:
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Pkt. 1 Lærertettheten i Nes-skolen er per i dag 14,6 og ønsket situasjon er 13,9. Gir
mulighet for ressursteam. Se pkt. under grunnleggende ferdigheter s. 25.
Pkt. 2 Pedagogisk tjeneste gir tilbud om etterutdanning i klasseledelse ved hver enkelt
skole. Dette følges opp av ledelsen gjennom skolevandring, kollegaveiledning
og som tema på personalmøter.
Pkt. 3 Skoleledelsen legger til rette for kollegaveiledning etter oppsatt plan og
målsetting. Nyttige verktøy i dette arbeidet er bruk av Utdanningsdirektoratet
(Udir) sine observasjonsskjemaer innen støttende relasjon, struktur og regler,
læringskultur. Dette kan videreføres i medarbeidersamtalen og på team.
Tiltaket kan omfatte deler av kollegiet, og trappes opp etter behov.
Pkt. 4 Oversikt over obligatorisk kartlegging utarbeides av Pedagogisk tjeneste.
Kartleggingsresultater analyseres i team, tiltak iverksettes utfra behov. Lærerne
har god tilgang til godt kartleggingsverktøyet.
IKO modellen (Identifisering, Kartlegging og Oppfølging) innføres på 5.-10.
trinn (er alt innført på 8.-10. trinn).
VOKAL (registreringssystem for kartleggingsresultater) vurderes.
Pkt. 5 Lærer kobler teori og praksis sammen på en forståelig måte for elevene ved at
teorien brukes til å løse praktiske problemer elevene kjenner seg igjen i. Målet er
at elevene skal oppleve at for eksempel matematikk og naturfag ikke bare
handler om oppgaver de skal løse i ei bok (hva skal jeg bruke det til?), men er
verktøy som kan brukes til å løse meningsfulle oppgaver.
.
Pkt.6 Alle skoler har utarbeidet rutine for læringsfremmende vurderingspraksis, med
sjekkliste ved sin skole. Denne rutinen må sikre en praksis der lærerne legger
vekt på å gi gode framovermeldinger som legger vekt på elevens utvikling, mål
for arbeidet og læringsstrategier for å nå læringsmålene. For ungdomsskolene
må rutinene også inneholde en standard for hvordan vurdering med karakter og
tilbakemeldinger på prøver gjøres på en måte som fremmer læring.
Vurdering for læring er tema på personalmøte minst 2 ganger i året. Vurdering
for læring er tema på foreldremøte og i FAU minst en gang per år.
Pkt. 7 Benytte anerkjent samtalemetodikk der målet er å fremme læring. Samtalen
holdes én til én. Samtalen er undervisningstid og må planlegges deretter.
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4.2 HJEM/SKOLE SAMARBEID
Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt og som har forventninger til
barnas innsats på skolen, bidrar til å bedre læringsresultatet hos den enkelte elev.
Foresatte har både ansvar og rettigheter i samarbeidet med skolen.
Skolen må fra første stund legge til rette for en god dialog med hjemmet. Gjensidige
forventninger avklares. Det må legges til rette for et likeverdig samarbeid der foresatte
opplever at de er viktige medspillere.
De formelle organene i denne sammenheng er:
 Foreldrerådet ved den enkelte skole
 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole
 Samarbeidsutvalget (SU) ved den enkelte skole
 Skolemiljøutvalget (SMU) ved den enkelte skole
 Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
Foreldrerådet - Alle foresatte som har barn i skolen, er medlemmer av skolens
foreldreråd. Foreldrerådet velger et styre (FAU) som er foresattes talerør overfor skolen.
FAU består vanligvis av klassekontakter ved skolene, men arbeidsutvalget er formelt et
utvalg som springer ut fra foreldrerådet som er alle foresatte ved en grunnskole.
SU er skolens høyeste organ. Samarbeidsutvalget skal sikre brukermedvirkningen i
styringen av skolen, og utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.
SMU skal bidra til å skape et godt skolemiljø. SMU har rett til å uttale seg i alle saker
som gjelder skolemiljøet.
KFU består av representanter fra de enkelte skoler og har egne vedtekter. KFU er ikke
et lovpålagt organ, men kan være et viktig bindeledd mellom skoleeier og de enkelte
skolene.
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4.2.1

Nåsituasjonen

Nes kommune har etablert de formelle samarbeidsorganene, FAU / SU / SMU / KFU,
og det er utarbeidet egne vedtekter for disse. I tillegg er det utarbeidet egne kommunale
retningslinjer for hva som minimum bør være tema i de ulike utvalgene.
For å måle brukertilfredshet i samarbeidet hjem og skole, gjennomføres hvert år
foreldreundersøkelsen ved samtlige skoler på 4. og 8. trinn. Undersøkelsen fra våren
2013 har en svarprosent på 53 %, noe som må tas i betraktning når resultatene vurderes.
Deltakelsen er imidlertid høyere enn fjoråret, der kun 41 % av de inviterte foresatte
besvarte undersøkelsen. Nedenfor følger en kort oppsummering av resultatene,
organisert under noen hovedpunkter:
Dialog og medvirkning:
 Majoriteten av foresatte hevder at kommunikasjonen med skolen er god, og
opplever at synspunkter om egne barns læring og utvikling blir tatt på alvor.
 Når det gjelder opplevd innflytelse på barnas læringstilbud, er svarene mer
sprikende. Her er det rom for forbedring.
Kjennskap og forventninger:
 Når det gjelder kjennskap og forventninger til skolen, opplever foresatte at de er
godt kjent med hvilke rettigheter og plikter de har i forhold til lovverket og
læreplanen for skolen.
 En relativt stor andel av de foresatte er usikre på hvilke forventninger skolen har til
samarbeid om barnas læring. Her bør situasjonen bedres.
Støtte fra foresatte:
 Majoriteten av foresatte sier at de hjelper sitt barn flere ganger ukentlig med
skolearbeidet.
 Litt over halvparten av de foresatte opplever at de får veiledning fra skolen om
hvordan de kan hjelpe barnet med skolegangen. Her bør situasjonen bedres.
Utviklingssamtaler
 Majoriteten av de foresatte opplever god informasjon om hva som kan tas opp på
samtalen. Videre kommer de som oftest til enighet med kontaktlærer om hvordan
eleven skal følges opp. Disse beslutningene følges opp i stor grad av både lærere og
foresatte.
 En stor andel av de foresatte ønsker mulighet for flere og lengre utviklingssamtaler.
I tillegg er det en relativt stor andel foresatte som opplever problemer med å møte
til utviklingssamtaler på dagtid.

