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1 Innledning
Barn og unge i Nordre Follo kommune skal oppleve trygghet og mestring og få realisert sitt
potensiale for utvikling og læring, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn. Tilstandsrapporten for
skole- og barnehageåret 2020-21 beskriver arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehager og skoler, og
presenterer tall og resultater på et overordnet nivå. I tillegg rapporterer den enkelte barnehage og
skole kort om sitt arbeid. Barnehagene rapporterer om hvordan de har jobbet med satsingsområdet
«Se meg – hele meg» som handler om forebygging av vold og overgrep mot barn. Skolene
kommenterer selv på egne resultater, samt hvordan de har jobbet med innføring av ny læreplan,
LK20.
Kommunen skal i følge opplæringsloven § 13-3e ha et forsvarleg system for å følge opp resultatene
fra nasjonale kvalitetsvurderinger som departementet gjennomfører. Som en del av oppfølgingsansvaret, skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen knyttet til
læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av kommunestyret. I Nordre
Follo er tilstandsrapporten utvidet til også å gjelde barnehagene.
Tall som er presentert i tilstandsrapporten er hentet fra Utdanningsdirektoratets statistikkbank som
fra 1. juli 2021 erstattet Skoleporten. Siden skole- og barnehageåret 2020-21 er det første året vi har
tall for Nordre Follo kommune, blir resultatene kun sett opp mot tall for fylket, nasjonalt og ved noen
indikatorer kommunegruppe 11. KOSTRA-gruppe 11 er alle kommuner med 45 000 til 74 999
innbyggere.
Tilstandsrapporten kan bare vise noen sider ved skolens og barnehagens oppdrag. Oppdraget må
dokumenteres både i tellinger og fortellinger. Rapporten er derfor supplert med tekster om blant
annet skolenens arbeid med implementering av ny læreplan, nettverksarbeid, samarbeid med andre
høyskoler og universitet og kommunens mobbeombud.
Resultater og annen kunnskap om barnehager og skoler analyseres og legger føringer for videre
arbeid med kvalitetsutvikling.
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2 Sammendrag
Kvalitetsutvikling
I løpet av 2020-21 er det etablert nettverk for ressurspersoner fra barnehager og skolene i Nordre
Follo på ulik fagområder. Gjennom tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og
grunnopplæring har Nordre Follo etablert et samarbeid med Universitetet i Oslo, Oslo Met og
Universitetet i Stavanger, og disse bidrar inn i nettverkene. Noen skoler er valgt som utviklingsskoler
og har et samarbeid med universitetene.
Skolene i Nordre Follo jobber med innføring av Fagfornyelsen: Læreplan for Kunnskapsløftet 2020
(LK20), og de har fått en digitaliseringsstrategi, samt nye leseplaner: Plan for leseopplæring 1.-10
trinn, plan for den første lese- og skrive opplæringen og dysleksiplan.
I barnehagene jobbes det med satsingen «Se meg – hele meg», og med trygt og godt barnehagemiljø
og et inkluderende fellesskap. Her samarbeides det med Oslo Met. Barnehagene har også fått en
plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø.
Tall og resultater i skolene
Nordre Follo kommune har en effektiv skoledrift. Tallene for lærertetthet viser at det i snitt er flere
elever per lærer i Nordre Follo enn i kommunegruppe 11, Viken fylke og landet ellers. For å oppfylle
kravene til lærernormen på alle skoler, må det gjøres prioriteringer. Dette krever god styring på
skoleeier- og skoleledernivå. Andelen elever som får spesialundervisning i kommunen, ligger godt
under landsgjennomsnittet.
Læringsmiljø
Et godt læringsmiljø ivaretar den enkeltes elevs følelse av tilhørighet, trivsel og trygghet. Resultatene
fra elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn viser at Nordre Follo ligger på sammen nivå som eller over
snittet for kommunegruppe 11, Viken fylke og landet.
Mobbetallene for Nordre Follo er gode og under snittet i kommunegruppe 11, Viken fylke og landet.
Skoler med høyt mobbetall følges opp for å sikre inkludering og et trygt og godt skolemiljø.
Læringsresultater
Resultatene på nasjonale prøver er gode både på 5., 8. og 9. trinn. Sammenlignet med snitttet i
kommunegruppe 11, Viken fylke og landet, har Nordre Follo færre elever på de laveste mestringsnivåene og en høyere andel elever på de høyeste mestringsnivåene. Dette gjelder både i lesing,
regning og engelsk.
Standpunktkarakterene i Nordre Follo 2020-21 er omtrent som året før og på samme nivå eller noe
over resultatet i kommunegruppe 11, Viken fylke og nasjonalt. Grunnskolepoengene i Nordre Follo er
også høyere enn de vi sammenligner oss med.
Oppfølging
Resultatene som fremkommer i tilstandsrapporten blir fulgt opp med rektorene enkeltvis (i
medarbeidersamtaler og på virksomhetsbesøk) og gjennom kommunens rapportering i tertialrapporter og årsberetning. Den enkelte skole har selv ansvar for å analysere resultatene, sette i verk
tiltak og følge opp disse. Skolene skal også drøfte og følge opp resultatene i de lovpålagte organene
for brukermedvirkning.
Vi har mange resultater og mye informasjon som viser hvor skolene i Nordre Follo har sine styrker og
utfordringer. Summen av dette, sammen med skolenes individuelle utfordringer i det daglige, kan
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lett bli overveldende. Kommunen og skolene kan ikke ta tak i alt samtidig, men må prioritere
områder og tenke langsiktig. Prioriteringer vil bli gjort basert på denne informasjonen og
Kvalitetsmeldingen for oppvekst, og vil gjenspeiles i temaplaner og virksomhetsplaner.
Tall for barnehage
Nordre Follo kommune har færre minoritetsspråklige barn i barnehage enn befolkningsgrunnlaget
skulle tilsi. Kommunen vil jobbe for å øke denne andelen, da barnehage er en viktig arena for
integrering, læring av språk og sosialisering. En stor andel vedtak om spesialpedagogisk hjelp er
knyttet til barn med minoritetsspråklig bakgrunn, på tross av at de utgjør en liten andel av barna. Det
er behov for kompetanseheving i barnehagene knyttet til å skape inkluderende fellesskap.
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3 Kvalitetsutvikling
Barnehager og skoler jobber systematisk med kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling.
Kompetansesenter for oppvekst jobber med å støtte og styrke barnehagene og skolene som
profesjonsfaglige fellesskap, hvor de ansatte og ledelsen reflekterer over felles verdier og vurderer
og videreutvikler sin praksis. Krav og forventninger i rammeplan for barnehage og opplæringsloven,
sammen med kunnskap om hva som fører til endring ligger til grunn for arbeidet som gjøres.
Gjennom tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring har Nordre
Follo etablert et samarbeid med Universitetet i Oslo ved FIKS1, Oslo Met og Lesesenteret ved
Universitetet i Stavanger. Samarbeidet gir tilgang til dyktige fagpersoner og forskningsbasert
kunnskap, som trekkes inn i arbeidet med kvalitetsutvikling.
Nordre Follo kommune bruker lærende nettverk som et verktøy i arbeidet med kvalitetsutvikling.
Nettverkene har som hensikt å bringe sammen de som skal bidra til kunnskapsutvikling og
forandring. Nettverksarbeidet skal styrke sammenhengen mellom god praksis og egen praksis på
valgte utviklingsområder. De skal bidra til diskusjoner og utvikling basert på forskning og delt
erfaring.

3.1 Utviklingsarbeid i skolene
3.1.1 Nettverk
Nordre Follo kommune har etablert nettverk for ressurspersoner fra skolene på flere fagområder:
Nettverk for skoleledere, Nettverk for leseveiledere, Profesjonsfaglig Digital Kompetanse-nettverk
(PfDK) og Nettverk for særskilt språkopplæring. Ressurspersoner fra skolene skal bidra til
kompetanseutvikling på egen skole på sitt fagfelt. Kompetansesenteret står for det faglige innholdet i
samarbeid med de ulike universitetene vi samarbeider med. Nettverkene gir støtte til
ressurspersoner, som i samarbeid med skoleledelsen skal drive utviklingsarbeid på sitt område på
egen skole. Erfaringsdeling og refleksjoner om utviklingsprosesser er en viktig del i nettverksarbeidet.
Tema for nettverksarbeidet har vært tett knyttet til innføringen av Fagfornyelsen: Læreplan for
Kunnskapsløftet 2020 (LK20).
Skoleledernettverk
Samlingene har hatt fokus på innføringen av Fagfornyelsen: Læreplan for Kunnskapsløftet 2020
(LK20). Tema har vært utvikling av konstruktive profesjonsfelleskap på skolene,
kompetanseforståelse, dybdelæring og tverrfaglighet. UiO:FIKS har bidratt med faglig innhold til
skoleledernettverk.
Nettverk for Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)
OsloMet har bidratt faglig inn i PfDK-nettverket hver første tirsdag i måneden. Disse samlingene har
blitt gjennomført digitalt via Teams. Høsten 2020 var fokuset på etikk og i tillegg til OsloMet bidro
personvernombudet og kommunens skolemiljøteamet inn i nettverket med faglige bidrag. Våren
2021 var tema didaktikk med fokus på spill i undervisningen.
OsloMet bidratt inn på tre skoler i tillegg til nettverket. Her har de hatt to samlinger med lærere hvor
skolene har gjennomført undervisning og diskutert gjennomføringen ut fra gitt tema.
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Nettverk for leseveildere
Nettverket har jobbet med begynneropplæringen og utarbeidet en leseplan for kommunen.
Universitetet i Stavanger v/ Nasjonalt senter for leseopplæring har bidratt med faglig kurs, samlinger
for lærere i begynneropplæringen og veiledning til arbeidsgrupper som har utarbeidet leseplanen. På
grunn av pandemien har de fleste møtepunktene med UiS vært digitale møter.

3.1.2 Utviklingsskoler
Tre skoler har fått tildelt ressurser til et særskilt utviklingsarbeid med universitetene vi samarbeider
med. Utviklingsarbeidet gjelder ulike elementer av innføringen av LK20.
 God digital praksis
 Implementering av kommunens nye leseplan for språk og leseopplæring
 Utforske ny undervisningspraksis i tråd med LK20
Skolene skal øke kompetansen på hvordan opplæringen kan bli inkluderende for alle elever, og det er
en forventning om at disse skolene jevnlig deler sin erfaring med resten av skolene i kommunen.

3.1.3 Digitaliseringstrategi
Nordre follos digitaliseringsstrategi for skole ble vedtatt høsten 2020 og i mars gjennomførte vi et
digitaliseringsseminar over to dager, der alle skoler deltok med ledere, IKT veiledere og PfDKressurslærere. Teama var sikkerhet, lesing på digitale flater og skolenes digitale hverdag og hjem skolesamarbeid. Skolene startet så arbeidet med hvordan de skulle jobbe med IKT-strategien på egen
skole.

3.1.4 Leseplaner for Nordre Follo kommune
Nordre Follo har utviklet en plan for leseopplæringen. Den er tilpasset nye læreplaner og ny
forskning på feltet. Planene er utarbeidet i samarbeid med arbeidsgrupper i lesenettverket, PPT og
lese- og skriverådgiver fra Utvikling og forvalting. UiS har bidratt med faglige råd i prosessen.
Arbeidet har blitt sammenfattet i tre planer: Plan for leseopplæring 1.-10 trinn, plan for den første
lese- og skrive opplæringen og dysleksiplan.
Som en ledd arbeidet med å innføre LK20 har alle lærere som jobber på 1.trinn deltatt i nettverk på
tvers av skolene i kommunen. Lese- og skriverådgiver har igjennom året fulgt opp skolene ved å gi
tilbud om kurs, veiledning og oppfølging ute på alle skolene med barnetrinn. Innhold og metoder i
begynneropplæringen i lesing og skriving er beskrevet i en egen plan for 1.-4.trinn.
I tillegg til de nye planen bruker kommunen På sporet, for å sørge for at elever på 1. - 4. trinn som
trenger det skal få tilbud om ekstra støtte i lesing og skriving. På sporet i Nordre Follo er tar
utgangspunkt På sporet-ressursen til Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, og sikrer at ulike
sider av lese- og skriveopplæringen blir ivaretatt.

3.1.5 Tilpasset undervisning
Fagfornyelsen krever at skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes
motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Skolen må møte alle elever med ambisiøse, men
realistiske forventninger. I arbeidet med implementering av fagfornyelsen har Nordre Follo satt
eleven i sentrum, og ser blant annet på hvordan skolen i større grad kan involvere eleven i eget
læringsarbeid.
Arbeid med inkluderende fellesskap
Inkluderende fellesskap vil si at den ordinære opplæringen tar utgangspunkt i alle elever i klassen,
også de med særskilte behov. 15-25 % av elevene vil over kortere og lengre perioder ha behov for
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ekstra støtte og hjelp, men alle elever skal være en del av klassens fellesskap. Tilhørighet til en
gruppe er en av de grunnleggende prinsippene som gjelder for alle mennesker. Jo bedre vi
tilrettelegger for alle barn i fellesskapet jo mer inkludert blir alle, også barn med spesielle
behov. Forskning viser at dagens måte å organisere spesialundervisning på ikke gir ønsket effekt, og
elever som mottar spesialundervisning opplever i mindre grad enn andre å bli inkludert i felleskapet.
Et av tiltakene for å oppnå inkluderende fellesskap er etablering av en ny samarbeidsmodell der elev,
foresatte, skole og PPT samskaper om hjelpetiltakene for en mer inkluderende opplæring.
Samarbeidsmodellen skal sikre elever rask og treffsikker hjelp, der ingen skal vente på noen.
Modellen er praksisnær og baserer sitt kunnskapsgrunnlag på nasjonale og kommunale føringer der
elevmedvirkning står i hovedfokus. Det utformes en elevplan til dokumentasjon, der tiltakene
skisseres med hva som skal gjøres, når tiltakene skal gjøres, hvem som har ansvar og når det skal
evalueres med statussjekk. Eleven er med i utformingen av planen. Hovedmålet er samskaping i
tiltakskjeden rundt barn og unge inkludert i sakkyndighetsprosessen.
Elever med stort læringspotensial
Enkelte elever har et stort læringspotensial. Disse omtales på ulike måter, som for eksempel evnerike
elever, talentfulle elever, sterke elever, svært intelligente elever, høyt presterende elever og elever
med akademisk talent. Skolen skal tilpasse opplæringen for alle elever, også for elever med stort
læringspotensial. Det handler om å tilpasse undervisningen slik at den gir læring, utfordring og
mestring. I Nordre Follo organiserer skolene undervisningen ut ifra hva de mener er til elevens beste i
hvert enkelt tilfelle.
Eksempler på tiltak for elever med stort læringspotensial i Nordre Follo kan være pedagogisk
differensiering som handler om å tilpasse innholdet, arbeidsprosessen eller produktet til elevenes
potensial, motivasjon og kunnskapsnivå. Organisatorisk differensiering handler om hvordan eleven
grupperes. Så lenge dette ikke er permanente ordninger kan det gjøres etter behov i deler av
opplæringen. I Nordre Follo har vi også elever som forserer, det mest vanlige er elever på ungdomstrinnet som tar fag fra videregående opplæring. Elever kan også fritas fra et årstrinn/ «hoppe over»
etter sakkyndig vurdering. I noen tilfeller kan fremskutt skolestart være aktuelt, altså at barnet
begynner på skolen når det er 5 år.
Skolens ansatte vurderes å være dyktig til å tilpasse undervisningen og det legges opp til teammøter
og kollegaveiledning for å støtte hverandre i dette arbeidet. I tillegg deltar PPT i ressursteammøter
på skolene hvor klasser, grupper eller enkeltelever kan drøftes.
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3.1.6 Ekstra støtte
Hjerteknappen
Koronapandemien har rammet oss som storsamfunn og som enkeltindivider. Vi
har blitt rammet på ulike måter, og vi har hatt ulike forutsetninger for å takle
utfordringene. Mange har opplevd en tid med betydelig redusert livskvalitet.
Virkningene på den psykiske helsen synes imidlertid å være begrenset for de
fleste. For noen har pandemien likevel vært en katastrofe. Mye tyder på at det er de
mest sårbare som har fått de største belastningene, ifølge Kjøs-rapporten.
Videre pekes det på at et mindretall, og da spesielt i grupper som var utsatt fra før, har opplevd
betydelig økte psykiske helseplager. Barn og unge i sårbare omsorgssituasjoner har særlig vært
utsatt.
I tider med hjemmeskole og digital undervisning har vi i Nordre Follo undret oss over om vi får tak i
de barna som trenger hjelp fra tjenesteapparatet. Idèen om Hjertknappen vokste frem og ble innført
på Siggerud- og Kråkstad skoler som en pilotering i juni.
Hjerteknappen er et ikon på Teams som skal være synlig og lett tilgjengelig for elever som trenger å
komme i kontakt med hjelpeapparatet i kommunen. Målgruppen er elever fra 5. trinn og oppover. I
løpet av høsten vil både Haugjordet - og Ingieråsen skole være med i piloteringen. De som betjener
Hjerteknappen er helsesykepleiere og psykisk helsearbeidere. Eleven blir satt i kontakt med riktig
hjelpeinstans kort tid etter henvendelsen, da Hjerteknappen betjenes hver dag i ordinær arbeidstid.
Mobbeombudet
Mobbeombudet jobber for at alle barn i Nordre Follo har det trygt og godt i barnehager og på skoler.
Ombudet taler barnas/elevenes sak når det meldes om mobbing og bekymringer knyttet til
barnehage- og skolemiljø. Det er barnehage- og skolemiljøteamet i Forebygging og tiltak som utfører
oppdraget som mobbeombud.
Mobbeombudet har i perioden 1. mai 2021 – 1.septemer 2021 fulgt opp 10 henvendelser. I disse
sakene har de bidratt med:
-

Å gi råd når barn/ungdom ikke har hatt det trygt og godt, og om hvordan gå frem for å
kontakte skolen eller barnehagen.
Veiledet og bistått som brobygger i fastlåste konflikter, der samarbeidet mellom
barnehage/skole og hjem eller mellom ulike parter i saken, oppleves som vanskelig.
Gitt bistand til ansatte i barnehage og skole for å sikre et trygt og godt miljø for barn og unge.