4.2.2

Ønsket situasjon

Dialog og medvirkning:
 Alle foresatte opplever at kommunikasjonen med skolen er god, og uttrykker at
synspunkter om egne barns læring og utvikling blir tatt på alvor.
 Alle foresatte opplever reell innflytelse på barnas læringstilbud.
 Skolens ansatte legger til rette for god foreldremedvirkning
 Alle foresatte har mulighet til medvirkning på alle nivå.
(kommunenivå/skolenivå/klassenivå/elevnivå)
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Alle foresatte tar opp problemer og utfordringer de måtte ha direkte med skolen
eller med formelle skoleorganer.
Digitale løsninger benyttes i den daglige kommunikasjonen mellom hjem og skole.
Eksempler på dette er hjemmesiden, It’s learning, mobilskole og e-post.

Kjennskap og forventninger:
 Alle foresatte er kjent med hvilke rettigheter og plikter de har i forhold til lovverket
og læreplanen for skolen.
 Skolens ansatte sørger for forventningsavklaring i samarbeidet mellom hjem og
skole.
 Skolens ansatte oppmuntrer foresatte til engasjement og støtte i arbeidet med å
skape godt læringsmiljø og gode læringsresultater.
Støtte fra foresatte:
 Alle foresatte stiller med positive forventninger til egne barns læring og
støtter dem i det daglige skolearbeidet.
 Alle foresatte opplever at de får veiledning fra skolen om hvordan de kan hjelpe
barnet med skolearbeidet.
 Foresatte bidrar til et godt læringsmiljø
Utviklingssamtaler
 Alle foresatte opplever god informasjon om hva som kan tas opp på samtalen.
 Alle foresatte blir enige med kontaktlærer om hvordan eleven skal følges opp.
Disse beslutningene følges i stor grad opp av både lærere og foresatte.
Omdømmebygging
 Nes-skolen har et godt omdømme blant alle innbyggerne i Nes.
 Nes-skolen har mange engasjerte foresatte som snakker positivt om skolen.
 Skolen har møteplasser hvor alle foresatte har mulighet til å være delaktige og
verdsatte (foreldremøter, foreldresamtaler)
 I Nes er det enighet om å vise oppvoksende generasjon at skole og utdanning er
viktig.

4.2.3
Pri
.
1

Tiltak
Forslag til tiltak

Når

Klar til høst
Utviklingssamtalen.
Skal ha utarbeide kriterier for
2014
den gode utviklingssamtalen med
fokus på læringsresultater for den
enkelte elev.
Det skal være minst 2 samtaler
per år.
Utviklingssamtalen skal være et
tilbud på minst 30 minutter på
alle trinn, og vurderingsskjema
sendes ut til foresatte på forhånd.
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2

3

4

5

6

Kompetansemål.
Kompetansemålene i de enkelte
fag må tydeliggjøres for elever og
foresatte.
Informasjonsfolder.
Det utarbeides en
informasjonsfolder ved den
enkelte skole

Innarbeide
en tydelig
praksis fra
høst 2013
Klar
skolestart
2014

Kommunikasjon og
informasjon.
Mobilskole innføres på alle
skoler

Fra skoleåret Tid
2014/2015
Pc
Lesebrett

Nes-skolen benytter hovedsakelig
hjemmeside, telefon, e-post og
It’s learning
Foreldremedvirkning.
Foreldrekontakter og
kontaktlærer planlegger sammen
innholdet i foreldremøtene for å
sikre foreldremedvirkning og
omdømmebygging.
Foreldreskole
Skoleadministrasjonen starter
arbeidet med å utvikle innholdet i
den gode foreldreskolen for 1. og
8. trinn

Fra høst
2013

Oppstart av
arbeidet
skoleåret
2014/2015

Skoleledelse
og lærere

Skoleadm +
FAU

Inneholder
viktige momenter
og med et tydelig
budskap.
FAU /KFU
involveres.
Krever
investeringer. Se
innspill til IKT
økonomiplan

Skoleledelsen,
kontaktlærere
og foreldrekontakter

Tid
Skoleeier
Skoleledelse

Utdyping av tiltakene over:
Pkt. 1

Skoleledelsen, i samarbeid med lærerne og FAU, utarbeider kriterier for den
gode utviklingssamtalen der det settes fokus på læringsresultater og
prosessresultater for skolen og den enkelte elev. Det skal gjennomføres minst 2
utviklingssamtaler (foreldresamtaler) med en varighet av minst 30 min., og
vurderingsskjema for samtalen sendes ut til foresatte på forhånd. Se Forskrift
til opplæringsloven § 20-3.

Pkt. 2

Tydeliggjøring av kompetansemålene for elevene gjøres ved oppstart av
timer/emner, samt på ukeplaner/arbeidsplaner. Planene skal ligge på It’s
learning, og blir dermed tilgjengelige for foresatte.

Pkt. 3

Hver skole utarbeider en informasjonsbrosjyre om skolen. Denne inneholder
bl.a. navn på lærere, viktige rutiner, rettigheter og plikter og skolens
forventninger til de foresatte.
Brosjyren skal også inneholde utvalgte elementer fra «Et løft i Nes-skolen».
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Pkt.4

Kommunikasjon mellom hjem og skole må videreutvikles, slik at skolen følger
med i vårt digitale samfunn. Mobilskole (kommunikasjon og varsling via epost og sms) innføres ved alle skolene (http://www.mobilskole.no/).

Pkt.5

Samarbeidet forpliktes gjennom både skolens- og FAUs årshjul. Skoleledelsen
har et overordnet ansvar for initiering av tiltak.
Omdømmebygging er viktig. Skoleledere, lærere og foresatte må ha dette i
bakhodet i all kommunikasjon. Tiltak og strategier må drøftes og
gjennomføres.

Pkt. 6

Skoleadministrasjonen starter arbeidet med å utvikle innholdet i den gode
foreldreskolen for 1. og 8. trinn. Definere målsettinger, innhold og
rammebetingelser.
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4.3

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Hva menes med grunnleggende ferdigheter?
Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i
skole, arbeid og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet er disse definert som det å kunne lese,
regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy. Disse ferdighetene
anses som grunnleggende ferdigheter for all læring og dannelse, samtidig som de også
inngår som en del av kompetansen i det enkelte fag. For å sikre kontinuerlig utvikling
av elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom hele den 13-årige grunnopplæringen, er
ferdighetene integrert i kompetansemålene. De kan imidlertid framstå ulikt og komme
til uttrykk i varierende grad i forskjellige læreplaner for fag.
Videre sier forskningen at manglende grunnleggende ferdigheter kanskje er den
viktigste årsaken til at mange elever ikke fullfører videregående opplæring. Det er også
klare indikasjoner på at kvalitetssvikten starter allerede på mellomtrinnet. Sagt på en
annen måte – dersom elever mangler grunnleggende ferdigheter i regning, vil dette etter
hvert bli et problem når eleven skal lære matematikk. Videre vil manglende
grunnleggende ferdigheter i lesing hindre eleven i å nå sitt potensiale i de fleste
skolefag.
En viktig del i det å arbeidet med grunnleggende ferdigheter er å lære elevene
hensiktsmessige fremgangsmåter som gjør elevene i stand til å organisere, planlegge og
vurdere sin egen læring – såkalte læringsstrategier. På den måten vil elevene på sikt
lære seg å lære, eller som Hattie sier det «Students see themselves as their own
teachers» (Hattie, 2009). Det handler altså om robust læring; Med tiden glemmer vi
kanskje navnet på alle byer i Belgia, men evnen til å lære å lære forsvinner ikke.
Kan man måle elevenes grunnleggende ferdigheter?
De nasjonale prøvene i regning og lesing, som avholdes i 5., 8. og 9. trinn, er laget for å
måle elevenes grunnleggende ferdigheter i nettopp lesing og regning. Videre vil
resultatet av arbeidet med grunnleggende ferdigheter, og arbeid knyttet til
kompetansemål for grunnskolen, på sikt vises gjennom karakterer i fag og
eksamensresultater. Det kan imidlertid ta tid før denne sammenhengen blir tydelig, og
ofte vil det være for sent å snu utviklingen. Tidlig innsats er derfor et nøkkelbegrep;
mangler i elevenes grunnleggende ferdigheter må avdekkes på et så tidlig tidspunkt som
mulig, og målrettede tiltak bør settes inn. Det er da viktig å ha gode
kartleggingsverktøy, som hjelper lærerne til å fange opp disse behovene.
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4.3.1

Nåsituasjon

De nasjonale prøvene for 2013 i regning og lesing viser, på en skala til 3, at Nes-elevene
ligger 0,1 til 0,2 under gjennomsnittet for Akershus når elevene går i 5. klasse. På
ungdomstrinnet måles elevene mot en skala til 5, hvor 5 er best. På 8. trinn ligger
elevene 0,3-0,4 under gjennomsnitt både i regning og i lesing. På 9. trinn ligger elevene
0,1-0,2 under Akershus gjennomsnitt. Prøvene på 8. og 9. trinn er identiske prøver.
I dag (2013) mottar ca. 7 % av Nes-elevene spesialundervisning i form av enkeltvedtak.
I den forbindelse ser vi to klare mønstre. For det første er omfanget økende med
stigende klassetrinn. For det andre ser vi at svært få av elevene som blir tildelt ressurser
til spesialundervisning kommer tilbake til den ordinære opplæringen. De forblir
spesialundervisningselever. Dette kan være en indikator på at mangler i elevenes
grunnleggende ferdigheter bør avdekkes og følges opp på et tidligere tidspunkt. Denne
beskrevne tendensen gjelder også nasjonalt.
Følgende eksisterende tiltak i Nes-skolen er utarbeidet med tanke på å avdekke mangler
i elevenes grunnleggende ferdigheter, samt sette inn målrettede tiltak for å avhjelpe de
manglene som oppdages:
 SLL-prosjektet(Språk, Lesing og Læring). Det er utarbeidet en systematisk
opplæringsplan for alle skolene og barnehagene i kommunen. Herunder finnes en
obligatorisk plan for kartlegging av elevers lese, skrive og regneferdigheter på
samtlige klassetrinn.


En leseveileder følger opp skolene i praktisk SLL-arbeid. I tillegg gjennomfører
leseveileder kurs og andre tiltak for hele personalet. Målet er å utvikle en god
praksis når det gjelder elevenes grunnleggende leseferdigheter og bruk av
lesestrategier. Fra og med skoleåret 2013/14 vil det også være en veileder som
arbeider med grunnleggende ferdigheter i regning.



IKO-modellen (Identifisering, Kartlegging, Oppfølging). Denne er obligatorisk fra
og med 8. trinn i Nes-skolen. Elevene identifiseres på bakgrunn av fastsatte
kriterier. Deretter følges de opp med målrettede tiltak i en intensiv periode.



Ny Giv-prosjektet. Dette er et nasjonalt prosjekt som har som mål å redusere frafall
i videregående skole ved å gi et utvalg elever på 10. trinn intensivopplæring i
grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter.

4.3.2






Ønsket situasjon

Resultatene på nasjonale prøver er på akershusnivå eller høyere.
Alle lærerne har god pedagogisk og didaktisk kompetanse i de fagene de underviser
i, og integrerer arbeidet med de grunnleggende ferdighetene i alle fag.
Lærerne har fokus på at elevene skal lære seg å lære. Dette innebærer at de
modellerer hensiktsmessige læringsstrategier i alle fag.
Undervisningen bærer preg av en læringsfremmende vurderingskultur.
Tidlig innsats, dvs. ekstra satsing der dette er nødvendig for å opprettholde de
nødvendige grunnleggende ferdighetene
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Målrettede tiltak settes i gang på et tidlig tidspunkt der en ser at elever mangler
grunnleggende ferdigheter. Målet er tilbakeføring til ordinær undervisning.
Innføringsklasser for minoritetsspråklige elever er etablert
Lærerne har fokus på å koble teori og praksis sammen på en slik måte at
undervisningen oppleves relevant for elevene.
Alle elever i Nes-skolen har tilgang til PC/nettbrett i undervisningen, og benytter
dette som et verktøy i sin læring.
Elevene har gode grunnleggende digitale ferdigheter.

4.3.3

Tiltak

Pri. Forslag til tiltak
1
IKO- modellen innføres
som en obligatorisk modell
fra og med 5. trinn

Når
Fra høst 2014

Ressursbehov
Se pkt. 3, 4 og
6

2

Grunnleggende
ferdigheter i regning.
Det utarbeides en plan
tilsvarende SLL for
grunnleggende ferdigheter i
regning
Tidlig innsats.
Bevisst satsing ved alle
skoler.

Oppstart
våren 2014
med
ferdigstillelse
våren 2015

Innenfor
dagens rammer

Fra høst 2013

Øremerkede
ressurser til
Tidlig innsats

Økt grunnbemanning med
nødvendig antall timer pr.
uke på alle trinn for
oppfølging av
grunnleggende ferdigheter
Innføringsklasser
etableres både for
barnetrinnet og
ungdomstrinnet
Videreutdanning
gis til flere lærere innen
prioriterte fagområder.
Etterutdanning av lærere i
grunnleggende ferdigheter i
regning
Ressursgrupper.
Hver skole etablerer
ressursgruppe(r) til å drive
arbeidet med de
grunnleggende ferdighetene.
Ny veileder.
Kommunen tilsetter en
veileder som skal ha digitale

Fra januar
2014

Økonomi

Oppstart
august 2014

Økonomi

Økes fra
høsten 2014

Økonomi

Ansvar:
Kommunalsjef

Start høst
2013

Økonomi

Etablert ila.
august 2014

Økonomi

Ansvar:
Kommunalsjef og
rektor
Rektor og lærere

Fra våren
2014

Økonomi.