I tillegg har mobbeombudet også gitt råd på telefonhenvendelser.
Skolefravær
Stort skolefravær er en problematikk som kan få alvorlige konsekvenser for elever og deres familier.
Fravær fører til at eleven går glipp av faglig kunnskap, og at eleven mister sosial trening og en
tilhørighet i jevnaldergruppa. Fravær fra skole og opplæring kan på lang sikt redusere elevers
mulighet til å bli en aktiv og produktiv deltaker i samfunnet.
I Nordre Follo kommune er det en økning i problemer knyttet til skolefravær, og kommunen har 60
elever som har alvorlig grad av bekymringsfullt skolefravær. Dette skyldes sammensatt problematikk
i forhold til blant annet angst og psykiske lidelser. Årsakene til skolefraværet er ofte sammensatte og
svært kompliserte, der flere ulike faktorer påvirker hverandre gjensidig. Intervensjon og tiltak bør av
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den grunn være basert på en grundig kartlegging av elevens skolemiljø, eleven og elevens familie og
deres behov for oppfølging og hjelp.
I tillegg følges en del elever opp i ressursteam på skolene, hvor det jobbes med tidlig innsats og
forebyggende arbeid. Utover dette har skolene også egne oppfølginger der de avdekker og ser etter
et påbegynnende mønster i forhold til nærværsproblematikk.
Skolen er en sentral aktør i arbeidet rundt bekymringsfullt skolefravær, både i forhold til enkeltelever
og i det forebyggende arbeidet.
PP tjenesten er i gang med harmonisering av arbeidet med den kommunale retningslinjen for
bekymringsfullt skolefravær. Det innebærer utarbeidelse av en veileder for tidlig intervensjon og
tverrfaglig samhandling, en handlingsløype og modell for oppfølging av bekymringsfullt fravær.
Denne har til hensikt å bidra til at skolen fanger opp og intervenerer ved tidlig tegn på
bekymringsfullt fravær. I tillegg vil det tverrfaglige laget rundt barn og unge utforme en
arbeidsmodell for koordinering i bistand og oppfølging.
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3.2 Utviklingsarbeid i barnehagene
3.2.1 Nettverk
Barnehageleder- og ped.ledernettverk
Kompetanseheving for barnehagene gjennomføres både internt i den enkelte barnehage og i regi av
kompetansesenteret i Utvikling og forvaltning. I 2021 har vi etablert barnehageledernettverk for alle
virksomhetsledere i kommunale barnehager og styrere i private barnehager. I dette nettverket har
implementering av nytt kapittel 8 om psykososialt miljø i lov om barnehager vært sentralt. Fra høsten
2021 etableres også nettverk for pedagogiske ledere. Det overordnede temaet for
kompetanseheving i 2021 og framover er et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø og
inkluderenede fellesskap. Nordre Follo kommune samarbeider med OsloMet for å bidra med
fagkompetanse inn i satsingen, sammen med interne ressurser.
Inkluderende barnehage- og skolemiljø
Kommunen deltar i Utdanningsdirektorates satsning Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBS). Vi
har med tre barnehager som får særlig kompetanseheving knyttet til temaer som mobbing,
psykososialt miljø, aktivitetsplikt og hvordan lede arbeidet med dette i den enkelte barnehage. Der
det er hensiktsmessig dras kompetanse fra dette prosjektet videre til alle barnehagene i kommunen.
Veiledning for nyutdannende barnehagelærere
Veiledning for nyutdannede barnehagelærere er viktig for å rekruttere og beholde barnehagelærere i
yrket. Vi har systematisk gruppeveiledning for de som er 1. og 2. år ute i jobb i barnehagene. Forrige
barnehageår ble dette gjennomført via teams, men vi ser verdien av å møtes fysisk til felles
veiledning, slik at det blir en kombinasjon av fysisk og digitalt i den videre veiledningen. Det er
mellom 30 og 40 nyutdannede barnehagelærere som får tilbud om veiledning årlig.

3.2.2 Satsningsområder
Se meg – hele meg
Se meg - hele meg er et felles satsningsområde for barnehagene i Nordre Follo kommune. «e meg –
hele meg handler om å forebygge vold og overgrep mot barn, og har en fagplan med et årshjul,
progresjonsplan og verktøy for refleksjon. Det er også utarbeidet foreldreinformasjon som ligger ute
på kommunens nettsider.
Arbeidet i barnehagene har som hovedhensikt å gi kunnskap til barn, foreldre og personalet. Barn skal bli
kjent med ord og begreper slik at de kan snakke om kropp, seksualitet, grenser og helse. Barn skal lære hva
som er normalt, hva som ikke er normalt, hva som er lov og ikke er lov.
Målene for satsingen «Se meg – hele meg»


Personalet skal ruste barn til å fortelle om overgrep og vold tidligere ved at de lærer om
kroppen og følelser og det å sette grenser.



Personalet skal styrke og trygge foresatte i møte med barns seksuelle utvikling. Foresatte
skal få kunnskap om normal seksuell utvikling, og hvordan de kan snakke med barn om
kropp, følelser og grenser.



Personalet skal ha kompetanse og være trygge i møte med barns seksuelle utvikling og kunne
arbeide med å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep.
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Personalet skal kvalitetssikre rutiner og arbeide systematisk mellom instansene for å
håndtere saker om vold og seksuelle overgrep. Personalet skal styrke samhandlingen og
formidle våre rutiner til foresatte og andre samarbeidspartnere.

Satsningsområdet «se meg - hele meg» er en natulig del inn i området inkluderende fellesskap som
er fokus i arbeidet framover.
Trygt og godt psykososialt barnehagemiljø og et inkluderende fellesskap
1. januar 2021 trådde det i kraft et nytt kapittel i barnehageloven, kapitel VIII Psykososialt
barnehagemiljø med §§ 41-43. Kapittelet handler om barnehagens plikt til å arbeide for et leke og
læringsmiljø hvor alle barn er inkludert i gruppefellesskapet og man aktivt handler dersom barn
opplever krenkelser fra andre barn eller ansatte. Barnehagene skal jobbe for å fremme et godt og
trygt barnehagemiljø der alle barn opplever fellesskap som fremmer helse, trivsel, lek og læring.
Barnehagen har ved dette fått et skjerpet ansvar for å ivareta barn med en særskilt sårbarhet og
bidra til at disse barna opplever vennskap og fellesskap i barnehagen.
Barnehagelovens § 42 omhandeler barnehagens aktivitetsplikt dersom man får mistanke om eller
kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Alle ansatte har en plikt til å følge
med på alle barn og melde fra til barnehagens styrer dersom man mistenker eller vet at noen barn
ikke har det trygt og godt i barnehagen. Barnehagens skal undersøke saken og sette inn egnede
tiltak. Tiltakene skal velges på grunnlag av en konkret og faglig vurdering. Når det gjøres tiltak i en sak
skal dette være en skriftlig plan. Barnehagens aktivitetsplikt løper så lenge barnet opplever at
barnehagemiljøet ikke er trygt og godt.
Det er et overordnet mål å videreutvikle kvaliteten i barnehagene slik at alle barn får lære, mestre og
utvikle seg i et inkluderende fellesskap.

3.2.3 Plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø
Barnehagene i Nordre Follo jobber kontinuerlig med at alle barn skal ha et trygt og godt
barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring. Det er utarbeidet en plan som skal sikre at
barnehagene innfrir lovkravene i barnehageloven som omhandler psykososialt barnehagemiljø, og
har et felles utgangspunkt for videre utviklingsarbeid.
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4 Tall og resultater for skole
4.1 Elever og undervisningspersonale
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registret ved grunnskoler per 1. oktober 2020.

4.1.1 Elevetall
Skoler

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

Nordre Follo
8177
Bøleråsen skole
401
393
375
361
345
Finstad skole
472
515
525
537
535
Fløysbonn skole
599
224
206
234
268
Flåtestad skole
341
332
322
302
288
Follo barne- og
52
51
48
59
61
ungdomsskole
Greverud skole
580
580
588
584
569
Haugjordet ungd.skole 530
532
546
518
507
Hebekk skole
406
410
394
391
386
Hellerasten skole
199
197
208
198
184
Ingieråsen skole
338
335
325
326
336
Kolbotn skole
371
386
371
355
344
Kråkstad skole
342
345
335
341
350
Langhus skole
425
412
408
419
440
Siggerud skole
415
434
425
426
421
Ski skole
479
451
461
479
473
Ski ungdomsskole
493
511
566
577
605
Skotbu skole
53
52
45
39
34
Sofiemyr skole
*
387
385
371
385
Avd. Sofiemyråsen
15
14
13
11
13
Tårnåsen skole
540
548
586
599
599
Vassbonn skole
388
405
414
398
386
Vevelstadåsen skole
350
361
327
293
316
Østli skole
345
339
331
320
332
* Skoleårene 2015/2016 og 2016/2017 var Sofiemyr skole slått sammen med Fløysbonn skole.
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Prognoser for elevtall på 1. trinn de kommende år
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Nordre Follo
Bøleråsen
Finstad
Greverud
Hebekk
Kolbotn
Kråkstad
Langhus
Siggerud
Ski
Skotbu
Sofiemyr
Tårnåsen
Vassbonn

811 799 762 811 796 805 795 804 811 819 826 832 836
46
46
34
38
38
40
38
38
38
37
37
37
37
72
60
65
72
68
74
74
75
77
78
79
80
81
68
67
63
65
59
67
64
64
65
66
67
66
66
57
49
40
49
47
45
47
47
48
48
48
47
47
52
50
51
59
56
51
53
53
54
55
55
57
59
28
26
28
18
23
22
22
21
21
21
21
21
21
54
64
58
64
67
70
69
69
68
67
69
70
71
38
30
29
34
35
29
31
31
30
30
30
30
30
63
89
66
85
87
83
84
86
88
91
94
97
99
5
11
8
9
7
6
8
8
7
7
7
7
7
75
79
82
86
90
91
88
88
88
88
89
88
87
69
74
71
69
69
75
71
70
70
69
69
69
69
73
58
60
56
51
52
51
51
51
53
55
56
58
Vevelstadåsen
46
36
49
45
45
45
45
47
48
50
49
49
48
Østli
64
59
57
63
54
54
52
57
57
57
57
57
56
Prognosen tar ikke hensyn til at noen vil søke seg til andre skoler enn kretsriktig skole. Derfor kan
tallene avvike fra de faktiske elevtallene på den enkelte skole.

4.1.2 Lærertetthet
Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær
undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke
regnes med. Diagrammene under viser gjennomsnittlig antall elever per lærer ved skolene i Nordre
Follo kommune, kommunegruppe 11, Viken fylke og landet ellers på 1.-4., 5.-7. og 8.-10. trinn.

Lærertetthet i ordinær undervisning
25
18.6

20
15

14.9 14.7 14.7
13.8

19.2 18.6 18.8
17.8

17.2 17.7 16.6

10
5
0

1.-4. trinn
Nordre Follo

5.-7. trinn
Kommunegruppe 11

8.-10. trinn
Viken

Nasjonalt

Lærernormen ble fullstendig innført skoleåret 2019-20 og sier at ved ordinær undervisning skal det
være 15 elever på 1.-4. trinn og 20 på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. På kommunenivå møter Nordre Follo
kravene i lærernormen.
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Diagrammene om lærertetthet viser at Nordre Follo skoleåret 2020-2021 i gjennomsnitt hadde 0,2
flere elever per lærer på 1.-4. trinn enn gjennomsnittet i kommunegruppe 11 og Viken. På 5. -7. trinn
hadde Nordre Follo 1,4 flere elever per lærer enn i kommunegruppe 11 og 0,9 flere enn i Viken fylke.
På 8.-10. trinn er vi mer på samme nivå, men fortsatt 1,4 flere elever per lærer enn snittet nasjonalt.

4.1.3 Spesialundervisning

Andel elever med spesialundervisning
12.0

Prosent

10.0
8.0

6.3

7.3

8.8

7.5
5.2

6.0

6.3

9.4

9.6

6.7

4.0
2.0
0.0

1.-10. trinn

1.-7. trinn
Nordre Follo

Viken

8.-10. trinn
Nasjonalt

Andelen elever som fikk spesialundervisning skoleåret 2020-2021 ligger på totalt på 6,3 % for Nordre
Follo kommune, noe som er godt under landsgjennomsnittet og for Viken. På barnetrinnet har
trenden vært nedadgående de siste årene og 5,2 % av elevene fikk spesialundervisning i skoleåret
2020-2021. På ungdomstrinnet har tallene vært stabile over tid, og ligger noe under
landsgjennomsnittet med 8,8%.
Antall henvisninger til PP tjenesten har økt siste skoleår, men skolene og PP-tjenesten utarbeider en
arbeidsmodell, Samarbeidsmodellen, som innebærer mer samarbeid og samskaping i tiltak rundt
barn og unge for å bedre tilrettelegge for ulike behov innenfor ordinær opplæring, og for å skape en
inkluderende praksis.
PP-tjenesten og skolenes arbeid i ressursteam er et viktig bidrag i tidlig innsats for elever i risiko.
Tidlig identifisering og igangsetting av hjelpetiltak viser nedgang i antall henviste elever for
spesialundervisning. Det er imidlertid en økning av elever henvist for oppfølging og igangsetting av
tiltak og veiledning fra PP tjenesten på systemnivå. Dette er i tråd med nasjonale føringer og en
dreining av fokus fra spesialundervisning til tilpasset opplæring. Det er grunn til å tro at tidlig innsats
og høyt fokus på tilpasset opplæring og tidlig identifisering har ført til nedgang av spesialundervisning
over tid.

4.2 Læringsmiljø
4.2.1 Elevundersøkelsen
Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre
Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen
er satt sammen til indekser som er sammensatte mål. Skala går fra 1-5 hvor høy verdi betyr positivt
resultat.
Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer.
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Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for
læring.
Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er
rom for å gjøre feil i læringsarbeidet.
Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og
arbeid på skolen.
Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i
arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.
Trivsel: Indeksen viser elevens generelle trivsel på skolen.
Skala 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.
7. trinn 2020/21
Nordre Follo
Elevdemokrati og medvirkning
3,8
Læringskultur
4,0
Mestring
4,1
Støtte fra lærerne
4,5
Vurdering for læring
3,9
Trivsel
4,3

KOSTRA 11
3,8
4,0
4,0
4,4
3,8
4,2

Viken
3,8
4,0
4,0
4,4
3,9
4,2

Nasjonalt
3,7
4,0
4,0
4,4
3,8
4,2

7. trinn
Trivsel
Vurdering for læring
Støtte fra lærerne
Mestring
Læringskultur
Elevdemokrati og medvirkning
0.0

0.5

Nasjonalt

1.0
Viken

1.5

2.0

2.5

Kommunegruppe 11

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Nordre Follo
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Skala 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.
10. trinn 2020/21
Nordre Follo
Elevdemokrati og medvirkning
3,4
Læringskultur
4,0
Mestring
4,0
Støtte fra lærerne
4,1
Vurdering for læring
3,4
Trivsel
4,2

Kommunegruppe 11
3,5
3,9
4,0
4,1
3,3
4,2

Viken
3,3
3,9
3,9
4,0
3,3
4,2

Nasjonalt
3,4
3,9
3,9
4,1
3,3
4,1

10. trinn
Trivsel
Vurdering for læring
Støtte fra lærerne
Mestring
Læringskultur
Elevdemokrati og medvirkning
0.0