Kommunalsjef

3

4

5

6

7

8

9
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Ansvar:
Kommunalsjef
/skoleleder med
støtte fra PT
PT/lærergruppe

Ansvar:
Kommunalsjef
/skoleleder med
støtte fra PT
Ansvar:
Kommunestyret

Ansvar:
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10

ferdigheter som
arbeidsområde.
IKT-plan
Egen investeringsplan for
IKT utarbeides i
kommunen.

Oppstart
2014

Se egen IKT
Administrasjonssjef
plan knyttet til
økonomiplanen

Utdyping av tiltakene over:
Pkt.1: Barneskolene utarbeider et system for Identifisering, Kartlegging og Oppfølging
av elever. Manglende grunnleggende ferdigheter og fravær er viktige kriterier i
dette systemet. Dette registreres i eget skjema (må utarbeides). Ungdomsskolene
har utarbeidet kriterier, samt registreringsskjema. Dette anses som en midlertidig
ordning i påvente av fylkeskommunalt/statlig IKT-verktøy.
Pkt.2: PT utarbeider plan for arbeid med grunnleggende regneferdigheter. Planen skal
være praktisk rettet, og utarbeides i nært samarbeid med skolene.
Pkt. 3: Tidlig innsats, som prinsipp, kjennetegner alle skoler fra høsten 2013 med
videreføring i 2014. Ressursene skal fortrinnsvis benyttes på de laveste trinnene,
dvs. 1.-4. trinn i barneskolen og på 8.trinn i ungdomsskolen. Midlene fordeles
etter elevtall på hele skolen.
Pkt. 4: For å sikre systematisk oppfølging av de grunnleggende ferdighetene hos alle
elever, herunder riktig tilpassede framovermeldinger, må det i alle klasser sikres
en grunnbemanning som gir muligheter til fleksibel organisering av elevgrupper,
og hvor også tolærerprinsippet kan benyttes til en viss grad.
Pkt. 5: Det tilbys innføringsklasser for minoritetsspråklige elever. Her skal elevene få et
særskilt opplæringstilbud i norsk for å kunne ha bedre forutsetninger for å delta i
vanlig tilpasset opplæring i skolen. Tilbudet vil bare gjelde elever som ikke vil
ha et tilfredsstillende utbytte i vanlig klasse. Tilbudet skal vanligvis ikke strekke
seg over mer en et skoleår.
Pkt. 6: Videreutdanning i fagene norsk, realfag, engelsk og ikt prioriteres.
Ungdomsskolelærere får bygge på til 60 studiepoeng for å få ønsket, høyere
kompetanse. Lærer som får videreutdanning får en bindingstid på ett år per 30
studiepoeng.
Pkt. 7: Alle skoler etablerer ressursgrupper til arbeidet med de grunnleggende
ferdigheter, primært knyttet til lesing og regning. Gruppene organiseres på
samme måte som SLL-gruppene. Gruppen skal ha samarbeid med de
kommunale veilederne som en av sine viktigste oppgaver.
Pkt. 8: Ressursgrupper på hver enkelt skole (se punktet over) skal delta i et kommunalt
nettverk hvor opplæring inngår som en del av arbeidet. I tillegg settes det av noe
tid fra planleggingsdager til felles skolering av alle lærerne i Nes (Jf. SLL).
Pkt. 9: Kommunen forsterker sin satsing på IKT ved å ansette en person til å veilede
skolene innen pedagogisk IKT-programvare. Det er viktig at veilederen ikke
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benyttes til å arbeide med vedlikehold av maskiner. Veilederen skal rullere på de
enkelte skoler etter skolenes størrelse og behov.
Pkt. 10: En forutsetning for at alle elever skal ha tilgang til PC/nettbrett er at
investeringsbudsjetter og økonomiplaner tar høyde for dette (ref. IKT plan for
Nes kommune)
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4.4

LEDELSE

Skoleledelse er et gjennomgående tema innen hovedområdene Hjem-Skole,
Læringsmiljø og Grunnleggende ferdigheter. Ledernes fokus, forventninger til lederne
og deres oppgaver vektlegges under disse hovedområdene.

4.4.1

Skoleleder

Tradisjonelt sett har den norske utdanningssektoren hatt svak tradisjon for ledelse
sammenlignet med andre sektorer. Utdanningsdirektoratet påpeker at det finnes skepsis
og motstand mot ledelse hos en del lærere, og skolen har liten tradisjon for at ledelsen
påvirker lærernes arbeid direkte.
Viktige utfordringer for framtidens rektorer er derfor blant annet:
 Trygg i lederrollen
 Mot og kraft til å lede
 Personlig og faglig styrke til å stå opp og ta lederskap
 Identitet som leder
 God analysekompetanse og evne til å påvirke læringsarbeidet ved skolen
Skolene i Nes er avhengig av å ha en velfungerende ledelse for å skape en
kvalitetsmessig god skole for elevene. Skoleledelse er en viktig faktor for at målene for
Nes-skolen skal nås og læringsresultatene i Nes kommune skal forbedres.
Med skoleledelse menes her alle ansatte med formelle lederstillinger.

4.4.1.1 Nåsituasjonen
 Ledelsen ved skolene i Nes består av rektor, assisterende rektor (avhengig av
skolestørrelse) og ved de største skolene også avdelingsledere.
 Det gis tilbud til lederne i Nes-skolen om rektorutdanning. En leder har fullført
rektorutdanning våren 2012. Tre ledere deltar på rektorutdanning skoleåret 20122013.
 Alle virksomhetsledere i Nes er deltakere i et lederutviklingsprogram i regi av
Universitetet i Agder med varighet høst 2012 – vår 2014.
 Nes-skolen vil i nær framtid ha behov for rekruttering av nye skoleledere.
 Det er en utfordring å rekruttere kvalifiserte skoleledere
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 Ledelsen ved skolene i Nes har i dag en utfordring når det gjelder ønskede
læringsresultater.
 Skoleledelsen bruker mye tid på administrasjon og mindre tid på pedagogisk ledelse.

4.4.1.2 Ønsket situasjon
Forventninger og krav til skoleledelsen i Nes må være knyttet til:
1. Elevenes læringsprosesser og læringsresultater.
 Ledelsen er tydelig og har stor gjennomføringsevne
 Ledelsen har hovedansvaret for elevenes læringsresultater.
 Ledelsen må være pådriver i arbeidet med å heve læringsresultatene, samt ha
hovedansvaret for å analysere de læringsresultatene som til enhver tid finnes på
skolen.
 Læringsprosessene må vurderes og eventuelt endres for at læringsresultatene skal bli
best mulig.
 Ledelsen gir føringer for god pedagogisk praksis og veileder enkeltlærere
 Ledelsen ved skolene er ansvarlige for at det blir iverksatt systematisk faglige
utviklingstiltak for å oppnå bedre resultater.
 Ledelsen ved skolen drøfter årlig læringsresultater, bakgrunn for resultatene og tiltak
for bedring av resultatene med kommunalsjef.
2. Skolen som lærende organisasjon.
 Ledelsen er ansvarlig for at skolen fungerer godt som organisasjon etter prinsippene
for «Den lærende organisasjon». Dette innbefatter:
 Tilrettelegging for samarbeid og erfaringsutveksling
 Oppfølging og veiledning av personalet
 Tilrettelegge for kompetanseutvikling
 Sørge for evaluering av skolens virksomhet og utvikling
 Ledelsen er ansvarlig for å bygge et fellesskap, arbeidsmiljø, samarbeid og
organisasjonskultur, slik at lærerne kan hjelpe hverandre og være stolte og motiverte.
 Ledelsen prioriterer og setter mål for skolens kontinuerlige forbedringsarbeid
 Ledelsen har det overordnede ansvaret for utvikling og endring i skolen og hos
lærerne.
 Ledelsen bruker dyktige lærere aktivt og målrettet i arbeidet med intern
kompetanseheving.

4.4.1.3 Tiltak
Pri. Forslag til tiltak
1
Lederkompetanse
Alle skoleledere som
jobber i Nes skal ha
formell lederkompetanse
eller være under
skolelederutdanning.

Når
Er startet.

Ressursbehov Kommentar
Tid
Ansvar:
Kommunal sjef
og PT
Økonomi

Skoleledergruppa skal
kontinuerlig delta i
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2

3

4

5

6

7

kompetansetiltak for å
forbedre kvaliteten på sitt
arbeid knyttet til heving av
læringsresultater.
Tid til ledelse
Skoleeier må sørge for
tilstrekkelig med
ledelsesressurser, slik at
intensjonen om tid til
pedagogisk ledelse
oppfylles.
Skolevandring
Skoleledelsen
gjennomfører
skolevandring som en
veilednings- og
oppfølgingsmetode ved
egen skole
Kompetansekartlegging
Skolens ledelse må lage en
oversikt over skolens
samlede kompetansebehov,
og sørge for at personalet
deltar på kompetansetiltak
som blir avtalt.
Resultatoppfølging
Skoleledere må sørge for at
det finnes planer for
resultatoppfølging på
klassenivå.
Disse bør integreres i
virksomhetsplanene for
skolene.
Kommunale veiledere
Skolens ledelse har godt
samarbeid med
kommunale veiledere for å
følge opp resultater ute på
skolene.
Vurdering for læring
Tett oppfølging fra
skoleledelse og skoleeier
for å bidra til at
læringsfremmende
vurderingspraksis benyttes
i alle klasserom og av alle
lærere. Tilby veiledning
ved behov.
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I hele
handlingsplanperioden

Tid

Ansvar:
Skoleeier

I hele
handlingsplanperioden.

Tid

Ansvar:
Rektor

I hele
handlingsplanperioden

Tid
Økonomi

Ansvar:
Rektor

Fra skolestart
2014

Tid

Ansvar:
rektor

I hele
handlingsplanperioden

Tid

Ansvar:
rektor

I hele
handlingsplanperioden

Tid

Ansvar:
Rektor

Økonomi

Oppfølging:
Kommunalsjef
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Utdyping av tiltakene over:
Pkt. 1

Ved tilsetting av skoleledere i Nes kommune skal det settes krav til at disse
enten har formell skolelederutdanning, deltar i formell skolelederutdanning
eller innen 3 år etter tilsetting vil fullføre formell skolelederutdanning.
Eksisterende skoleledere i Nes-skolen skal oppfordres til å ta
skolelederutdanning.
Kompetanseutvikling for skoleledere skal synliggjøres i Plan for
kompetanseutvikling for Nes-skolen. Denne utarbeides årlig og PT er ansvarlig
for denne.

Pkt. 2

Ledelsesressursene ved den enkelte skole utvides med 20 %. Den økte
ressursen må brukes til pedagogisk oppfølging og utvikling, bl.a.
skolevandring.

Pkt. 3

Skoleledelsen lager årlig en plan for gjennomføring av skolevandring. Denne
planen legges inn i årshjulet til skoleledelsen. Nyutdannede lærere følges opp
spesielt. Fokus i skolevandringen må være på klasseledelse og læring relatert til
grunnleggende ferdigheter.

Pkt. 4

Skoleledelsen ved den enkelte skole skal ha en plan for kompetanseutvikling
for skolens ansatte. Planen må vise tiltak ovenfor den enkelte. Planen tas opp i
medarbeidersamtalene som ledelsen gjennomfører årlig.
Kompetanseutvikling for nyutdannede må spesifiseres og en form for
mentorordning må gjennomføres ved hver skole.

Pkt. 5

Skoleledere skal lage en plan for oppfølging av resultater på skolenivå og
klassenivå. Dette skal gjenspeiles i skolens virksomhetsplan som brukes aktivt
gjennom skoleåret. Planen må også drøftes i skolens ulike fora.
Skoleledere skal legge til rette for- og følge opp kontaktlærers arbeid med
oppfølging av resultatene til den enkelte elev.

Pkt. 6

Skolelederne må samarbeide tett med personale i Pedagogisk tjeneste.
De må analysere behov og planlegge tiltak for å bedre de faglige resultatene
ved den enkelte skole. Årlig må skolelederne, i samarbeid med Pedagogisk
tjeneste, evaluere faglige resultater og legge planer for oppfølging av disse.

Pkt. 7

Skoleledelsen skal være en pådriver for at prinsippene for Vurdering for læring
benyttes av alle lærere. Læringsfremmende vurderingspraksis skal være et eget
tema, som tas opp jevnlig gjennom skoleåret. Skoleleder skal sørge for å legge
forholdene til rette for en god gjennomføring av minst 2 elevsamtaler ila.
skoleåret.

4.4.2

Skoleeier

Skoleeier består ev en administrativ skoleeier og en politisk skoleeier. Administrativ
skoleeier iverksetter og følger opp de vedtak som politisk skoleeier vedtar. I tillegg er
administrativ skoleeier en veileder og støtte for den enkelte skoleleder. Skoleeier er
også et kontaktpunkt for innbyggerne som trenger veiledning og bistand i skolesaker,
som ikke kan løses ved den enkelte skole.