0.5

Nasjonalt

1.0
Viken

1.5

2.0

2.5

Kommunegruppe 11

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Nordre Follo

Vurdering
Et godt læringsmiljø ivaretar den enkeltes elevs følelse av tilhørighet, trivsel og trygghet. Resultatene
fra Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn viser at Nordre Follo ligger likt, eller over snittet for
kommunegruppe 11, Viken fylke og for landet. Generelt sett skårer barnetrinnet høyere enn
ungdomstrinnet på de utvalgte spørsmålene fra elevundersøkelsen. Det gjelder for Nordre Follo,
kommunegruppe 11, Viken fylke og landet. Forskjellene gjenspeiler at det er ulike utfordringer på
barne og ungdomstrinnet og kan ha sammenheng med at elevenes forventninger og kritiske
vurderinger tiltar med alderen.
7. trinn i Nordre Follo har bedre resultater på elevundersøkelsen i 2020 enn landsgjennomsnittet og
Viken fylke. Elevene svarer at de får god støtte fra lærerne, at de trives godt på skolen og at de
opplever mestring. Sammenlignet med snittet i Kommunegruppe 11, ligger Nordre Follo enten likt
eller over. Det er verdt å merke seg at trivsel på 4,3 i Nordre Follo er noe under tidligere resultater i
Oppegård og Ski. Dette kan henge sammen med pandemien og de følgende det har hatt for elevenes
trivsel i skolen.
10. trinn i Nordre Follo har også bedre resultater enn landsgjennomsnittet og Viken fylke i flere av
spørsmålskategoriene; Vurdering for læring, læringskultur og mestring. Også sammenlignet med
kommunegruppe 11 har Nordre Follo bedre resultater på Læringskultur og Vurdering for læring. Med
4,2 på trivsel, er 10 trinn på sammen nivå som tidligere år i Oppegård og Ski.
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4.2.2 Mobbing på skolen
Mobbing på skolen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt
(på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Andelen elever
som opplever mobbing er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2
eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som
har blitt mobbet på skolen sier med andre ord ikke entydig hvor ofte elevene opplever å bli mobbet.
2020/21
7. trinn
10. trinn

Nordre Follo
6,8 %
4,3 %

Kommunegruppe 11
7,3 %
5,3 %

Viken
7,3 %
5,3 %

Nasjonalt
7,5 %
5,5 %

Mobbing på skolen
Nasjonalt

5.5
7.5

Viken

5.3
7.3

Kommunegruppe 11

5.3
7.3

Nordre Follo

4.3
6.8
0

10

10. trinn
7. trinn

20

30

40

50

Prosent

60

70

80

90

100

Vurdering
På 7. trinn er tallene lavere enn snittet i Kommunegruppe 11, Viken fylke og landet ellers.
Sammenligner vi med resultater fra de to kommunene i 2019, er tallet noe høyere skoleåret 2020-21.
På 10. trinn er også tallene for Nordre Follo noe lavere enn tilsvarende tall for de vi sammenligner oss
med. Med 4,3 % skoleåret 2020-21 ser vi en positiv utvikling sammenlignet med resultater før 2020.
Veien videre
Kommunen og den enkelte skole analyserer tallene og setter inn nødvendige tiltak for å bedre det
psykososiale skolemiljøet der det er behov. Skolene og deres samarbeidspartnere har et kontinuerlig
fokus på å skape et trygt og godt skolemiljø for alle. Det legges stor vekt på forebyggende arbeid, og
ved mistanke eller varsel om mobbing har skolene egne planer for håndtering og videre oppfølging.
Tre av skolene deltar i prosjektet inkluderende barnehage- og skolemiljø i regi av Utdanningsdirektoratet. Målet er økt kompetanse i forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og andre
krenkelser.
Nordre Follo kommune har etablert et eget team som jobber med skolemiljø. Skolemiljøteamet
bistår skolene i arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elever. I arbeidet legges det
vekt på god klasseledelse, positive relasjoner, samarbeid mellom hjem og skole, forebygging og
avdekking av mobbing. Arbeidet planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med aktuelle lærere
og skoleledelsen, og ved involvering av elever og foresatte. Skolemiljøteamet mottar henvisninger fra
skoleledelsen.
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4.3 Resultater
Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter
som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. Ferdighetene i lesing og regning
måles gjennom nasjonale prøver som gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn. I tillegg får elevene
nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i faget engelsk. Nasjonale prøver gjennomføres om høsten hvert år,
og resultatene foreligger vanligvis i desember.
Nasjonale prøver har en skala der det nasjonale snittet er på 50. Skalaen gjør det mulig å
sammenligne resultatene mellom prøver fra ett år til et annet. Landsgjennomsnittet vil alltid være 50
for nasjonale prøver på 5. og 8. trinn. Dersom kommunen skårer høyere enn 50, er resultatet bedre
enn lands-gjennomsnittet og dersom skåren er lavere enn 50, er resultatet dårligere enn
landsgjennomsnittet.
På 9. trinn gjennomfører elevene prøvene fra 8. trinn i lesing og regning for å måle progresjonen.
Landsgjennomsnittet på 9. trinn vil derfor ikke være 50 som på 8. trinn, da det er forventet en
progresjon på 3-4 skalapoeng. Strengt tatt er prøvene på 8. trinn et uttrykk for hvilken kompetanse
barneskolen har tilført elevene, mens prøvene på 9. trinn gir uttrykk for elevenes utvikling fra 8. til 9.
trinn.
Elevene plasseres også på et mestringsnivå der 1 er lavest og 5 er høyest. På 5. trinn fordeles
elevenes resultater på 3 mestringsnivåer. På 8. og 9. trinn er det 5 mestringsnivåer. Skolene har som
mål at færrest mulig elever skal være på laveste mestringsnivå.

4.3.1 Nasjonale prøver
5. trinn
Skoleåret 2020/21
Lesing
Regning
Engelsk

Nordre Follo
52
52
51

Kommunegruppe 11
50
50
50

Viken
50
50
51

Nasjonalt
50
50
50

8. trinn
Skoleåret 2020/21
Lesing
Regning
Engelsk

Nordre Follo
52
52
52

Kommunegruppe 11
49
49
50

Viken
50
50
50

Nasjonalt
50
50
50

9. trinn
Skoleåret 2020/21
Lesing
Regning

Nordre Follo
57
56

Kommunegruppe 11
53
53

Viken
54
53

Nasjonalt
54
53

Årets resultat i lesing og regning på 5. trinn er over nivået nasjonalt, i Viken fylke og i
kommunegruppe 11. I engelsk ligger kommunen likt som Viken, men også her over nasjonalt nivå og
kommunegruppe 11. Sammenligner vi 2020 resultatet i Nordre Follo med 2019 resultatet i
henholdsvis Oppegård og Ski, ser vi en fremgang i både lesing, regning og engelsk. Det er positivt.
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Resultatene på årets 8. trinn er gode og på samme nivå som året før i Oppegård og Ski. Med 52
poeng i både lesing, regning og engelsk ligger Nordre Follo høyere enn nivået nasjonalt, i Viken fylke
og kommunegruppe.
På 9. trinn i Nordre Follo er også resultatene i lesing og regning meget gode. Kommunen ligger 3 til 4
skalapoeng over snittet til de vi sammenligner oss med. Dette er også en fremgang fra resultatet
tidligere år.

4.3.2 Nasjonale prøver og mestringsnivåer
LESING 5. TRINN
Mestringsnivå 1

Nasjonalt

Mestringsnivå 2

23.1%

Viken

55.2%

21.4%

Nordre Follo

Mestringsnivå 3

21.7%

55.5%

19.7%

23.1%

50.9%

LESING 8. TRINN
Mestringsnivå 1

Nasjonalt

9.6%

Viken

8.9%

Nordre Follo

6.4%

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

17.6%

41.6%

17.2%

14.3%

41.7%

39.5%

Mestringsnivå 4

Mestringsnivå 5

21.9%

9.4%

23.1%

9.1%

28.5%

11.4%
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LESING 9. TRINN
Vurdering

Mestringsnivå 1

Nasjonalt

5.8%

Viken

5.2%

Mestringsnivå 2

11.0%

Mestringsnivå 4

35.3%

10.7%

Nordre Follo 2.4%6.3%

Mestringsnivå 3

34.9%

Mestringsnivå 5

28.5%

19.3%

29.7%

19.5%

33.4%

30.5%

På 5. trinn har Nordre Follo færre elever på laveste mestringsnivå sammenlignet med Viken fylke og
landet ellers. På mestringsnivå 3 har kommunen en adskillig større andel elever enn i Viken fylke og
nasjonalt. Dette er også et bedre resultat enn ved forrige gjennomføring i Oppegård og Ski.
Vi ser det samme forholdet på resultatene på 8. og 9. trinn. Nordre Follo har færre elever på
mestringsnivå 1 og 2 og flere elever på mestringsnivå 4 og 5 enn Viken fylke og landet ellers. Det at 8.
og 9. trinn gjennomfører de samme nasjonale prøvene, gjør det mulig å sammenligne resultater
fra 8. trinn med resultater fra 9. trinn. På 8. trinn er 39,9 % av elevene på de to høyeste
mestringsnivåene, mens det samme tallet på 9. trinn er 60,9 %. Vi ser at ungdomsskolene i Nordre
Follo løfter resultatene fra 8. til 9. trinn betydelig. Det er positivt at andelen elever på laveste
mestringsnivå avtar betraktelig gjennnom skoleløpet.
Veien videre
Gode leseferdigheter gir elevene et godt grunnlag for videre skolegang. Kommunen fortsetter
arbeidet med satsing på lesing og skolene får oppfølging av kommunens lese- og skriveveileder. Ny
lese- og skriveplan er utviklet og gjelder for alle trinn i skolen. Det jobbes kontinuerlig med å tilpasse
opplæringen for alle elever, og kommune har en dysleksiplan for å styrke skolenes arbeid med
dysleksi.

REGNING 5. TRINN
Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Nasjonalt

23.7%

51.9%

24.4%

Viken

23.4%

51.6%

25.0%

Nordre Follo

16.2%

52.7%
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REGNING 8. TRINN
Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Mestringsnivå 4

Mestringsnivå 5

Nasjonalt

7.7%

23.5%

38.6%

20.1%

10.1%

Viken

7.6%

23.5%

39.2%

19.7%

10.0%

Nordre Follo

6.0%

16.6%

36.2%

25.6%

15.6%

REGNING 9. TRINN
Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Mestringsnivå 4

Nasjonalt 4.7%

15.5%

35.1%

25.5%

Viken 4.7%

15.7%

34.7%

25.5%

Nordre Follo 2.5% 8.8%

30.6%

31.1%

Mestringsnivå 5

19.2%

27.0%

Vurdering
Resultatene på nasjonale prøver i regning på 5. trinn viser at Nordre Follo har langt færre elever på
laveste mestringsnivå og flere elever på høyeste mestringsnivå sammenlignet med Viken fylke og
landet ellers. På 8. trinn er det også færre elever på de to laveste mestringsnivåene enn de vi
sammenligner oss med, dette er omtrent på samme nivå som ved forrige måling. På de to høyeste
mestringsnivåene er det fremgang fra forrige måling og kommunen ligger godt over snittet nasjonalt
og i Viken fylke.
Resultatet på 9. trinn er meget godt med 11,3 % på de to laveste mestringsnivåene og 58,1 % på de
to høyeste mestringsnivåene. Samme tall for henholdsvis Viken fylke er 20,4 % og 45 %, mens
nasjonalt er tallene 20,2 % og 44,7 %.
Veien videre
Grunnleggende ferdigheter i regning skal utvikles og nyttiggjøres i alle fag. Skolene jobber hele tiden
for å løfte elevene fra de laveste mestringsnivåene. Det er positivt at Nordre Follo har et høyt antall
elever på de høyeste mestringsnivåene. Skolene fortsette som normalt sitt arbeid med fokus på
grunnleggende ferdigheter i regning. I Newton Nordre Follo får elevene jobbe med regning knytttet
til praktiske oppgaver.
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ENGELSK 5. TRINN
Mestringsnivå 1

Nasjonalt

24.5%

Viken

23.7%

Mestringsnivå 3

48.1%

27.4%

47.9%

21.7%

Nordre Follo

Mestringsnivå 2

28.3%

47.3%

31.0%

ENGELSK 8. TRINN
Mestringsnivå 1

Nasjonalt

8.9%

Viken

8.2%

Nordre Follo

5.8%

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

17.4%

42.9%

16.6%

11.7%

44.1%

46.6%

Mestringsnivå 4

Mestringsnivå 5

20.5%

10.2%

20.9%

22.6%

13.3%

Vurdering
På 5. trinn er resultatene i engelsk også bedre enn snitttet i Viken Fylke og nasjonalt. Nordre Follo har
færre elever på mestringsnivå 1 og flere elever på høyeste mestringsnivå enn ved forrige måling. Det
er positivt. På 8. trinn er resultatene i Nordre Follo også gode og omtrent på samme nivå som
tidligere.
Veien videre
Skolene jobber videre med å heve elevenes ferdigheter i engelsk og setter inn nødvendige tiltak.
Kompetanseheving blant lærere i engelsk har vært et prioritert område for flere av skolene i
kommunen. Engelsk er ellers ikke et særskilt satsingsområde for kommunen.
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4.3.3 Karakterer – matematikk, norsk og engelsk
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen utgjør sluttvurdering. Denne
vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta
utgangspunkt i målene i læreplanverket. Karakterskalaen er 1-6 der 6 er beste karakter.
Normalt skal avgangselever i grunnskolen opp til én skriftlig og én muntlig eksamen. På grunn av
pandemien, ble alle eksamener for elever i grunnskolen avlyst i hele landet. Dermed inneholder årets
karakterstatistikk kun standpunktkarakterer.
Diagrammet viser resultatet for skoleåret 2020-21.

Standpunktkarakterer

Karakterskala

6.0
5.0

4.1 4.2 4.0

4.0 4.1

4.0

3.7

4.0

4.2

3.8

4.0 4.1

3.8

3.0
2.0
1.0

Nordre Follo
kommune

Kommunegruppe
11

Norsk skriftlig

Engelsk skriftlig

Viken

Nasjonalt

Matematikk skriftlig

Vurdering
Standpunktkarakterene i Nordre Follo 2020-21 er på samme nivå eller noe over resultatet i
kommunegruppe 11, Viken fylke og nasjonalt. Resultatene i Nordre Follo året før, var 0,1 over i norsk
og matematikk og likt i engelsk.
Standpunktkarakteren er et uttrykk for elevens samlede kompetanse. Eleven skal ha mulighet til å
vise kompetanse på flere og varierte måter for at læreren skal få tilstrekkelig kunnskap om elevens
samlede kompetanse. Standpunktkarakteren er derfor basert på et bredere vurderingsgrunnlag over
lengre tid, enn det som er tilfelle for eksamenskarakteren.
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4.3.4 Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med
karakterer og brukes som kriterium for opptak til videregående skole.
Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges
sammen og deles på antall karakterer. Deretter ganges gjennomsnittet med 10. Det betyr at en elev
med 40 grunnskolepoeng har karakteren 4 i snitt. Grunnet koronasituasjonen ble alle eleveksamener
i grunnskolen avlyst våren 2020. Grunnskolepoengene er for dette skoleåret derfor kun basert på
standpunktkarakterer.

Grunnskolepoeng
Nasjonalt

43.1
43.2

Viken

43.3
43.2

Kommunegruppe 11

42.7
43.2
44.7
44.1

Nordre Follo
10.0

20.0
2019-2020

30.0

40.0

50.0

60.0

2020-21

Vurdering
Elevene i Nordre Follo har høyere grunnskolepoeng sammenlignet med kommunegruppe 11, Viken
fylke og landet ellers. Skoleåret 2020-21 var resultatet noe lavere sammenlignet med året før i
Nordre Follo.
På landsbasis har antall grunnskolepoeng aldri vært høyere enn de to siste årene. Med et nasjonalt
snitt på 43,2 poeng, utgjør dette en økning på over ett poeng sammenlignet med tall fra 2018-19. Vi
vet ikke nok om årsaken til økningen i grunnskolepoeng, men det har sannsynligvis sammenheng
med koronapandemien og at skolene arbeidet på andre måter med standpunktvurderinger enn
under normale omstendigheter. Samtidig som at eksamen ikke ble gjennomført. Statistikk fra
tidligere år viser at eksamenskarakterene i snitt trekker ned karaktersnittet, og derfor påvirker
beregningen av grunnskolepoeng.

26

4.3.5 Overgang fra grunnskole til videregående opplæring
Tallene viser prosentdelen av 16 åringer som går i videregående opplæring samme år som de
avsluttet grunnskolen. Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående
opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet.
Omtrent alle ungdommer i Nordre Follo går direkte over i videregående opplæring.

Overgang fra grunnskole til videregående opplæring
Nasjonalt

98.2

Viken

98.0

Kommunegruppe 11

98.3

Nordre Follo kommune

99.4
0.0

50.0

100.0

2020

Vurdering
Tallene fra 2020 viser at 99,4 % av elevene fra Nordre Follo er registrert i videregående opplæring
høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Dette er noe over resultatet i kommunegruppe 11,
Viken og landet for øvrig. Året før var tallene for Oppegård og Ski henholdsvis 98,4 % og 99,0 %. Vi
følger nøye med på utviklingen i disse tallene.
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5 Tall for barnehage
5.1 Barn med minoritetsspråklig bakgrunn
Nordre Follo kommune har færre minoritetsspråklige barn i barnehage enn nasjonalt og Viken. Vi har
færre minoritetsspråklige barn i barnehagene enn befolkningsgrunnlaget skulle tilsi. Kommunen vil
jobbe for å øke denne andelen, da barnehage er en viktig arena for integrering, læring av språk og
sosialisering.

Barn med minoritetsspråklig bakgrunn i våre
barnehager
General %
General %
General %
General %
General %
General %

2019
Nasjonalt

2020
Viken

Nordre Follo

5.2 Barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp
Nordre Follo kommune har en lavere andel barn som får spesialpedagogisk hjelp enn nasjonalt og i
Viken. En stor andel av vedtaken om spesialpedagogisk hjelp er knyttet til barn med
minoritetsspråklig bakgrunn, på tross av at de utgjør en liten andel av barna. Det er sannsynlig at noe
av bakgrunnen for dette er at språklige utfordringer hos små barn kan gi seg utslag i vanskelig atferd.
Uten språkkompetanse er det vanskeligere å opparbeide seg lekekompetanse og delta i fellesskapet.
Det er behov for å øke kompetansen i barnehagene til å håndtere dette, slik at barna ikke trenger
spesialpedagogisk hjelp.

Barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp
etter barnehagelovens §31
General %
General %
General %
General %
General %

2019
Nasjonalt

2020
Viken

Nordre Follo
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6 Internkontroll
Kommunen har oppfølgingsansvaret for barnehager og skoler og skal ha et system for internkontroll,
jf. lov om kommuner og fylkeskommuner § 25. Nordre Follo har utarbeidet sitt system for
internkontroll: Rammeverk for kvalitet. Det skal være gjeldende for hele virksomhetsområdet
Oppvekst og læring, som er etablert som et felles virksomhetsområde for oppvekstsektoren. Målet er
å ha et helhetlig og tverrfaglige blikk på arbeidet med å sikre barn og unge en trygg og god oppvekst.
Rammeverket er ferdigstilt for barnehage og skole. Øvrige tjenester innenfor Oppvekst og læring vil
også tas inn i internkontrollsystemet.
Rammeverk for kvalitet omfatter bl.a.:
 hovedoppgaver og ansvarsområder (delegeringsreglement, organisering og
myndighetsfordeling, virksomhetenes hovedoppgaver)
 felles møteplasser i oppvekst og læring (styrermøter, rektormøter, ledernettverk, workshops,
plandager, felles ledermøte i kommunen)
 felles kompetanseheving i oppvekst og læring (kompetansesenteret)
 samarbeid, dialog og informasjonsflyt (prosedyrer og retningslinjer, virksomhetsplaner,
sjekklister, statlige og kommunale rapporteringer)
 oversikt over lovverk og styringsdokumenter (kommuneplanen, strategi og handlingsprogram, kvalitetsmelding, vedtekter, diverse pedagogiske plandokumenter)
 kompetanseheving (lederoppfølging, medarbeidersamtaler, opplæring og veiledning,
lærende nettverk, etter- og videreutdanning)
 vurdering av kvalitet (systematisk bruk og oppfølging av kvalitetskjennetegn,
kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamen, elev- og foreldreundersøkelsen, SFOundersøkelsen mv)
 oppfølging og tilsyn (risikovurdering, system for uønskede hendelser, virksomhetsbesøk,
tilsyn)
 oppfølging av kritiske områder (avhengig av tema vil det iverksettes tiltak som skal utbedre
aktuelle forhold)
For å bidra til et mest mulig likt opplæringstilbud, uavhengig av skolene i kommunen, utarbeides
felles pedagogiske planer og felles rutiner. Planer og rutiner følges opp av den enkelte rektor i møter,
gjennom fellesskolering i personalet og gjennom tiltak i virksomhetsplanen.
Rapporteringssystemer som tertialrapportering, årsberetning, BASIL, GSI, KOSTRA,
kvalitetsmeldingene og tilstandsrapporten er sentrale elementer i rammeverket / internkontrollen.
Arbeidet med å videreutvikle systemet for oppfølging av kommuneloven § 25 fortsetter. Ved
tilsyn/revisjon skal systemet være godt nok til at kommunen ikke får avvik. Systemet skal kunne
dokumenteres skriftlig.
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7 Barnehagene (i alfabetisk rekkefølge)
Barnehagene informerer kort om barnehagens arbeid med satsingsområdet «Se meg – hele meg»2.

Augestad barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE
MEG» FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi bruker fagplanen, og bruker progresjonsplanen aktivt.
Progresjonsplanen ligger også inn under et internt årshjul
for barnehagen, slik at vi sikrer at vi er igjennom alle punktene. Arbeidet med temaet kommer til
syne gjennom aktiviteter som høytlesning, samtaler 1-1 og/eller i naturlige situasjoner, personalet
benevner kroppsdeler, barna setter kroppsdeler på kropper etc.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Det har blitt en naturlig del av hverdagen, og barna undrer seg i større grad rundt likheter/ulikheter.
Barna er også trygge på å sette grenser, og si hva de syns er greit/ikke greit.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Personalet kan få en enda større kompetanse og trygghet på å bruke rette navn på kroppsdeler.

Bakkebygrenda barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE
MEG» FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Avdelingene jobber alderstilpasset med tema om
kroppen, følelser, grenser, vennskap og hemmeligheter.
Personalet har fokus på samlinger og samtaler om
grenser, ulike familiekonstellasjoner, gode og vonde følelser osv.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Ser at barna er nysgjerrige på egen og andres kropp. Ser at arbeidet med grenser, egne og andres,
spiller positivt inn på relasjonene i barnegruppene. Personalet har også økt sin bevissthet rundt
seksualitet, temaet kropp og er mer oppmerksomme på signaler barn kan gi.

2

I tillegg kommer Bjørkekroken og Bøleråsen.
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Bråten barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE
MEG» FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi informerer alle foreldre hvert år på foreldremøte om
hvordan vi jobber med Se meg- hele meg. Alle får utdelt
foreldrebrosjyren, og vi har dialog med foreldrene om
hvordan vi jobber med denne satsingen.
Pedagogiske ledere bruker fagplanen, progresjonsplanen og årshjulet i det pedagogiske opplegget på
hver avdelingen, og alle ansatte er godt kjent med dette. Vi følger årshjulet og temaene innenfor
alderstrinn fordelt på måneder. Opplegg via nettsiden "Kroppen min eier vi" i regi av Redd barna og
NRK Super brukes i smågrupper med de eldste barna. Barnehagen har kjøpt inn bøker som er
anbefalt, og disse brukes med barna i både større og mindre grupper. Vi bruker kvalitetskjennetegn
som ligger i fagplanen. Vi har med "Se meg- hele meg" i årsplanen til barnehagen som et
satsingsområde vi jobber med. Hele personalgruppa evaluerer arbeidet to ganger i året på
personalmøter.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Barna uttrykker forståelse for hva som skiller gode og vonde hemmeligheter- i samtale med voksne,
og i lek med hverandre. Barna viser at de setter grenser for seg selv, ved å bruke "stopp-tegn"- særlig
de minste. Barna er veldig bevisste på og opptatt av ulike familiekonstellasjoner. Barna viser at de vet
hva de ulike følelsene heter, og hvordan man kan føle seg- ved å peke på, og bruke bilder som henger
oppe. Generelt sett er både personalet og barna mer opplyste og har fått innsikt i viktige temaer ved
å jobbe med denne satsingen.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Vi kunne tenke oss mer kompetanseheving knyttet til foreldresamarbeid. Foreldremøte med
foredragsholder slik vi har hatt en gang kunne vært veldig nyttig. Hensiktsmessig med noen få
barnehager sammen. Vi kunne også tenke oss en fagkveld med erfaringsdeling mellom barnehagene.
Opplegg med gruppejobbing for pedagoger og øvrige ansatte, der de kommer sammen med andre
fra andre barnehager.

Dalstunet barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP
Vi bruker Æ E MÆ når vi jobber med forebygging av vold og
overgrep i barnehagen.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Vi oppleve at både barn og personal har fått en mer bevist holdning og respekt for enkeltindividets
ytringer. Personalet gir tilbakemeldinger på at de har blitt tryggere i rollen til å se hele barnet, og
deres utfordringer, ta de på alvor, lytte og undersøke om man lurer på noe.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»
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Fortsatt behov for å gjøre personale mere trygge på å tolke og forstå tegn og signaler barn gir som
kan bety at noe ikke er bra, og hvordan dette skal håndteres.

Dynamitten barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Barnehagen har vært prosjektbarnehage for "Mitt Valg" høst
2018-vår 2021. Barnehagen har underveis i dette løpet funnet
hva som fungerer bra, og fått tilpasset dette matriellet til riktig aldersgruppe. Det siste året har vi
allikevel gått mer over til Nordre Follo sin fagplan, progresjonsplan og årshjul. Barnehagen har også
brukt Redd barnas "Kroppen min eier vi", spesielt rettet mot de eldste barna.
Vi bruker temaene i årshjulet, men endrer rekkefølgen etter hvor barna er og hva barnegruppen har
behov for. Dette varierer også utfra aldersgruppene.
Det er noe ulikt på avdelingene hvordan tema jobbes med, og progresjonsplanen gir oss en god
pekepinn på hva vi skal gjennom. Det tas hensyn til barnas alder og modning i alle de ulike temaene.
Temaene gjennomføres i samling, lek/aktivitet, stell/hvile situasjon og i det daglige generelt.
Se meg - hele meg er nå "under huden" hos de fleste i personalet og det flettes naturlig inn i
hverdagen. Temaet er også oppe på personalmøter i løpet av året, og det er en bevisst satsning i
barnehagens årsplan. Foreldre får også en introduksjon på foreldremøte.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Vi ser at barna har et bedre "språk" når det gjelder å sette grenser for seg selv. Barna er tydeligere i
sin grensesetting uten at det går ut over noen. Barna har et mer naturlig språk når det gjelder
kroppen, og det er tydelig at det er naturlig å snakke om kroppen og dens funksjoner.
Hos de eldste barna er det også en markant forskjell fra tidligere år i forhold til hva barna vet om hva
som er lov/ ikke lov å gjøre mot andre/en selv, både fra voksne og barn.
Vi ser også at barna er meget gode til refleksjon rundt dette, og barnesamtalene har fått et annet
innhold enn tidligere. Dette knyttes også opp mot at personalet er mer bevisst hvordan de snakker
med barn, hvordan de reflekterer sammen med barn, og hvordan de ulike temaene legges frem.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

For vår barnehage ser vi at det er viktig at det "holdes varmt". Vi må ha temaet oppe på ledermøter
og personalmøter gjennom året. Nyansatte trenger veiledning og en introduksjon til dette
satsningsområdet. Fint om det hadde vært noe introkurs for nytilsatte.
Nettverk for ped ledere hadde også vært fint - Erfaringsdeling og "hvor er vi"- oppdatering er alltid
nyttig for både nye og gamle ansatte.

Eikeliveien barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP
Vi har brukt og bruker programmet Mitt Valg både til
opplæring for ansatte, og samlinger om kropp og følelser
sammen med barn. Vi bruker bøker, samtaler og tegner- har
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plakater og prosjekter rundt kropp sammen med barna. Foreldre er informert om vårt arbeid og har
fått forklaringer på hvorfor det er viktig at vi snakker med barn om og har vold, kropp og følelser som
tema.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Personalet har fått kunnskap om tema og er bevisst i forhold til å undersøke mer- ha samtaler med
barn, melde videre dersom barn sier, viser eller tegner noe samt at vi snakker om magefølelsen og
agerer dersom vi er urolige. Vår barnehage melder inn og er i samtaler med barnevernet jevnlig. Det
å også snakke om vold, kropp og følelser sammen med barn er bra for veldig mye mer.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Det er viktig å få frem ny forskning- nye tall til hele personalgruppen og foreldre. Viktig å hele tiden
holde fokus på dette temaet- innlemme det i planene våre.

Eikåsen familiebarnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Snakker om kroppen, retten til å bestemme over egen kropp.
Benytter anledningen ved bleieskift eller andre naturlige
settinger. Øver mye på å respektere andres grenser når de sier nei og selv si nei/stopp. Møter barnas
følelser med annerkjennelse og forståelse. Setter ord på hvordan barnet har det, lærer dem å sette
ord på sine følelser.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Har sett at barna sette grenser ovenfor andre, hva de synes er greit at andre gjør og ikke. De sier fra
om hvordan de har det, verbalt eller med kroppsspråk. De er opptatt av kropp og prater om det.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Kompetansehevning på hvordan oppdage vold eller seksuelle overgrep på barn uten verbalt språk.

Ekornrud barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi jobber etter årshjulet som er nedfelt i årsplanen, og som vi
viderefører i temaarbeidet på alle 6 avdelingene.
Vi starter opp med MEG SELV og MIN FAMILIE. Vi bruker samlingsstund, smågrupper, bøker, Ikt ,
sanger og bilder.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Vi klarer å gjennomføre arbeidet når det er tydeliggjort i planene på avdelingene.
Opplever at barna er stolte over å være MEG og tilhøre en familie. At de er blitt mer kjent med seg
selv.De lærer å respektere hverandre og sette grenser.
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KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»
Kurs i COS er ønskelig.

Gimleveien barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP
Vi har arbeidet utfra progresjonsplanen og årshjulet i NFK
verktøyet om temaet.

Dette er arbeidet med i de ulike fagene i barnehagen - gjennom sang, forming, litteratur,
barnesamtaler osv. Vi har mange ulikheter i barnehagen som er en ressurs i arbeidet= Barn med to
mødre, ansatt gift med en likekjønnet? vi har flere nasjonaliteter blant ansatte og noen barn - vi
snakker om ulikheter i mange ulike situasjoner - fra påleggssorter, til hud, til størrelser til familier osv
dette er veldig naturlig i hverdagen i blant annet språkstimulering og samtaler.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Barna er trygge på å sette ord på følelser - både egnes og andres (i varierende grad etter alder og
modning). De er opptatt av kroppen sin.
Det er naturlige samtaler rundt ulikhet, og lite negative kommentarer på annerledeshet.
Barnesamtaler gir grunnlag for videre arbeid med trivsel og samarbeid med hjemmet.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Alltid det grunnleggende ved å snakke med barn - begrepsbruk i forhold til tema, konfliktløsning,
Oppdatert litteratur for både ansatte og barn. Hvordan man stiller spørsmål osv Dette vil alltid være
aktuelt i forhold til stadig nye ansatte inn i barnehagen.
Vi har to ganger måttet avlyse tema: "Barns seksuelle utvikling" for foreldre og personale, grunnet
pandemien.

Greverudlia barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi har vært med i prosjektet siden starten da vi var en av
pilotbarnehagene. Vi har fulgt planen gjennom flere år - og
justert den litt i forhold til at vi istedefor å skifte tema ofte - så har vi holdt i tema litt over år.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Vi ser at barna bruker uttrykk på kroppsdeler som vi ikke hørte før. Vi har også sendt to meldinger til
BV i forhold til uttalelser fra barn. Vi ser at etterhvert som arbeidet har utviklet seg i barnehagen så
har de voksne blitt tryggere i rollen som formidlere om tema. Vi bruker redd barna sitt materiell, Æ E
MÆ og materiellet som er utarbeidet i kommunen.
Barna har blitt gode til å bruke Stopp, men også med håndbevegelse. Bevisstgjørelsen også i forhold
til at de bestemmer om du kan få en klem eller ikke, det er de som bestemmer.
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KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Når skal vi bli urolige - bruk av "trafikklyset" i forhold til hva som er uvanlig oppførsel, og da tenker vi
også å bli trygge på hva er vanlig seksuell utforsking.
Vi trenger også å trygges på rutiner i forhold til når barn forteller noe - hva gjør vi da? Sjekker vi det
opp - hvordan gjør vi det, er det samme personen som sjekker opp.... er det en ny person. Her har vi
forsøkt å være i dialog med barnevernet, men fint å trygge personalet at når de sender melding så
har de gjort utsjekken på riktig måte.

Hareveien barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Småbarnsavdelingene jobber rundt tema familie og følelser.
Storebarnsavdelingene bruker materiellet fra Redd Barna,
samt bøker/litteratur som omhandler temaet. Det jobbes systematisk i smågrupper.
Progresjonsplanen følges, dvs at vi er innom flere emner i løpet av et barnehageår.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Barna lærer å sette ord på følelsene sine, og bruker dette aktivt i lek og aktivitet.
De større barna lærer om kropp og seksualitet. De får en avslappet holdning til temaet, og kommer
med mange spørsmål rundt det de lærer.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Det var svært nyttig å få ta i bruk materiellet fra Redd barna.
Det kan sikkert være positivt med kurs, der man kan få nye ideer, samt dele erfaringer.

Haukeliveien barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Kontinuerlig. Er pilot og har vært med fra starten. Også vært
med å laget materiell til "Kroppen min eier vi, i barnehagen".
Årlig foreldremøter om dette og enkelte individuelle foreldresamtaler for de som opplever tema
krevende eller ikke er enig i hva bhg skal jobbe med og hvordan. På agenda til
personalmøter/plandag. Inkludert i årsplan.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

En avdeling skilte seg ut i fjor, ved at ingen barn var opptatt av å leke "tissen- og bæsjen- leker". Det
har vært snakket så mye om kropp at det ikke lenger var så spennende å fnise av.
Største delen av barna bruker bevisst "stopp, vi vil ikke at..." (setter tydelig grenser for seg selv, og
sier i fra).
Mange barn etterspør materialet og vil gjerne jobbe med følelser, kropp, venner, familie osv.
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Positive tilbakemeldinger fra foreldre, også de som går over i skolen som forteller om verdien av
arbeidet vi gjør. Vi har ikke avdekket noen bekymringer eller meldt saker av bekymring, med
bakgrunn i dette arbeidet.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Tid til å jobbe med det, planlegge, øve og gjøre foreldre trygge på tema. Personalet må ha lyst til å
bruke det, se verdien og tørre. Det er alltid tid som ikke strekker til. Forventningene er store, med
alle oppgaver vi skal gjøre og delta på, i tillegg til å være med barna.