Et løft i Nes-skolen 2014-2018

Side 29

Kapt. 4.4: Ledelse

4.4.2.1 Nåsituasjonen










Administrativ skoleeier i Nes kommune består av kommunalsjef og skolefaglig
rådgiver. I tillegg disponerer administrativ skoleeier personalet i Pedagogisk
tjeneste til arbeid med organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling.
Administrativ skoleeier legger til rette for etterutdanning og videreutdanning av
skoleledere og lærere.
Administrativ skoleeier gir veiledning og støtte til skolene på mange områder, blant
annet på områdene grunnleggende ferdigheter, læringsfremmende
vurderingspraksis og resultatoppfølging. Skoleeier benytter en god del egne
ressurser.
Det stilles krav og det gis støtte og veiledning fra administrativ skoleeier til
skoleledere når det gjelder arbeidet med læringsresultater.
Politisk skoleeier har fokus på skolestruktur og læringsresultater.
Politisk skoleeier har bevilget kr. 1,4 mill. til tidlig innsats for høsten 2013 med
helårsvirkning fra 2014 .
Politisk skoleeier har forventninger til en positiv utvikling i Nes-skolen.
Politisk skoleeier har i økonomiplanen for 2014-2017 foreslått midler til
gjennomføring av denne handlingsplanen.

4.4.2.2 Ønsket situasjon









Administrativ skoleeier har en klar strategi for rekruttering av nye skoleledere
lærere.
Administrativ skoleeier er tettere på den enkelte skoleledelse. Tiltak følges opp, og
veiledning gis av ressurser med god kompetanse.
Administrativ skoleeier setter tydelige mål og stiller klare krav til skolens
læringsresultater.
Administrativ skoleeier balanserer støtte og kontroll i skolenes arbeid med bedring
av læringsresultater.
Administrativ skoleeier legger til rette for kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling.
Politisk skoleeier har tett kontakt med administrativ skoleeier for å sikre kontinuitet
i vedtatte planer.
Politisk skoleeier er engasjert i hva skolens innhold skal være og vet hva dette
innebærer.
Politisk skoleeier bidrar til et godt omdømme for Nes-skolen.
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Politisk skoleeier bevilger nødvendige økonomiske midler til å realisere vedtatte
tiltak.

4.4.2.3 Tiltak:
Pri. Forslag til tiltak
1
Bevilgninger.
Politisk skoleeier bevilger
nødvendige midler til
gjennomføring av vedtatte
tiltak.
2
Rekruttering ledere.
Det utvikles en strategi for
rekruttering av ledere.
3
Rekruttering lærere.
Det utformes en strategi for
rekruttering av lærere.
4
Oppfølging av ledelse.
Skoleeier stiller krav og
støtter den enkelte skoleleder
gjennom lederavtale,
medarbeidersamtale og møter
med skoleledelsen.
5
Kompetanseutvikling.
Skoleeier prioriterer ressurser
til kompetanseutvikling for
ledere og lærere.
Kompetanseplanen synliggjør
satsing på læringsresultater
/grunnleggende ferdigheter
6
Kommunikasjon.
Det etableres gode
kommunikasjonslinjer
mellom politikere og
administrasjon for å bygge
godt omdømme.

Når
Budsjett og
økonomiplan
i hele
handlingsplanperioden
Klart til 1.
januar 2014

Ressursbehov
Se tiltaksplan i
kapt. 4.5

Kommentar
Ansvar:
Kommunestyret

Tid &
økonomi

Ansvar:
Kommunal sjef

Klart til 1.
januar 2014

Tid &
økonomi

Ansvar:
Kommunal sjef

Fra høst 2013

Tid

Ansvar:
Kommunal sjef

Fra høst 2013

Tid

Ansvar:
Kommunal sjef

Kontinuerlig

Ansvar:
Rådmannen

Utdyping av tiltakene over:
Pkt. 1 Politisk skoleeier bevilger nødvendige midler til gjennomføring av vedtatte
tiltak. De økonomiske konsekvensene av vedtatte tiltak skal synligjøres, slik at
prioriteringer kan utøves.

Pkt. 2 Det utarbeides en kommunal rekrutteringsplan for ledere til Nes-skolen. Planen
skal også inneholde markedsføringstiltak.
Utradisjonelle virkemidler bør tas i bruk (f.eks.Youtube, Facebook, Twitter)
Pkt. 3 Det utarbeides en kommunal rekrutteringsplan for lærere til Nes-skolen.
Virkemidler som f.eks.Youtube, Facebook, Twitter, bør tas i bruk. Ansettelse av
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flere lærere enn «ramma» tilsier bør vurderes. Dette for å dekke opp behov som
erfaringsmessig vil dukke opp (langtidssyke, noen slutter, noen begynner ikke
…). Konkurransedyktig begynnerlønn bør også settes på dagsorden, herunder
tilby nyutdannede lærere 4 års ansiennitet i Nes kommune ved tilsetting, og/
eller gi muligheter for leie av leiligheter for nyansatte lærere.
Pkt. 4 Det må stilles tydelig krav til ledelse og resultatoppfølging fra administrativ
skoleeier. Skoleeier må i alt oppfølgingsarbeid ha fokus på de prioriterte
områdene i Et løft i Nes-skolen.
Pkt. 5 Rammene for kompetanseutvikling for lærere og ledere må økes, jfr.
lederutdanning og videreutdanning for lærere.
.
Pkt. 6 Administrasjonen informerer (og diskuterer med) politisk skoleeier om tiltak og
resultater som kan benyttes i framsnakking av skolen. Denne informasjonen
tilegnes gjennom faste møter med en fast utvalgt gruppe fra utvalget for
oppvekst, helse og velferd og administrativ skoleeier.
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4.5

TILTAKSPLAN I NES-SKOLEN

Tiltakene nedenfor et satt opp i tabellform hvor kolonnen Pri. sier noe om hvor viktig
tiltaket er. Kolonnen Ref. peker tilbake på de tidligere beskrevne tiltakene i kapittel 4.14.4
Det vil bli utarbeidet en implementeringsplan for gjennomføring, oppfølging og
evaluering av de tiltak som vedtas gjennomført.

4.5.1 Tiltak innenfor dagens økonomiske ramme:
Ønsket gjennomføringsrekkefølge.
Pri.
Ref.
Tiltak
4.2.3 Kompetansemål.
1
Pkt. 2 Kompetansemålene i
de enkelte fag må
tydeliggjøres for
elever og foresatte.
4.4.2.3 Oppfølging av
3
Pkt. 4 ledelse.
Skoleeier stiller krav
og støtter den
enkelte skoleleder
gjennom lederavtale,
medarbeidersamtale
og møter med
skoleledelsen.
4.4.2.3 Kompetanse2
Pkt. 5 utvikling.
Skoleeier prioriterer
ressurser til
kompetanseutvikling
for ledere og lærere.
Kompetanseplanen
synliggjør satsing på
læringsresultater
/grunnleggende
ferdigheter
4.2.3 Foreldremed1
Pkt. 5 virkning.
Foreldrekontakter og
kontaktlærer
planlegger sammen
innholdet i
foreldremøtene for å
sikre
foreldremedvirkning
og