Hebekkskogen barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Har deltatt på alle kurs/foredrag i regi av kommunen.
På personalmøter og plandager har vi jobbet videre med tema,
eks. refleksjonsgrupper.
Hadde også KISIF på besøk med veldig nyttig foredrag. Foreldrene får informasjon om dette på
foreldremøter. Arbeid ute på avdelingen med barna spesielt rundt kropp og følelser. Starter allerede
hos de minste.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Ser at personalet er tryggere. Det er mer naturlig nå å tenke på vold og/eller overgrep når vi tar opp
bekymringer, observasjoner hos enkelt barn i vårt interne ressursteam.
Vi har benyttet KISIF for å få råd. Det samme gjelder barnevernet. Begge instansene har dermed også
blitt en mer naturlig samarbeidspartner enn før.
En annen effekt vi kan se er i forbindelse med gjennomføring av ressursteammøter. Møtene løfter
refleksjonene vi har enda et hakk opp og gjør oss bedre i arbeidet, spesielt når barnevernet og
helsestasjon er presentert i møtet.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Temaet er såpass viktig at vi aldri kan få nok kunnskap eller input.

Hellerasten barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

I september har vi snakket mye om å sette grenser for seg selv
og si stopp (også til gode venner). Vi har snakket om «meg
selv» og hvordan vi er forskjellige/like, om bruk av språk til konfliktløsning og ikke bli fysiske, og
begynt å snakke med barna om gode, vonde og ulovlige berøringer.
Vi har jobbet mye med å bruke ordene sine. Dette gjelder når man har lyst på noe/ til å gjøre noe,
men også i situasjoner barnet opplever som ubehagelig og ønsker å stoppe. Vi har hatt fokus på
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følelser, og bruker boka “Hva er følelser” av Birte Svatun og Bo Gaustad, og øver oss på å snakke om
følelser vi ofte kjenner på, og hva vi kan gjøre når vi kjenner på disse følelsene. Vi bruker husene
barna har tatt med hjemmefra med flotte bilder av familiemedlemmer og snakker med barna om
familien deres, hvor de bor og lignende. Vi kommer til å fortsette med å snakke om hvordan ulike
familier kan se ut.
Vi bruker mye av grønne/røde tanker, sette ord på det man liker/ikke liker, si Stopp istedenfor fysisk
handling. Ikke vise rompa og tissen til tider og utider. At det er et privat område og skal ikke røres av
andre. At også voksne har et privat område som ikke skal tas på. Vi har også snakket om når er det
greit at en voksen tar på/røre ved tissen/rompa.
Vi snakker om kroppsdeler til barna og setter ord på hva de ulike heter. At det skal være naturlig å
snakke om kroppen og benevne. når vi skifter bleier kan barn være nysgjerrige på seg selv og andre.
Viktig at vi er flinke til å sette ord på ting og ufarliggjøre. Barna skal bli trygge på seg selv og sin
kropp. Vi har tema “meg selv” og blir kjent med hvem er vi, min familie og hvordan ser vi ut. Vi
snakker om følelsene til barna, glad, sint og lei seg og barnas intimsoner. Det er lov å si nei om man
ikke vil ha en kos eller være nær de andre. Man kan si nei eller stopp. Vi voksne hjelper barna til å
sette ord på følelsene til barna. Vi ser på bilder, bøker og synger sanger om kropp og følelser. Vi har
hus til barna med bilder av familien og nære relasjoner som vi ser på og snakker om i hverdagen. Vi
blir kjent med barna og deres familie. Vi voksne må være beviste voksne og se etter “tegn” på om
noe skulle være ugreit når barna ikke kan utrykke dette selv. For eksempel se etter blåmerker når vi
skifter bleier på steder det ikke pleier å være og om barna reager kraftig ved bleieskift og stell må
man være på vakt. Er dette utenfor normalen?

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Litt tidlig å se effekten enda, men vi ser at barna er mer bevisste og kommer oftere til en voksen for å
få hjelp i konflikter. Opplever at barna i noe større grad prøver å løse konflikter ved å bruke språket,
hvertfall hvis voksne minner dem på det. Barna viser i tillegg stor interesse for husene til de andre
barna, og de peker stolt på de ulike familiemedlemmene.
De er mer bevisste, men mye sklir forbi, særlig hos de største på avdelingen. De synes det er
morsomt og vise seg fram. Barna kommer til oss å søker kontakt. Vi opplever at barna er trygge og
stolte av familien sin.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Det kan være fint med kompetanseheving på hvordan en kan jobbe med nærhet uten at det blir
«klenging»/slossing etc.
Det kan være behov for kompetanseheving når det kommer til barns seksualitet, kropp og spesielt
benevning av kroppsdeler, i tillegg til å finne gode måter å appellere til hele barnegruppa.
Hadde vært fint med litt tips hvordan starte disse samtalene i en veldig spredd aldersgruppe.
Hvordan kan man jobbe med dette med de yngste barna? Hvordan gå litt dypere i det enn det man
allerede gjør? Kanskje vi må tenke litt nytt og annerledes.

Hjertegryta barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP
Vi har fulgt progresjonsplanen til "Se meg-hele meg" i
barnehagen. Vi har tatt opp tema på foreldremøte og

37

informert og vi har hatt det oppe på personalmøter. Vi hadde også besøk av familiekoordinator i
kommunen på en planleggingsdag. På avdelingene har vi i stor grad arbeidet med satsningsområdet i
barnehagehverdagen ved å sette ord på barnas følelser, øvd på å sette grenser, og snakket om kropp
i hverdagssituasjoner. Vi har lest bøker og sunget sanger om følelser og kropp m.m.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

De voksne er mer bevisste og trygge i sin rolle. Barna har blitt mer bevisst egen kropp og kroppsdeler.
De har fått en større interesse for kroppen og forskjeller mellom kjønnene. Barna er bedre på å sette
grenser for hverandre og respektere hverandres grenser

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Dette er et tema som man bør ha fokus på jevnlig og da trenger man alltid påfyll for å høye
kompetansen. Det vi i vår barnehage trenger mer kompetanse på akkurat nå er "barnesamtaler".

Hoelshytta barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi har fulgt progresjonsplanen. På småbarnsavdelingen har
vi i stor grad arbeidet med satsningsområdet i barnehagehverdagen ved å sette ord på barnas
følelser, øvd på å sette grenser, og snakket om kropp i hverdagssituasjoner. Vi har lest bøker og
sunget sanger om følelser og kropp. Vi har pratet mye om familiene, og hvordan vi skal være mot
hverandre. -Bringebærstua småbarns avdFulgt progresjonsplanen for «Se meg-hele meg» igjennom hele barnehageåret. Jobbet med temaene
i smågrupper, samlinger og i hverdagslige situasjoner der det føltes naturlig. Vi har lest litteratur,
sunget sanger og hatt aktiviteter knyttet til temaene for måneden. Vi har hatt temaet på
foreldremøtet og i månedsbrev.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Barna har blitt mer bevisst egen kropp og kroppsdeler. De har fått en større interesse for kroppen og
forskjeller mellom kjønnene. Barna har lettere for å regulere følelsene sine, sette grenser for seg selv,
og forstå grensene andre setter for seg selv. Barna viser omsorg for hverandre, og mestrer bedre
samspill med hverandre. - Bringebærstua, småbarnsavdBåde barn og voksne snakker mer naturlig og åpent om kropp, følelser og grenser. Barna har fått økt
kunnskap om hva som er lovlig og ikke-lovlige berøringer. Barna setter tydeligere grenser for seg selv.
Barna har lettere for å bruke språket i konfliktsituasjoner og å sette ord på egne følelser og
opplevelser. Barna har kunnskap om kroppen og dens funksjoner. Samtaler rundt kropp, følelser og
grenser har blitt en naturlig del av hverdagen i barnehagen. -Blåbærstua, storbarnsavd-

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Arbeidet med satsningsområdet har blitt en naturlig del av hverdagen for de ansatte, men det kan
være behov for kompetanseheving på å oppfatte symptomer på vold og seksuelle overgrep og hva
man skal gjøre hvis man har en bekymring. Man står ikke ofte i det, så det å få frisket dette opp
jevnlig er viktig kompetansehevning.
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Holberg barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi jobber systematisk med dette gjennom hele året, vi er
beviste på se meg- hele meg gjennom hele
barnehagehverdagen, men en uke i løpet av måneden har vi ekstra fokus på forskjellige temaer på
storebarna. Vi deler barnegruppen inn i smågrupper, vi ser på filmer og vi reflekterer sammen med
barna. Hos de yngre barna blir det mer en del av praksisen hele dagen i alle møter og samspill
mellom barna. Her er det mer fokus på egne grenser, andres grenser, intimsone mm. Her har de ikke
så mye samlinger og temaer som de eldre barna, men de er mer opptatt av å gi barna et språk når
det gjelder nei eller grensesetting hos hverandre.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Effekten av et slikt arbeid er at vi i personalet er mer bevisste på hvordan vi snakker med barna i alle
sammenheng og møter, at vi er lydhøre på hva hva barna forteller eller ikke forteller, er mer tilstede i
leken slik at vi kan fange opp. Det er med oss i alle sammenheng, både fra bleie/do besøk, til
samtaler rundt matbordet, i samlinger og i lek både ut og inne. Barna blir tryggere på sine grenser og
hva som er rett og galt. Ønske er at de skal bli tryggere på å si i fra slik at vi kan være en som barna
kan stille alle typer spørsmål til, det er en del av læringen å tørre å snakke og spørre om alt innenfor
dette temaet, både for de som ikke opplever ting som ikke er greit. Det å stille undrende og åpne
spørsmål slik at barna må tenke selv. Vi blir mer bevisste og mer våkne på det som skjer i møtene
mellom barn -barn og barn-voksne.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Ønsker mer tid, mer tid til å gå i dybden på de vanskelige samtalene, barnesamtalene, det å bli trygg
på hvordan man kan bruke dette når vi kommer oppi forskjellige opplevelser/møter mm. Vi jobbet
litt med noen caser en plandag og det å kunne reflektere og snakke sammen på en sånn måte gir
mye trygghet til personalet, samt at det gjør at vi blir mer bevisste våre likheter og ulikheter. Her
kunne vi gjerne ønske at spørsmålet ble stilt direkte til ped.lederene eller de ansatte som utøver
arbeidet innen for dette sammen med barna. Skulle også ønske å få inn en annen barnehage som har
kommet "lengre" eller som har mer kompetanse på dette inn i barnehagen på et personalemøte slik
at vi kunne blitt inspirert av hverandre eller hjulpet hverandre videre med å bli tryggere i arbeidet.
Hatt bedre tid til å implementere arbeidet og arbeidsmåtene til hele personalet.

Ingierkollen barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP
Tatt opp på personalmøter, avdelingene har hatt fokus på
kropp og kroppen min, brukt "steg for steg" og "røde og
grønne tanker".
Brukt fagplanen og kvalitetskjennetegn.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Økt bevissthet i personalgruppa. Ansatte tar dette på alvor. Større trygghet i personalgruppa.
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KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Flere caser, praksisøvelser: hvordan håndtere hvis man opplever det i praksis. Hvordan reagerer man
og hvordan handler man.

Kapellveien barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP
Vi har jobbet med årshjulet som utgangspunkt.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Barna, personalet og foresatte får økt kompetanse som bidrar positivt for barna. Personalet blir
tryggere innen dette området - foresatte heier på temaet- alt kommer barna tilgode.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Økt kompetanse om hvordan vi møter barn som kommer med utsagn som bekymrer oss.

Kolbotn barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP
Vi har fulgt årshjulet og har skaffet endel materiell.
Hatt dette som tema på avdelings - og personalmøter
Dokumentasjon på vegger og via ukes - og månedsrapporter
Vi har øvd oss på samtaler og åpne spørsmål

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Hatt mange refleksjonssamtaler formelt og uformelt. Ansatte har hatt utvikling, og alle har stor
forståelse for viktigheten av temaet, og har endret praksis. Nå bruker alle korrekte ord og uttrykk og
tar i mot barna innspill og spørsmål med åpenhet.
Barns seksuelle aktiviteter har vært observert og vi har regulert og veiledet underveis.
En melding til barnevernet har vært sendt.
Foreldregruppa har stort sett vært veldig positive. Det har vært behov for noen samtaler der det har
vært reaksjoner. Det handler stort sett om at temaet er fremmed og ugreit i deres kultur.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Hva er normal seksuell aktivitet for barn? Hvordan følge opp barn der bekymring er stor/vært
meldt/vi vet det har skjedd noe.
Mer om hvordan vi kan være/vår adferd/vårt språk for at enda flere barn kan fortelle. Mer fokus på
vold i nære relasjoner. Om de ulike reaksjonene barn kan få, hva skal vi se etter. Spesielt der barn er
vitne til vold, både fysisk og psykisk.
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Kråkstad barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE
MEG» FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi har samlinger/aktiviteter utifra nivåene i
progresjonsplanen.Vi bruker litteratur aktivt i frilek og
samlinger. Vi bruker kompetansen vi nå har i møte med
barna i alle hverdagssituasjoner. Vi reflekterer og diskuterer i personal, - refleksjons, og
avdelingsmøter. Vi synliggjør tema på avdelingen med pedagogisk dokumentasjon.
Temaet blir gått igjennom på foreldremøter, og de får innblikk og mulighet til å stille spørsmål rundt
temaet.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Vi ser at barna er tryggere i sin sosiale kompetanse. De er tydeligere i møte med andre, og har større
mot til å si ifra. Vi ser at det er mer naturlig å snakke om de tingene som tidligere var litt flaut og
ekkelt, og barna er mer åpne for temaet. Vi ser også barn som er mer utforskende og stiller spørsmål
om kropp og følelser.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Vi mener at det trengs mer kompetanse på saksgang når det evt har oppstått en situasjon hvor det
trengs å meldes til en ekstern instanse.

Langhus barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi bruker materiell fra Mitt valg. Vi vektlegger gode relasjoner
mellom personalet og barna. Tillit og gode samtaler. Vi snakker
om kroppen, om barnas rett til å bestemme over egen kropp. Vi har temasamlinger om følelser,
hvordan barn blir til, lovlige og ulovlige berøringer, gode og vonde hemmeligheter. Vi bruker heispillet.Temaet tas opp på foreldremøter.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Barna får mer kunnskap om kroppen, de lærer å sette ord på ting. Vi bryter tabuer og gir barna et
språk om kropp, følelser, seksualitet.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Mer kompetanse på gode barnesamtaler. Det er ikke alle dette faller like naturlig for. Vi ser at
erfaringer og øvelse etterfulgt av refleksjon er utviklende.
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Læringsverkstedet Myrvoll barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Privat barnehage, vi har ikke jobbet med «se meg, hele meg».
Barnehagen har hatt et oppstartstår, noe som har gjort at vi ikke
har fått jobbet systematisk med dette arbeidet. Vi har likevel dette nedfelt i våre rutiner og HMSarbeid.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Generelt er det behov mer kompetanse knyttet til å avdekke vold og overgrep, f.eks. tilknyttet
barnesamtaler.

Maurtua barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi jobber med se meg-hele meg og følger kommunens plan etter
alder og nivå. Hos de yngste er vi opptatt av å bevissgjøre de på
egne følelser, snakker om kropp i stelle og påkledningssituasjoner , synger og leser om temaet.
Temaet er forankret i årsplan, periodeplaner og ukeplaner.det blir også løftet opp på foreldremøter i
vår barnehage.
Vi har kroppen som hovedtema i inneværende barnehageår ,noe som innebærer en ennå større
mulighet til fordypning i temaet . Hos de eldste går vi dypere inn i dette temaet. Prøver å gjøre de
bevisste på egne grenser, gode og vonde berøringer, etc. Her brukes også alle dagligdagse situasjoner
og samlinger i hverdagen til å belyse temaet.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Barna virker opptatt av eget kjønn og forskjellen til det motsatte kjønn. De vet godt hvilke berøringer
som er tillatt og kan sette grenser ovenfor andre barn . De fleste ser også ut til å forstå andres
grenser. Barna tar dette temaet mye mer naturlig jo yngre de er !

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

I vår barnehage har vi også brukt krisesenteret som kursholder på en av plandagene. Vi tror det er
viktig med slikt faglig påfyll, gjerne repetering med visse mellomrom. Det hjelper oss til å våge å se ,
erkjenne å ta inn over oss at noen barn virkelig i 2021 utsettes for seksuelle overgrep og vold.

Mellomåsen barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi har jobbet etter tiltaksplanen som et arbeidsverktøy på alle
avdelinger. Barnesamtale på storebarnsavdelinger og månetlig grupper. Benytter mye litteratur med
barna . Informasjon til foresatte.
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EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Effekten er åpenhet blant barn og voksne og informasjon fra enkeltbarn som vi har måtte ta tak i og
snakke med foreldre om.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Kompetansebehov på voksenrollen og gjennomføring av vanskelige samtaler.

Nordre Finstad barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Temaet har vært oppe på personalmøter og plandager, med
bevisstgjøring av personalgruppa.
Personalet har brukt progresjonsplan i arbeidet med barna, og vi har diverse bøker for å støtte opp
om arbeidet og gi barna tilgang til temaet på deres premisser.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Barna har et tydelig trygt forhold til å snakke om kropp, og det er klart for oss at spesielt i de
periodene vi har nærmere fokus på temaet, så er barna opptatt av dette selv også.
Vi fikk flere tilfeller av "mamma slår meg", og måtte gå noen runder med barnevernet.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Det er behov for å få dette enda mer under huden. Personalet uttrykker et stort ønske om mer og
oftere kursing, der dette temaet tas opp konkret, og der vi kan få nyttige verktøy til å bli trygge nok
til å møte utfordrende situasjoner med barn som har det vanskelig.

Nordåsveien barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

5-åringene: Følelser rundt skolestart, gode og vonde
hemmeligheter og hvem man kan fortelle hemmeligheten til,
gode og vonde berøringer, bestemme over egen kropp
4- åringer: følelser og relasjoner, ulike familierelasjoner, gode og vonde hemmeligheter, hvordan ser
kroppen ut
3-åringer: følelser og vennebøkene - grue seg, dele , glede seg, snakke om det, vise følelser, bli enige,
samarbeide, si unnskyld, vente på tur, si stopp, roe seg ned.
2-åringene: følelser som glad, sint, lei seg, redd. Kroppen - forskjell på gutt og jente - lære ordene på
kjønnsorganer. Respektere grenser - si stopp. eller nei til kos
1-åringene: Kropp - lære navn på kroppsdeler. Min og din kropp.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Barna snakker mer åpent om kropp. Flere barn sier stopp.
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KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»
Se meg, hele meg kurs må repeteres jevnlig f. eks hvert 3. år.

Rikeåsen barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi har brukt «Kvalitetskjennetegn for arbeid med Se meg-hele
meg i barnehagene» og evaluert oss i starten av arbeidet og
etter ett års tid. Vi tok utgangspunkt i «Nordre Follo Progresjonsplan kropp seksualitet og grenser»,
og lagde vår egen plan i det pedagogiske arbeidet, gjennom å skrive om dette i periodeplaner. Med
mål og tiltak under. Vi brukte materiell fra kommunen, forslag til bøker osv. Vi fikk det inn som nytt
tema i vår egen årsplan.
Vi har snakket mer med barna om kroppen, hva kroppsdelen heter, om hvordan barna kan sette
grenser for seg selv og sin egen kropp, hvordan er det greit å si i fra.
Vi har sunget sanger, lest bøker, tegnet omriss av kroppen, bevegelsessanger om kroppen, sanselek,
vannlek, laget familiehus med foto fra barnets familie. Brukt stellesituasjonen til å lære hva
kroppsdeler heter, benevning. Snakket om at det er forskjell på barnekropp og voksenkropp.
Brukt dukketeater for å lære om grensesetting.
Også hatt «følelser» som tema, brukt «Kanin og Pinnsvin»-opplegget, laget våre egne kort om
følelser og snakket om dem. Hatt oppslag på veggen i barnas høyde om familier, kropp og følelser
spesifikt. Vi hadde det som tema på et foreldremøte, «dialog-kafe» der vi lagde refleksjonsspørsmål
rundt holdninger om temaet osv.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Etter evaluering etter første år var det interessant å se hvor mye vi faktisk hadde utviklet oss i løpet
av den perioden. Personalet ble mer bevisste på temaet, og tryggere i hvordan vi snakker med barn
om dette. Fint for foreldre å få et innblikk i dette samtidig som vi startet opp med det.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Mer kunnskap om barns seksuelle utvikling og mer om barns seksuelle lek, onani, hva som faktisk er
normalt. Og kanskje noe om hvordan snakke med foreldre som syns at dette ikke hører hjemme i
bhg. Det er det som er utfordrende. Mer om ulike kulturer og syns på barns seksualitet osv… er
interessant i lære mer om.

Rognebærlia barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi har satt de ulike temaene fra årshjulet inn i årsplanen på
riktig måned da vi har kalender plan. Da har vi fokus på disse
temaene på hver avdeling ut i fra alder på barna. På denne måten får vi hvert år gått gjennom hele
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årshjulet. Vi jobber da i mindre grupper, i samlingsstunden og tar dette opp i den daglige dialogen
med barna.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Vi ser at barna er tydeligere i sin kommunikasjon rundt egen kropp. Dette gjelder de største. De tør å
si stopp og dette vil ikke vi være med på hvis det blir lek eller fremvisning av kroppsdeler som de ikke
ønsker å være med på. Barna sier også hyppigere i fra til de voksne hvis de opplever noe ubehagelig i
lek. Vi ser at de minste har lært å si stopp men dette gjelder generelt hvis de ikke liker noe .

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Barnesamtaler er alltid fint å få mer kompetanse på. Mer kompetanse på hvordan oppdage overgrep,
tegn på at det er noe.

Rosenlund barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi har jobbet aktiv på alle avdelinger ved å snakke om følelser,
kropp, grenser ect. Vi bruker trinn modellen inn i årshjulene til
alle aldere og i årsplanen for å sjekker at vi har dette med oss i
hverdagen.
Vi har også bestilt nye dører inn til badene, med vinduer.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Vi opplever åpenhet blant barn og voksne. Vi kan prate om alt uten at dette er tabubelagt.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Vi kjenner at vi aldri får nok informasjon og kompetanse på dette temaet så vi kjenner at vi trenger
påfyll for å holde det vedlike.

Siggerud barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Arbeidet primært med fagplanen. Progresjonsplanen er noe
som satt systematisk ut i verk hos oss og som man har fokus på
gjennom hele året. Kvalitetskjennetegn for tema har også blitt brukt i noen grad. Fokus på tema
under møtevirksomhet som ledermøte, refleksjonsmøter og personalmøter. Tema er også tatt opp
årlig på foreldremøte. Barnehagen har vurdert å sette tema systematisk inn i foreldresamtale guiden
vår, men vi er ikke kommet så langt enda. I 2020 søkte barnehagen om midler hos Fylket for å være
en del av et prosjekt som heter Barnas verneombud. Dette opplevdes som hensiktsmessig, og vi har
fått flere nye verktøy til å bruke i arbeidet for å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET
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Økt bevissthet og trygghet rundt tema i personal- og foreldregruppen.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Vi har stilt oss dette spørsmålet internt i barnehagen, og endte på at vi er litt usikker på hva som er
viktigst og riktigst å fokusere på fremover. Barnas verneombud kommer nok til å være med oss i
tiden fremover, da de har noen utviklingsaspekt ved seg som en ikke har hatt fokus på under
prosjektet "se meg, hele meg".

Siggerud gård barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Med utgangspunkt i progresjonsplanen utarbeidet for
barnehagene i Nordre Follo, har hver avdeling utarbeidet en
egen progresjonsplan med utgangspunkt i alderen på barna. Denne teller temaene inn i måneder, og
sier detaljert noe om hva vi skal ha gjort i løpet av en spesifikk måned. Personalet prater med
foreldrene om dette på foreldremøtet på høsten, og sender planen til foreldrene slik at de kan følge
med. Foreldrene blir også informert underveis. Og vi bruker kvalitetskjennetegn på avdelingsmøter.
Progresjonsplanene evalueres jevnlig slik at de blir levende dokumenter.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Ved å ta for seg et tema eks. følelser over en viss periode, observerer personalet at barna selv blir
bevisst hva den andre formidler verbal og non verbalt. Det å se den andres ansikt. Når personalet
også viser til tema en har jobbet med i en hverdagssituasjon, er dette noe barna kan kjenne seg igjen
i og da kommer med forslag til løsning. Barna blir bevisst å sette grenser for seg selv og andre ved å
stopp, sette ord på hva en vil/ikke vil og det å holde opp håndflaten og vise stopptegn.
Personalet opplever at de har blitt godt skolert i hva de skal se etter, med tanke på bekymring.
Barnehagen har gode planer på hva som skal gjøres ved bekymring. De opplever en større åpenhet
blant hverandre, og med vekt på følelser og grensesetting, opplever de barn som gir hverandre større
rom, blir flinkere til å si ifra, si nei, og at de respekterer hverandres grenser i større grad.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Mer kunnskap om hvordan personalet prater om vonde hemmeligheter, gode og vonde og ulovlige
berøringer og gode og vonde følelser.
I barnehagehverdagen er personalet vant til å jobbe med sosial kompetanse og følelser, men temaer
som omhandler vold og seksuelle overgrep mor barn rører i noe ved de fleste av oss, som fortsatt
kan være vanskelig å snakke om for mange. Det er et alvorlig tema, og personalet er redd for å gjøre
feil. Alle vet at de skal prate om det, de vet hva, men hvordan? Det barnehagen ønsker mer kunnskap
er; hvordan personalet skal prate med barn om vold og seksuelle overgrep.
Ellers mener personalet at de fått mye kurs og kompetanseheving på området. Det er godt
implementert i barnehagens planverk.
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Skoghus barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP
Brukt tid på diverse møter og planleggingsdager ift.
bevisstgjøring for ansatte. Også fokus på godt psykososialt
barnehagemiljø.

Avdelingene har jobbet utifra barnas alder, både praktisk/visuelt og f.eks. samlinger om kropp, gode
og vonde hemmeligheter, refleksjoner om hva som er greit og ikke greit (lov - ikke lov), bruk av Leo
(mitt valg), hvordan barn blir til. Informasjon til foreldre.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

At det er litt lettere for ansatte å snakke med barna om det. Mer kunnskap om temaet.
At særlig de eldste barna vet mer, og forhåpentligvis er de bedre rustet til å sette grenser.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Generell opplæring, særlig for nye ansatte. Hvordan snakke med barn om "vanskelige" tema.
Fokus på forskjellige kulturelle holdninger.

Skoglia barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Satsingsområdet er som her beskrevet i vår årsplan. Arbeidet
blir forankret i pedagogisk månedsplan for alle avdelinger.
Mål vi har satt for barnehageåret 2021-22 Barna skal være trygge på egne følelser, og ha god
kjennskap til egen kropp.
Barnehagens rammeplan (2017, s. 49 og 11) sier: «Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med
kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser» og at «Personalet skal ha et bevisst
forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette
kan forebygges og oppdages».
Prosjektet «Se meg - hele meg» er satt i gang som et forebyggende arbeid mot vold og overgrep mot
barn. Dette arbeidet er forankret både nasjonalt og lokalt. Regjeringens opptrappingsplan er å ruste
barnehageansatte til en bedre kunnskap til å oppdage og avdekke vold og overgrep mot barn. I
denne sammenheng å gi barn kunnskap og forståelse av retten til å bestemme over egen kropp. I
Nordre Follo kommune er det politisk behandlet og bestemt å ha dette temaet som en felles satsing
for alle kommunens barnehager. Dette arbeidet følger en felles fagplan ut fra barnets alder og
modenhet. Nærmere informasjon gis i egen brosjyre og pedagogisk månedsplan for den enkelte
avdeling.
Personalet i Skoglia jobber forebyggende mot vold overgrep og vold ved at de lærer barn om
kroppen og følelser og det å sette grenser. Kunnskap, kjennskap og trygghet til egen kropp er et
innhold som er nedfelt i våre plandokumenter. Hvilket innhold som blir valgt ut er med utgangspunkt
i barnas forutsetninger og alder. Litteratur som vil bli brukt er bl.a. boken «Vi er meg, Min meg».

47

Personalet vil bruke tegninger og bilder som grunnlag for refleksjon og samtaler mellom barn og
personalet.
Kroppen er et spennende tema for alle barn. Det kan handle om hvordan kroppen ser ut inni og
utenpå og hvordan den fungerer. Her vil personalet ta utgangspunkt i den indre biologien som
skjelett, muskler, hjerte, lunger og blodårer m.m. ut fra barnets forståelse og interesse. Barns kropp
som tema er spennende på samme tid som det er viktig å skape forståelse for dens sårbarhet.
Dette arbeidet vil inngå i en i en progresjonsplan fra yngst til eldst i barnehagen for alle barn i Nordre
Follo.
Aldersgruppe 1 – 3 er år.
Kjennskap til egen kropp og lære sette bruke benevnelser på alle kroppsdeler viktig.
Begynne å sette ord på følelser og lære å sette grenser for egen kropp, og være tydelig ved å si stopp
på hva de ikke liker.
Aldersgruppen 4 – 6 år
Her jobber de i prosjekt over lengre tid med å bli kjent meg egen kropp gjennom, tekst, bilder og
barnesamtaler. Sette ord på følelser, bli trygg på å sette grenser, sette ord på hva de ikke liker i
relasjon med andre barn eller voksne.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Effekten av dette arbeidet er tydelig å se i barnets språk. Hvordan det setter ord på egen kropp,
hvordan de omtaler og forstår hvordan kroppen er og virker. De er tryggere på egen kropp og har en
kunnskap og forståelse til og for kroppen i alle aldre. De er tryggere og bedre til å sette grenser for
egen kropp og hva andre kan og har lov til å gjøre. Den eldste aldersgruppen lærer hvordan barn blir
til og blir født.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Kompetansen er god, på samme tid viktig å fornye og gjenta da dette er stort og komplisert tema.

Skotbu barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi har samlinger/aktiviteter utifra nivåene i progresjonsplanen.
Vi bruker litteratur aktivt i frilek og samlinger.
Vi bruker kompetansen vi nå har i møte med barna i alle hverdagssituasjoner Vi reflekterer og
diskuterer i personal, - refleksjons, og avdelingsmøter.
Vi synliggjør tema på avdelingen med pedagogisk dokumentasjon. Temaet blir gått igjennom på
foreldremøter, og de får innblikk og mulighet til å stille spørsmål rundt temaet. Alt i alt er temaet
godt innarbeidet i Skotbu barnehage.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

I Skotbu, som er inne i sitt tredje barnehageår med temaet, kan vi se at barna er tryggere i sin sosiale
kompetanse. De er tydeligere i møte med andre, og har større mot til å si ifra. Vi ser at det er mer
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naturlig å snakke om de tingene som tidligere var litt flaut og ekkelt, og barna er mer åpne for
temaet. Vi ser også barn som er mer utforskende og stiller spørsmål om kropp og følelser.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Vi mener at det trengs mer kompetanse på saksgang når det evt har oppstått en situasjon hvor det
trengs å meldes til en ekstern instanse.

Slåbråten barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Implementert satsningsområdet inn i de ulike temaene i
barnehagens årsplan. I årsplan 2020/21 hadde vi punkter fra
progresjonsplanen til se meg- hele meg, under hver periode gjennom hele året. Hver gruppe jobbet
med dette på avdelingen. Da kunne vi også følge progresjonsplanen.
Hadde bøker og litteratur som vi leste, snakket om osv. Ulike formingsoppgaver knyttet til tema
Kunnskap om kroppens ulike funksjoner og begreper. Snakket mye om de ulike følelsene vi har
Grenser og det å ha hemmeligheter. Jobbet mye i små grupper, da det var covid 19.
Foreldrene ble informert på foreldremøte og vi hadde besøk av en styrer som informerte kort om
prosjektet.
I dette barnehageåret har vi også valgt å implementere satsningsområdet inn i de ulike periodene.
Ved hver periodeplan bevisstgjør vi hva vi skal ha fokus på og i tilbakeblikkene setter vi ord på hva vi
har vært innom. Vi jobber fortsatt i jevnaldringsgrupper, slik at vi følger progresjonsplanen.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET
Effekt av arbeidet:

• Barna har fått mer bevisst forhold til egen kropp
• Barna har fått kunnskap om kroppen
• Vi voksne er mer lydhøre og observante ovenfor det barn sier.
• Det er blitt mer naturlig å snakke om underlivet og hva som er lov og ikke
• Følelser er satt i fokus
Kompetanseheving:
• Alltid godt med innputt om tema, i form av en god foreleser
• Innkjøp av mer litteratur, både for liten og stor
• Språkposer som passer til tema
0- 3 År
Vi ser at barna etter hvert blir trygge på seg selv og andre når de får tydelige rammer rundt hvordan
vi ønsker å omgås på avdeling. De lærer seg å si stopp både med ord og kroppsspråk, og ikke minst så
lærer de å dele og andre egenskaper som er viktig for å danne vennskap.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Det kan være fint med kurs/foredrag til inspirasjon for hvordan man kan jobbe med dette temaet i
barnehagen. Hvordan jobber andre med det, alternative metoder.
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Smedsrud barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Alle avdelinger har fulgt progresjonsplanen gjennom hele
barnehageåret. For de yngste har det vært en integrert del av
barnehagehverdagen, med bl.a. tilgjengelige bilder i barnas høyde. De eldste har i tillegg hatt
samlinger, med mye samtale, tankekart, bilder, IPad, litteratur og formingsaktiviteter. "Grønne
tanker, glade barn" er brukt mye i de eldste gruppene. Barnehagen har kjøpt inn flere nye
barnebøker innenfor temaet. Ellers har vi hentet mye i "Æ E MÆ"

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Den største effekten vi ser per i dag er bevissthet og kunnskap blant de ansatte. Personalet har blitt
tryggere i begrepsbruk osv. Det er for tidlig å kunne si noe om effekten blant barna. Vi har hatt
mange gode erfaringer og opplevelser underveis, som gode samtaler om f.eks. følelser og om
hvordan barn blir til, men det er først når vi har gjennomført progresjonsplanen gjennom hele
barnehageløpet, med mye repetisjon, at vi kan snakke om en effekt blant barna. Effekten blant barna
nå er en god start!

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Kunnskap om barns seksualitet / barns seksuelle utvikling; hva er normal / unormal seksuell lek blant
barn?