Et løft i Nes-skolen 2014-2018

Når

Ressursbehov

Kommentar

Innarbeide
en tydelig
praksis fra
høst 2013
Start høst
2013

Start høst
2013

Fra høst
2013
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1

4.1.3
Pkt. 2

2

4.1.3
Pkt. 4

1

4.1.3
Pkt. 5

1

4.1.3
Pkt. 6

2

4.1.3
Pkt. 7

1

4.4.1.3
Pkt. 3

1

4.4.1.3
Pkt. 4

1

4.4.1.3
Pkt. 6

omdømmebygging.
Etterutdanning
i klasseledelse
gjennomføres for
lærere.
Kartlegging og
elevresultater
benyttes aktivt av
læreren for å
forbedre
undervisningen.
Arbeidsmetoder.
Læreren benytter
varierte og praktiske
arbeids-metoder.
Vurderingspraksis.
Alle skoler har
utarbeidet rutine for
læringsfremmende
vurderingspraksis.
Elevsamtalen.
God praksis på
gjennomføring av
elevsamtaler
Skolevandring
Skoleledelsen
gjennomfører
skolevandring som
en veilednings- og
oppfølgingsmetode
ved egen skole
Kompetansekartlegging
Skolens ledelse må
lage en oversikt over
skolens samlede
kompetansebehov,
og sørge for at
personalet deltar på
kompetansetiltak
som blir avtalt.
Kommunale
veiledere
Skolens ledelse har
godt samarbeid med
kommunale
veiledere for å følge
opp resultater ute på
skolene.
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I hele
handlingsplanperioden

Kompetanse fra
Pedagogisk
tjeneste

I hele
handlingsplanperioden
I hele
handlingsplanperioden
I hele
handlingsplanperioden
I hele
handlingsplanperioden
I hele
handlingsplanperioden

I hele
handlingsplanperioden

Tid

Tid
Økonomi

Avhengig av
bevilgninger
(se 4.4.1 pkt.
2). En del av
20% økning av
ledelsesressurs
en.

Henger
sammen med
4.3.3 pkt. 5
(etterutdanning)

I hele
handlingsplanperioden

Tid
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1

4.4.1.3
Pkt. 7

2

4.4.2.3
Pkt. 6

1

4.3.3
Pkt. 2

1

4.4.1.3
Pkt. 5

2

4.1.3
Pkt. 3

2

4.2.3
Pkt. 3

2

4.2.3
Pkt. 1

Vurdering for
læring
Tett oppfølging fra
skoleledelse og
skoleeier for å bidra
til at læringsfremmende
vurderingspraksis
benyttes i alle
klasserom og av alle
lærere. Tilby
veiledning ved
behov.
Kommunikasjon.
Det etableres gode
kommunikasjonslinjer mellom
politikere og
administrasjonen for
å bygge godt
omdømme.
Grunnleggende
ferdigheter i
regning. Det
utarbeides en plan
tilsvarende SLL
Resultatoppfølging
Skoleledere må
sørge for at det
finnes planer for
resultatoppfølging
på klassenivå.
Disse bør integreres
i virksomhetsplanene for skolene.
Kollegaveiledning
skal gjennomføres
ved alle skolene.

Informasjonsfolder
Det utarbeides en
informasjonsbrosjyre
ved den enkelte
skole
Utviklingssamtalen.
Utarbeide kriterier
for den gode
utviklingssamtalen
med fokus på
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I hele
handlingsplanperioden

Kontinuerlig

Oppstart
våren 2014,
med ferdigstillelse
våren 2015
Fra
skolestart
2014

Oppstart
høsten 2014

Tid

Forutsetter en økt
grunnbemanning

Klar
skolestart
2014

Klar til høst
2014
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læringsresultater for
den enkelte elev
Utviklingssamtalen
skal vare i minimum
30 minutter på alle
trinn.

1

4.3.3
Pkt. 1

Pri.

Ref.

4.5.2

IKO- modellen
innføres som en
obligatorisk modell
fra og med 5. trinn
Tiltak

Fra høst
2014

Når

Se 4.3.3
pkt. 3, 4 og 6
(økonomiske
rammer)
Ressursbehov

Gjennomførin
g avhengig av
4.3.3 pkt. 3,4
og 6
Kostnad

Tiltak utenfor dagens økonomiske ramme:

Ønsket gjennomføringsrekkefølge.
NB!
Punktene 4.1.3, pkt.1 må ses i sammenheng med 4.3.3, pkt. 3 og 4.3.3, pkt. 4.
De to siste punktene er lagt inn i den godkjente økonomiplanen for 2013-2017.
Dersom disse opprettholdes vil automatisk lærertettheten øke opp mot
Akershus nivå. 4.1.3, pkt. 1 kan da utgå.
Pri.
2

3

1

2

2

Ref.
4.3.3
Pkt. 3

Tiltak
Tidlig innsats.
Bevisst satsing i alle
skoler.

4.3.3
Pkt. 7

Etterutdanning av
lærere i
grunnleggende
ferdigheter i regning
Bevilgninger.
Politisk skoleeier
bevilger nødvendige
midler til
gjennomføring av
vedtatte tiltak.

4.4.2.3
Pkt. 1

Når
Fra høst
2013

Kostnad
Kr. 3,4 mill./år er alt inne i
bud. 2013.
Dette
videreføres.
Kr. 220.000,/år

Alle tiltak under
styres av hva som
blir bevilget her.

Det som
politisk blir
bevilget.

Behovet per i dag
er 8,6
lærerstillinger.
(Ses opp mot 4.3.3,
pkt. 3 og 4)

Kr. 5,6
mill./år.
Se kommentar
over!

Start høst
2013.

Budsjett
og
økonomiplan i hele
handlingsplanperioden

4.1.3
Pkt.1

Lærertettheten
i grunnskolen i Nes
skal minst økes til
akershusnivå på
13,9 elever/lærer

I hele
handlingsplanperioden

4.3.3
Pkt. 4

Økt
grunnbemanning
med nødvendig

Fra januar
2014
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Ressursbehov
Øremerkede
ressurser til Tidlig
innsats

Kr. 2 mill./år
er inne i
økonomiSide 36
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2

4.4.1.3
Pkt. 2

3

4.4.2.3
Pkt. 2

3

4.4.2.3
Pkt. 3

2

4.4.1.3
Pkt. 1

antall timer pr. uke
på alle trinn for
oppfølging av
grunnleggende
ferdigheter
Tid til ledelse.
Skoleeier må sørge
for tilstrekkelig med
ledelsesressurser,
slik at intensjonen
om tid til
pedagogisk ledelse
oppfylles.
Rekruttering
ledere.
Det utvikles en
strategi for
rekruttering av
ledere.
Rekruttering
lærere.
Det utformes en
strategi for
rekruttering av
lærere.
Lederkompetanse.
Alle skoleledere som
jobber i Nes skal ha
formell
lederkompetanse
eller være under
lederutdanning.

planen.
Videreføres i
budsjetter.

Ledelsesressursen
ved skolene økes
med 20%. Dette
utgjør ca. 3,3
stillinger i dag.

Kr. 2,8 mill./år

Klart til 1.
januar
2014

Brosjyrer, video,
annonsering etc.

Kr. 100.000,/år
Avhengig av
tiltak.

Klart til 1.
januar
2014

Brosjyrer, video,
annonsering etc.

Kr. 100.000,/år
Avhengig av
tiltak.

Start
januar
2014

Start
vinter
2014

Skoleledergruppa
skal kontinuerlig
delta i
kompetansetiltak for
å forbedre kvaliteten
på sitt arbeid knyttet
til heving av
læringsresultater.
3

4.3.3
Pkt. 9

2

4.3.3
Pkt. 5

Ny veileder.
Kommunen tilsetter
en veileder som skal
ha digitale
ferdigheter som
arbeidsområde.
Innføringsklasser
etableres både for
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Kr. 100.000,/år

Fra våren
2014

Oppstart

Kr. 650.000,/år

2 stillinger på
barnetrinnet og 1

Kr. 2,1 mill
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barnetrinnet og
ungdomstrinnet

2

2

3

3

Pri.

4.3.3
Pkt. 8

4.3.3
Pkt. 6

4.2.3
Pkt. 4

4.3.3
Pkt. 10

Ref.

Ressursgrupper.
Hver skole etablerer
ressursgruppe(r) til å
drive arbeidet med
de grunnleggende
ferdighetene,
primært lesing og
regning.
Videreutdanning
gis til flere lærere
innen prioriterte
fagområder.

Kommunikasjon og
informasjon.
Mobilskole innføres
på alle skoler
Nes-skolen benytter
hovedsakelig
hjemmeside, telefon,
e-post og It’s
learning
IKT-plan
Egen
investeringsplan for
IKT utarbeides i
kommunen
Tiltak
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august
2014

Etablert
ila. august
2014

stilling på
ungdomstrinnet.
Resten tas fra
dagens tilskudd til
minoritetsspråklige
elever.
Frigjøre ressurser
Kr. 1,5 mill./år
ved skolene til
arbeidet. 2 pers.
ved hver skole får 3
timer hver
(3*2*10*38) timer

10 lærere per år
som får ta 30
studiepoeng.
Trenger 3,75
årsverk til
lærervikarer for å
dekke vikarbehov.
Abonnement på
mobilskole (10
skoler – 2500
elever)

Kr. 750.000,/år

Nettbrett til alle
lærere

Kr. 900.000,/første år

Oppstart
2014

Se egen IKT plan
skole og
barnehager

Når

Ressursbehov

Se innspill til
investeringsbudsjett 20142017.
3,5 mill.
Kostnad

Økes fra
høsten
2014

Fra
skoleåret
2014/
2015

(resten dekker
stat og lærer
selv)
Kr. 200.000,/år
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VEDLEGG 1: RESULTATER
A.

NASJONALE PRØVER.

Lesing og regning på 5. trinn 2012-2013:

Mål for de neste 4 år:
 Lesing:
2,1
 Regning:
2,1
 Engelsk:
2,1

Engelsk, lesing , regning på 8. trinn 2012-2013:

Mål for de neste 4 år:
 Engelsk:
3,2
Lesing:
3,2
Regning:
3,3
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Lesing og regning på 9. trinn 2012-2013:
Engelsk ble ikke gjennomført på 9. trinn skoleåret 2012-2013.

Mål for de neste 4 år:
Lesing:
3,6
Regning:
3,6

B.

KARAKTERER I MATEMATIKK, NORSK OG ENGELSK

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt våren
2012.
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Mål for de neste 4 år:
 Norsk hovedmål skriftlig eksamen: 3,5
 Norsk hovedmål standpunkt: Bedre samsvar mellom eksamens- og
standpunktkarakter
 Matematikk skriftlig eksamen: 3,2
 Matematikk standpunkt: Bedre samsvar mellom eksamens- og
standpunktkarakter.
 Engelsk skriftlig eksamen: 3,8
 Engelsk standpunkt: Opprettholde godt samsvar mellom eksamens- og
standpunktkarakter.

C.

GRUNNSKOLEPOENG

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer.

Mål for de neste 4 år:
 Oppnå verdi for grunnskolepoeng på 41, ved at eksamenskarakterene bedres.
 Samsvaret mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer bedres.

Et løft i Nes-skolen 2014-2018

Side 41

Vedlegg

VEDLEGG 2: ÅRSHJUL FOR SAMARBEID HJEM - SKOLE
Årshjulet gjelder for hele Nes-skolen og innarbeides i den enkelte skoles årshjul.
Når
1. skoledag
August

August/September.
Frist innen uke 40
August/September

Hva
Foresatte i 1. klasse inviteres til skolestart
Alle foresatte må få tilgang til
ITL slik at all skoleinfo er
tilgjengelig for alle foresatte
Foreldremøter alle klassetrinn

September/Oktober
Oktober
Oktober/November
Desember

Samarbeidsmøte mellom klassekontakter og
kontaktlærer
Oppdatering av klassekontaktenes
mapperklasselister Skolering av nye
klassekontakter. Inntekt leirskole
Høstdugnad
SU og SMU møter
Foreldresamtaler
Julearrangementer

Februar
Februar-April

SU møte
Foreldremøter alle klassetrinn

Februar-April
Februar-April
Mars/April
17. mai
Mai
Mai/Juni
Mai/Juni

Foreldresamtaler alle klassetrinn
Foreldreundersøkelsen for 4/8 trinn
Stort foreldremøte
Skolens 17 mai arrangement
Foreldremøte nye 1.klasse. Besøksdag nye
første klasse
SU møte
Sosial sammenkomst i klassene

Juni

Årsmøte i FAU

September
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Ansvarlig
Skolen
IKT ansvarlig ved
skolen
Skolen

Klassekontakt 5.
klasse
FAU
Skolen
Klassekontaktene /
kontaktlærer
Skolen
Klassekontakter og
kontaktlærere
Skolen
Skolen
FAU
Egen 17. maikomitè
Skolen + FAU
Skolen
Klassekontakter +
klassekontakter
FAU
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VEDLEGG 3: REFERANSER OG HENVISNINGER
Nettsteder hjem/skole samarbeid:
 http://www.skoleipraksis.no/hjem-skole/
skolesamarbeid)


(Filmer, ressurser ifm hjem-

http://www.dkfu.net/index.php?sideID=404&ledd2=352&ledd1=440 (det kommunale
foreldreutvalget i Drammen)

Nettsteder læringsmiljø:
 http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/

Nyttige hjelpemidler som har kostnader:
 VOKAL – oppfølgingssystem rettet mot elever
 PC/nettbrett til alle elever (se IKT investeringsbudsjettforslag 2014-2017)
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