Sofiemyråsen barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Dette har vært og er fokusområde i Sofiemyråsen bhg i 2021.
Alle avdelinger har i hele bhg året 2020/2021 satt ekstra fokus på det og hatt det som ett
gjennomgående tema gjennom bhg året. Vi har benyttet kvalitetskjennetegn, progresjonsplan,
årshjul, fagplan, didaktisk plan og foreldreinformasjon utarbeidet av Nordre Follo. Vi har også vært
med på opplegget fra Stine Sofie stiftelse - barnas verneombud i forrige bhg år, som er videreført
dette bhg året.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Tryggere personalet som har fått mange verktøy på hvordan snakke med og håndtere evt. slike saker.

Spilloppen barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Begge avdelinger har i stor grad fulgt progresjonsplan og årshjul
(med noen tilpasninger). Det ble satt av tid på planleggingsdager og
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personalmøter, slik at alle ansatte fikk tid til å gjøre seg kjent med temaet. På Loppekassa
(småbarnsavdeling) ble det fokusert på å bevisstgjøre barna på ulike følelser, på å sette egne grenser
og å respektere andres grenser. Voksne tok rollen som talerør for de som ennå ikke hadde et aktivt
språk (ettåringene), mens de opptrådte støttende overfor toåringene når de prøvde å sette egne
grenser og det ikke førte fram. Stellesituasjonen ble en naturlig arena for å lære barna om kroppen.
Vi lagde også familiehus med bilder av barnet og dem de bodde sammen med, og i utetiden gikk vi
tur hjem til hvert enkelt barn. Som støtte i arbeidet med temaet, ble det brukt bilder, sanger og enkle
fortellinger.
På Huskestua (storebarnsavdelingen) har de også vært opptatt av at barna skal bli kjent med og
trygge på egen kropp og identitet, samt at de gjennom kunnskap skal bli best mulig rustet til å sette
egne grenser og fortelle til trygge voksne dersom de opplevde at grenser ble overskredet. De har
jobbet i mindre grupper, gjerne aldersinndelte, slik at det de til en hver tid tok opp var tilpasset
barnas alder og modning. Av og til har det oppstått situasjoner i hverdagen som har gjort det naturlig
at man prater sammen om ulike ting rundt dette temaet. Ellers har de gjort seg nytte av det som
finnes av bøker, bilder, sanger og aktiviteter i arbeidet.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

På Loppekassa opplevde vi at barna ble "flinke" til å trøste hverandre, de fikk en mer bevissthet når
det gjaldt egen kropp og de lærte seg navn på ulike kroppsdeler. Vi så at barna var mer nysgjerrige på
de fysiske forskjellene på jenter og gutter. De ble også mer lydhøre overfor hverandre når det gjaldt å
sette egne grenser. Ordet "Stopp" eller vise en håndflate ble oftere brukt i situasjoner der de
tidligere gjerne benyttet seg av et dytt.
På Huskestua har barna blitt veldig bevisste på hva de tolererer av berøringer fra andre og det å sette
ord på at "dette er min kropp og det er vi som bestemmer over den". Det har blitt mer naturlig å
snakke om kroppen, om likheter og forskjeller. Barna snakker mer åpent om at noen berøringer er
lovlige mens andre er det ikke, og at det er lov å fortelle om hemmeligheter til en trygg voksen. De
har også fått et utvidet vokabular som gjør det lettere å fortelle.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Styrer og pedagogisk leder på Huskestua deltar denne høsten på kurs i regi av PBL. Dette er et
samarbeid om et undervisningsprogram mellom PBL og Stine Sofies stiftelse; Stine Sofie
Barnehagepakke og Barnas verneombud. Målet er å få styrket handlingskompetansen innenfor
områdene vold og overgrep, barnehagemiljø, mobbing og krenkelser og barn med behov for spesiell
tilrettelegging. Det er tre samlinger innenfor hvert av temaene. innimellom samlingene jobbes det
med ulike temaer i barnehagen, slik at også det øvrige personalet får ta del i kunnskapen. Dette
opplegget gjør at vi på nåværende tidspunkt føler at vi får dekket mye av behovet for
kompetanseheving, men temaet er så viktig at vi ikke vil si nei til å delta dersom det kommer tilbud
fra kommunen.

Svartskog friluftsbarnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Temasamlinger i aldersdelte grupper. Følger progresjonsplanen.
Kropp, grenser, sette ord på følelser.
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Hjelpemidler: diverse bøker, rød/ grønn bamse (psykologisk førstehjelp)
Spontane samtaler når tema berøres i barnas lek, oppfølgende samtaler i samlinger.
Tema omtalt som satsningsområde i barnehagens årsplan. Tema på foreldremøte.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Et "friere" og mer aktivt språk om tema hos både barn og voksne. De faste samlingen har fått en fast
form som gjør barna engasjert og delaktig

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Hvilke grenser/ aksept skal vi tillate i forhold til barnas seksuelle utforsking, samhandling i lek sett i
lys av barnegruppas sammensetning

Sætreskogen barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi jobber med dette i aldersdelte grupper på hele huset en til to
ganger pr uke.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Ser at barna er tryggere på å stå opp for seg selv. Tryggere på å vise følelser og til å hjelpe hverandre.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Vi har jobbet med dette i noen år før Se Meg Hele Meg prosjektet startet. Kurset av Margretee
Wiede Aasland og Pia Friis. Benytter progresjonsplanen. Har ingen nye i ansatt gruppa nå, så tror vi
kan si at behovet ikke er så stort nå.

Trolldalen barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

I Trollåsen startet vi på småbarns basen å bli kjent med
kroppen, sette navn på de ulike kroppsdelene, snakke om forskjeller/ulikheter mellom jenter og
gutter ogh vi har hatt fokus på at det er lov å si nei og stopp hvis noen gjør noe som man ikke synes
er greit.
På storebarns basen har de snakket om kroppen, følelser og hva som er rett og galt. De har jobbet
med å bli kjent med seg selv og andre. De har tegnet, sunget og brukt kroppen aktivt i arbeidet sitt.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Vanskelig å si noe om vi merker noen forskjell ennå, men i fjor var det i hvert fall mer åpenhet og
nysgjerrighet fra barnas side om kroppen. Det var mange samtaler om penis, rumpe, guttetiss og
jentetiss og det var stor nysgjerrighet ved toalettbesøk og ved bleieskift. Om det er barnegruppen og
foreldrene som har gjort at det har bitt sånn eller om det er arbeidet i barnehagen eller en
kombinasjon er vi usikre på.
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KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Det er ønske om kompetanseheving ifht kjennetegn og hva vi skal se etter om det er noe som ikke
stemmer. Ellers er det mye snakk om å øve på å holde samlinger og bli "tøffere" til å snakke om ting
som tidligere var litt tabu å snakke om.

Trollskogen barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi bruker fagplanen og progresjonsplanen. Leser bøker, har
barnesamtaler og de eldste ser filmer fra NRK super og
reddbarna. Filmer og samtaler skjer i bolker i løpet av året. Informasjon på foreldremøte på høsten
om hvordan barnehagen jobber. Vi har snakket mye i personalgruppen om at vi må tørre og tro at
det skjer.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Personale er blitt tryggere i å snakke om det, stiller spørsmål og snakke med barn om kropp og
seksualitet. Hva som er greit og ikke greit. Om barn kommer med utsagt man stusser på, tar man det
med en gang.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Fagarbeidere og assistenter, mer opplæring for dem. barnesamtaler både i gruppe og en til en.

Tussestien barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Bilder av kropp og kroppsdeler som viser ulike fasonger med og
uten klær er mye brukt. Bøker med bilder/tegninger, f. eks.
Anna Fiske-bøkene og andre bøker om kropp og følelser har vært brukt. De eldste barna (4-5 år) har
brukt Røde og grønne tanker hvor følelser og egne grenser i rollespill og caser har vært i fokus, og de
har fått kunnskap om hvordan barn blir til. De yngste har hatt egne badedager, hvor de har blitt kjent
med ulike kroppsdeler og har blitt kjent med forskjellen mellom gutter og jenter. Mangfoldsuke i
forbindelse med Pride, for å vise hvordan en familie kan være satt sammen, har en avdeling
gjennomført. Det er også laget egne familiehus til hvert barn.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Barna viser mer kunnskap om hvordan kroppen fungerer og kan forstå andres følelsesuttrykk. Barna
fremkommer som tryggere og tydeligere med tanke på å si ifra om det de ikke liker. Barna viser mer
trygghet mht. nakenhet og det virker mer naturlig for dem å kle av seg sammen med andre barn.
Barna viser mer selvstendighet mht. av- og påkledning.
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KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Se meg - hele meg og Æ e mæ har vært bra å bruke i arbeidet. Barnehageansatte slutter og byttes ut,
så kurs/påfyll kan være bra, f. eks. med Pia Friis. Pia Friis sin bok om seksuelle leker har vært lettlest
og tilgjengelig for alle ansatte. Påfyll i form av kurs/foredrag om hva man ser etter, og hvordan man
bør reagere ved mistanke om vold og overgrep, er fortsatt noe de ansatte uttrykker behov for.

Tømteveien barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE
MEG» FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Jobbet 1-1, stor gruppe og liten gruppe. Temaet er en del
av hverdagen. Det er holdt samtaler med barna, lest bøker
om følelser, snakket om kroppsdeler, brukt bilder og kroppen. Undringsbøker med spørsmål til bruk
med barn. Hengt opp bilder i barnas høyde på badet. Når det oppstår situasjoner i hverdagen, lære
barna stopp - sette grenser for seg selv, hjelpe barna å lytte til andres grenser. Sett på NRK super
kroppen min - fører til fine samtaler med barna. Har opplevd at barna setter ord på opplevelser. Ulike
familiekonstellasjoner. Glidende overgang til grønne tanker glade barn og kanin og pinnsvin. Snakket
med foresatte på oppstartssamtaler

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Det oppstår fine samtaler. barna får trygghet i å snakke med oss om temaet, barna blir mer bevisst ti
hva som er greit og ikke greit. Inkludering av foresatte, bevisstgjøring ifht å anerkjenne barnas
følelser - gi dem verktøy å bruke med barna i santaler- ikke avlede. Fått tilbakemelding fra foresatte
på at de er glad for at deres barn er så trygge at de setter ord på opplevelser til bhg personalet.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Hvordan håndtere på en god møte, hvis barn åpne seg i liten gr eller alene. Faglig vurdering av
oppfølging når barn faktisk overleverer dårlige opplevelser. Hvilke spm stiller man. Workshop der
rollespill er en del av opplæringen med veiledning av fagfolk.

Vestliveien barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE
MEG» FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Alle avdelinger en plan om hvordan de skal jobbe med Se
meg - hele meg, de bruker da barnehagens årsplan som
arbeidsverktøy til veiledning for hvert steg og aldersgruppe.
Alle avdelinger tar det opp som tema på foreldremøte, i tillegg til å sette i ukeplaner/månedsplaner
et lite innspill om hvordan de har jobbet med det i grupper og på avdeling.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Barna bedre beviste på å sette ord på følelsene sine og at det er viktig å ivareta egen kropp, det finns
gode og vonde hemmeligheter og at de skal si ifra om noen gjør noe mot dem de ikke ønsker.
Dette er et meget viktig og flott tema å jobbe med. Det forventes at personalet er beviste hvordan de
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setter ord på ting med barna i hverdagen, hvordan holdning de har og at de alltid er
imøtekommende og lyttende til barna.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Det er veldig viktig at hele personalet får oppdatering på hvorfor det er så viktig å jobbe med dette
temaet, for eks. gå på kurs eller foredrag. Om ikke hele personalet kan gå samtidig burde vi velge
noen få som da videreformidler og delegerer oppgaver til resten av personalet.
Kompetanseheving kan også gis via veiledning. Både for å kunne veilede personalet i tillegg til å øke
egen kompetanse. Før veiledning settes i gang så må det gis en kompetanse heving via krus eller
foredrag.

Vestre Greverud barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi har fulgt planen gjennom flere år - og justert den litt i forhold
til at vi istedefor å skifte tema ofte - så har vi holdt i tema litt over år.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Vi ser at barna bruker uttrykk på kroppsdeler som vi ikke hørte før.. Vi ser at etterhvert som arbeidet
har utviklet seg i barnehagen så har de voksne blitt tryggere i rollen som formidlere om tema. Vi
bruker redd barna sitt materiell, Æ E MÆ og materiellet som er utarbeidet i kommunen.
Barna har blitt gode til å bruke Stopp, men også med håndbevegelse. Bevisstgjørelsen også i forhold
til at de bestemmer om du kan få en klem eller ikke, det er de som bestemmer.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Når skal vi bli urolige - bruk av ..... "trafikklyset" i forhold til hva som er uvanlig oppførsel, og da
tenker vi også å bli trygge på hva er vanlig seksuell utforsking.
Vi trenger også å trygges på rutiner i forhold til når barn forteller noe - hva gjør vi da? Sjekker vi det
opp - hvordan gjør vi det, er det samme personen som sjekker opp.... er det en ny person. Her har vi
forsøkt å være i dialog med barnevernet, men fint å trygge personalet at når de sender melding så
har de gjort utsjekken på riktig måte.

Vestråt barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi bruker "Mitt valg" som arbeidsverktøy, støttet av fagplanen
"se meg hele meg" og "Æ e mæ" fra Sortland kommune. Vi benytter også progresjonsplan for å gi
riktig tilbud til riktig alder i dette arbeidet. Vi har og har hatt Kropp seksualitet og grenser som
fokusområde i barnehagen i 2 år. De foresatte setter pris på arbeidet som gjøres i barnehagen og SU
ser viktigheten av arbeidet.
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EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Vi kan se at barna blir mer beviste på hva som er rett og galt, de blir mer i kontakt med følelsene sine
gjennom hjelp av de ansatte og andre barn. De har fått mer kunnskap om hele kroppen sin og
hvordan barn blir til. De har fått en begynnende forståelse av hva som er lov og ikke lov av
berøringer. De vet at det finnes hemmeligheter som er gode, men også som er vonde og at disse skal
du ikke holde for deg selv, men fortelle til noen du stoler på.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Akkurat nå er arbeidet veldig godt i gang, men det hadde sikkert vært lurt med noe oppfriskning av
temaet. Har ikke noe konkret vi kan tenke at vi trenger, men oppfriskning.

Vestveien barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Temaet har vært oppe på personalmøter og plandager, med
bevisstgjøring av personalgruppa.
Personalet har brukt progresjonsplan i arbeidet med barna, og vi har diverse bøker for å støtte opp
om arbeidet og gi barna tilgang til temaet på deres premisser.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Barna har et tydelig trygt forhold til å snakke om kropp, og det er klart for oss at spesielt i de
periodene vi har nærmere fokus på temaet, så er barna opptatt av dette selv også.
Vi fikk flere tilfeller av "mamma slår meg", og måtte gå noen runder med barnevernet.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Det er behov for å få dette enda mer under huden. Personalet uttrykker et stort ønske om mer og
oftere kursing, der dette temaet tas opp konkret, og der vi kan få nyttige verktøy til å bli trygge nok
til å møte utfordrende situasjoner med barn som har det vanskelig.

Vevelstadsaga barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi har brukt det materiellet som vi fått fra kommunen. Vi har
tidligere gått til innkjøp av aktuelle bøker.
Vi har booket en forelesning med Tonje Konstanse Nilssen fra Krise
og insestsenteret i Follo.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Personalet har blitt mer trygg på hvordan man kan jobbe med dette med barna.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Hvor kan vi henvise foresatte som har barn som har blitt utsatt for utforsking av kropp som kan ha
gått over grensen? Foreldre håndterer slike situasjoner veldig forskjellig, ut ifra hva de selve har med

56

seg i bagasjen sin. Det som er innom normalen for noen, er ikke det for andre. Vi synes at det er
viktig at vi som jobber i barnehager i Nordre Follo vet hvor vi kan henvise foresatte som trenger noen
å snakke med, som har god kompetanse. Vi har erfart at det var ikke mye hjelp å få, når foresatte
trengte hjelp.

Vevelstadåsen barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Delt ut informasjon til alle foresatte ved barnehagestart.
Vi har tatt opp tema med alle foresatte på foreldremøte.
Jobbet etter progresjonsplan med ulike temaer knyttet til alder.
Alle avdelinger jobber med tema gjennom året og har det som pkt i samlinger med barna etter alder.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Barna har kommet med historier til avdelingspersonalet om hjemmesituasjonen. Barna tør å utforske
og barna tør å snakke om tema kropp i større grad.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

De vanskelige samtalene med enkelt barn, her blir vi aldri helt utlært.
Oppdrager vold er et veldig vanskelig tema, skal vi alltid melde til barnevernet eller skal vi lære/bistå
foreldre som f.eks. er flykninger hva som er lov ikke lov i Norge? Hva forventer samfunnet her hvor
de nå bor.

Villenga barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE MEG»
FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi har jobbet med forebygging gjennom Barnas Verneombud i
regi av Stine Sofies Stiftelse og PBL. Vi har da vært på samlinger
og implementert dette til hele personalgruppa gjennom
plandager og personalmøter. Vi har også hatt "Meg selv - kroppen min" som hovedsatsningsområde i
årsplanen.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Vi ser at personalet er mer observant overfor tegn og signaler, og at man har blitt mer
handlingsdyktige når man har "lurt" på om det er noe

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Pr nå så er fortsatt implementering av det vi har jobbet med og trygghet gjennom øving det viktigste.
Så har ikke ytterligere behov for kompetanseheving nå.
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Ødegården barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE
MEG» FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi har jobbet etter årshjulet på alle avdelinger. Vi har jobbet
spesielt med meg selv og familien min, samt følelser hos de
yngste barna. På skolestarter-avdelingen har de jobbet mye med kropp og seksualitet, hvor de blant
annet har "fulgt" en graviditet over en lang periode og sett og snakket om hva som skjer når en baby
skal bli til. I tillegg til "se meg - hele meg" har vi vært pilotbarnehage for Barnas VerneOmbud, BVO,
der temaet har vært å avdekke vols og seksuelle overgrep. Årshjulet fra pilotprosjektet har vi
implementert inn i årshjulet for "Se meg - hele meg".

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Barna er veldig opptatt av det og synes det er moro. En av skolestarterne våre uttalte selv på
spørsmål om hva hun gledet seg mest til med skolen; "jeg gleder meg til å begynne på skolen fordi vi
tror alle kommer til å elske meg".

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Trygge personalet i de "vanskelige" samtalene, også de spontane som dukker opp. Kanskje også
kompetanseheving for ledere, både styrere og ped.ledere, i hvordan vi skal følge opp etter å ha
snakket med barn om vanskelige ting, ikke bare barnet, men også personalet, det kan ofte være like
tøft for de, avhengig av hvilke saker som dukker opp.

Øvre Hebekk barnehage
HVORDAN VI HAR JOBBET MED «SE MEG – HELE
MEG» FOREBYGGING AV VOLD OG OVERGREP

Vi har temaet i samlingsstunder, samtaler rundt temaet i
naturlige situasjoner, har litteratur på avdelingene om
kroppens utvikling og ulike familier, henger opp dokumentasjon og inspirasjon på veggene til
samtale.

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET

Vi ser at barna er tydelige i grensesetting for seg selv ved å vise stopp-tegnet, setter ord på det de
liker og ikke. De er nysgjerrige på hverandre, måler og samtaler rundt kropp og kjønn. Barna kjenner i
stor grad igjen følelser hos seg selv og andre. De eldste vet hvordan barn blir til, hva som er lov å
gjøre med barn og ikke lov. Enkelte ansatte har også blitt tryggere på å snakke om temaet kropp og
seksualitet.

KOMPETANSEBEHOV KNYTTET TIL «SE MEG - HELE MEG»

Alltid aktuelt med kompetanseheving rundt symptomer eller tegn på at barn kan være utsatt for
overgrep, også som en påminner om hvor viktig det er at vi samtaler og jobber med temaet da det er
mange skjulte hemmeligheter vi ikke får tak i.
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8 Skolene (i alfabetisk rekkefølge)
Skolene informerer kort om arbeidet med innføring av nye læreplaner – Læreplanverket for
Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Deretter omtales skolens resultater.
All statistikk bygger på tall fra Statistikkbanken på Utdanningsdirektoratets nettsider. Data om
læringsmiljø gjelder 7. trinn i barneskolen og 10. trinn på ungdomsskolen.
Tolkning
Statistikk er ikke tilstrekkelig for å vurdere læringsmiljø og læringsresultater. Tall må suppleres med
kvalitative vurderinger. Skolene har relativt liten plass til å kommentere tabellene.
Grunnskolepoeng omfatter alle elever og er et representativt mål for elevenes standpunkt- og
eksamenskarakterer. Eksamen ble avlyst på grunn av pandemien, derfor er grunnskolepoengene
også dette skoleåret kun basert på standpunktkarakterer.
Det kan være både tilfeldige og ikke tilfeldige årsaker til at resultatene varier i tid mellom skoler. En
bør være varsom med å sammenlikne skolene direkte, spesielt år for år.
Resultater på nasjonale prøver på 8. trinn blir gjennomført den første høsten elevene går på
Ungdomsskolen, og sier noe om hvilke kvalifikasjoner elevene kom med fra barneskolen. Det er mulig
å tilbakeføre tallene til den enkelte barneskole slik at de kan bruke resultatene i sitt utviklingsarbeid.
Nasjonale prøver er publisert på en skala der det nasjonale snittet er 50. Skalaen gjør det mulig å
sammenligne resultatene mellom prøver. Det vil si samme ferdighet i to ulike prøver vil gi samme
verdi.
I elevundersøkelsen kan skolenens mobbetall vises med en ‘stjerne’ *. Det vil si at det er færre enn 5
elever som har rapportert om mobbing på skolen og tallene vises da ikke på kommunenivå på grunn
av personvernhensyn.
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Bøleråsen skole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20

Bøleråsen skole har jobbet systematisk over flere år for å
forberede og implementere LK20. Det har vært viktig å løfte
blikket og bruke den nye læreplanen til å skape
sammenheng i læringsprosessene for elevene og drøfte
hvordan vi utvikler kompetanse som elevene trenger i
fremtiden. Bøleråsen skole har jobbet med verdigrunnlaget,
overordnet del, kjerneelementer, tverrfaglighet og
dybdelæring.

FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT





Elevenes læring og trivsel som hovedfokus i alt utviklingsarbeid
Godt samarbeid mellom skole og hjem
Engasjerte og motiverte lærere og ansatte med høy trivsel
Bruk av teknologi i undervisningen som en integrert del av læringsprosessen

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID





Trygt og godt læringsmiljø
God vurderingspraksis i takt med LK20
Arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag, med hovedvekt i revidert leseplan
De tre tverrfaglige temaene; Bærekraftig utvikling, folkehelse & livsmestring, og demokrati
og medborgerskap

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn

2018-19

2019-20

2020-21

Trivsel
Støtte fra lærerne
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Mobbing på skolen

4,3
4,5
3,9
4,2
4,1
3,9
*

4,1
4,5
4,2
4,1
4,0
4,2
*

4,5
4,6
4,4
4,5
4,2
4,3
*

Et trygt og godt læringsmiljø må alltid ligge til grunn for læring. Bøleråsen skole jobber systematisk
for å styrke læringsmiljøet for den enkelte elev og for fellesskapet. Skoleåret 2020/2021 har vært
preget av smitteverntiltak av ulik grad, men dette har også gitt skolen nye erfaringer knyttet til
læringsmiljø. Dette følges opp med noen endringer av vår organisering selv når skolen går over til
normal drift.
Elevundersøkelsen måler ulike faktorer for læringsmiljø, og vil hvert år variere noe grunnet
variasjoner på trinnene. Vi ser en positiv trend på de ulike faktorene i elevundersøkelsen, og har stort
fokus på erfaringsdeling for videre utvikling. Skolens ledelse drøfter resultatene med elevene,
personalet, FAU og i skolens samarbeidsutvalg (SU/SMU).
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Å forebygge og håndtere krenkende atferd har stort fokus hos alle de ansatte i skole og SFO hele
året. Dette arbeidet foregår i det daglige arbeidet til alle ansatte, i elevsamtaler/utviklingssamtaler, i
de profesjonsfaglige møtepunktene, og rutinemessige møter med ledelsen.

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
54
51
54

2019-20
53
47
48

2020-21
53
54
56

Grunnleggende ferdigheter må ligge til grunn for læring. Bøleråsen skole følger elevenes
grunnleggende ferdigheter systematisk fra 1. trinn, og kartleggingen som gjennomføres drøftes i
skolens ressursteam. De ulike tiltakene som settes inn på individ og gruppe-nivå er intensiv
opplæring på 1. trinn (På sporet), lesekurs med leseveiledere, veiledning fra leseveiledere på
gruppenivå, og systemtiltak innen grunnleggende ferdigheter.
På nasjonale prøver ser vi at resultatene varierer noe fra år til år. Resultatene er først og fremst en av
mange kartlegginger vi gjennomfører for styrking av elevenes læring. For Bøleråsen skole ser vi at
resultatene på de nasjonale prøvene samsvarer med annen kartlegging, og de ligger til grunn for
tiltakene vi setter inn for enkeltelever og grupper.
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Finstad skole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20

Skolen jobbet med innføring av nye læreplaner forrige
skoleår og fortsetter dette året. I arbeidet har Finstad skole
brukt opplegg for innføring fra departementet. Skolen
fortsetter i år med arbeid i faggrupper. Alt skolen nå gjør av
skoleutvikling, knyttes opp mot ny læreplan.

FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT




Stabilt og erfarent personale
Godt elevmiljø der de aller fleste sier de trives
Aktiv og deltagende foreldregruppe i FAU

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID






Innføring av ny læreplan
Leseopplæring
Videreutvikling digitale ferdigheter
Opparbeide aktivitetsrom med bla. programmering
Elevaktive læringsformer – samarbeidslæring, uteskole

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn

2018-19

2019-20

2020-21

Trivsel
Støtte fra lærerne
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Mobbing på skolen

4,2
4,4
3,7
3,9
4,1
3,5
*

4,5
4,6
4,0
4,2
4,2
3,8
*

4,3
4,4
3,9
4,1
4,1
3,7
*

Elevundersøkelsene viser stor grad av trivsel blant elevene, opplevelse av mestring og støtte fra både
skole og hjem. Finstad skole har gjennomført elevundersøkelsen for 5. - 7. trinn. Resultatene danner
noe av grunnlaget for skolens årlige Elevkonferanse der elevene er aktivt med og jobber for et
fortsatt godt læringsmiljø ved skolen. På alle kategoriene ligger skolen på gjennomsnittet i fylket eller
bedre. På medvirkning og støtte fra lærerne ligger skolen markant over snitt. Vurdering er også noe
over snitt.

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
49
53
53

2019-20
49
49
49

2020-21
47
49
49

Her er resultatene svakere enn landsgjennomsnittet og kommunens resultater de to siste årene, og
ligger godt under nivået vi ønsker å være på. Det har vært jobbet mye med sosial læring og trinnet
har vært prioritert med ressurser i forhold til å følge opp grupper og enkeltelever. I snitt over de tre
siste årene, er det engelskfaget som har de svakeste resultatene. Her må skolen vurdere hva som kan
gjøres for å styrke kompetansen hos elevene.
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Fløysbonn skole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20
FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT








Gode diskusjoner spesielt om tverrfaglige
temaer og elevmedvirkning i forbindelse med
ny læreplan. Dybdelæring og vurdering har også
vært sentrale temaer. Det har vært mer utfordrende dette året når det
meste har foregått på Teams.
Fleksible ansatte som endrer undervisning og ivaretakelse av elever og klasser ut fra behov.
Økende grad av erfaringsdeling mellom faglærere og innen trinn, selv om det ikke har vært
helt optimalt under pandemien.
Stor grad av medvirkning fra ansatte i beslutningsprosesser, også når det gjelder drift og
faglig utvikling av skolen.
Gode relasjoner lærer -elev.
Ansatte som raskt griper inn og melder fra til ledelsen hvis de er bekymret for elever eller
klassemiljøet.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID





Fortsatt vektlegging av trygt skolemiljø.
Fagfornyelsen (LK20) som hovedoverskrift med følgende underpunkter:
- vurdering
- lesing som grunnleggende ferdighet
- digital veiledning og kompetanseheving
Deltakelse i kommunens ulike nettverk for inspirasjon og kompetanseheving.

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 10. trinn
Trivsel
Støtte fra lærerne
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Utdanning og yrkesveiledning
Mobbing på skolen

2018-19
4,2
4,1
3,4
3,7
3,8
3,7
4,0
*

2019-20
4,2
4,1
3,0
3,9
3,7
3,3
3,8
*

2020-21
4,2
4,1
3,3
4,1
4,0
3,4
3,9
8,1 %

Læringsmiljøet er stabilt bra over tid, men gledelig med positiv økning spesielt når det gjelder
mestring og læringskultur. Fløysbonn skole har fulgt lovpålagte rutiner for å følge opp elevene som
meldte om opplevd mobbing. Alle elevene som meldte fra om mobbing ble videre fulgt opp med
samtale rett i etterkant av undersøkelsen. Storparten av elevene som meldte om utrygt miljø tilla
dette forhold som hadde med smittevernsrestriksjoner og uforutsigbar skolehverdag i
koronapandemi. Alle elever som meldte om mobbing ble videre undersøkt, i samarbeid med elev,
foresatte og kontaktlærer. Det viste seg at det kun i svært få tilfeller var ønske om eller riktig å sette i
gang tiltak, da både skole, hjem og elev opplevde et trygt skolemiljø.
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GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 8. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
51
51
53

2019-20
52
53
52

2020-21
51
52
53

Nasjonale prøver 9. trinn
Lesing
Regning

2018-19
55
53

2019-20
57
56

2020-21
57
56

Snittet er stabilt, men vi ser at det er stor spredning i enkelte fag på 8.trinn. For eksempel skårer
samme klasse høyt i regning, men lavt i engelsk. Eller at det er forholdsvis få som skårer på snittet,
men flere befinner seg i begge ytterkantene (lavt og høyt nivå).
Vi ser at skolen lykkes i å løfte elevene fra 8. til 9.trinn. Elevene på fjorårets 8.trinn ble løftet fra 53 til
57 i lesing og fra 52 til 56 i regning på 9.trinn. Dette er vi fornøyd med. Resultater fra nasjonale
prøver følges/ analyseres av kontaktlærer og faglærere og gir skolen en god oversikt over elevnens
ferdigheter i fagene som kartlegges.

GRUNNSKOLEPOENG
Grunnskolepoeng

2018-19

2019-20

2020-21

Gjennomsnitt

44,9

44,8

46,8

Skolen ser med glede på at elevene har gode faglige resultater og oppnår høyeste gjennomsnitt på
flere år, til tross for den pågående pandemien og de siste årene med en mer uforutsigbar
læringssituasjon. Skolen ønsker å ta med god pedagogisk bruk av digitale verktøy videre inn i vår
implementering av Fagfornyelsen.
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Flåtestad skole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20
FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT



Felleskommunale økter om dybdelæring og
tverrfaglighet i skolen m/ Bjørn Bolstad.
Arbeid med å endre organiseringen av
spesialundervisningen slik at elever med
behov for egne læringsmål og ekstra oppfølging blir en inkludert del av det lærende
fellesskapet i klasserommet.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID




Digitalisering. Utvikle lærernes digitale kompetanse, og benytte teknologi til faglige og
administrative oppgaver i skolen, og for å utvikle elevenes digitale ferdigheter. Prøve ut
digital praksis sammen med elevene.
Tverrfaglighet. Utviklingsarbeid med hvordan skolen skal inkludere de tverrfaglige temaene
fra LK20 i fagplanene og undervisningen.
Vurdering. Skolen har tidligere vært med på “Vurdering for læring”. Utviklingsarbeidet drives
videre mot samarbeid rundt hvordan lærerne skal samarbeide om vurdering og
profesjonsfellesskapets rolle i vurderingsarbeidet.

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 10. trinn
Trivsel
Støtte fra lærerne
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Utdanning og yrkesveiledning
Mobbing på skolen

2018-19
4,3
4,0
3,2
3,7
3,8
3,4
3,7
*

2019-20
4,5
4,2
3,6
4,2
4,0
3,6
4,1
8,7 %

2020-21
4,4
4,0
3,3
3,8
3,9
3,5
3,5
*

Elevundersøkelsen viser et godt og trygt skolemiljø ved skolen. Skolen har over flere år hatt stabilt
gode resultater. Skolen har et godt fungerende skolemiljø-team bestående av skolens ledelse,
skolens rådgivere, helsesykepleier og ved behov er også fritidsklubben deltaker.

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 8. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
52
52
51

2019-20
52
52
52

2020-21
53
51
50

Nasjonale prøver 9. trinn
Lesing
Regning

2018-19
54
55

2019-20
55
55

2020-21
56
57
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Skolen har jevnt over svært gode resultater i lesning, regning og engelsk, og har levert stabilt gode
resultater over flere år. Skolen har årlig oppfølging av resultatene for nasjonale prøver der hele
personalet er involvert.

GRUNNSKOLEPOENG
Grunnskolepoeng
Gjennomsnitt

2018-19
45,2

2019-20
46,1

2020-21
45,8

Skolen ligger over gjennomsnittet på grunnskolepoeng i Nordre Follo (44,1) og i Viken fylke (43,3).

66

Follo barne- og ungdomsskole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20

Skolen har benyttet Utdanningsdirektoratets
nettressurser til implementering av ny læreplan.
Kompetansepakkene har vært brukt som
utgangspunkt for videre drøfting og en felles
begrepsforståelse. «Hvordan forstår vi dette på vår
skole?».
Det ble planlagt for mer arbeid på tvers av grupper der lærere forsket på egen praksis og observerte
hverandre. Dette måtte endres av smittevernhensyn, men følges opp igjen senere.

FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT


Skolen har etablert ressursgrupper innenfor satsingsområder:
- Grunnleggende lese- og skriveopplæring
- Livsmestring
- Bærekraftig utvikling
- Autismespekteret
- Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
Gruppene har fått ansvar for planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeid i personalet.



Tverrfaglig arbeid er en godt etablert undervisningspraksis ved skolen. Ny læreplan har ført
til en videre utvikling av temaet.



Sammenheng mellom årsplan og individuell opplæringsplan (IOP), med utgangspunkt i
kompetansemål og sakkyndig utredning er løftet i personalet. Målet er en mest mulig lik
praksis og forståelse.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID




Elevene på FBU er involvert i egen læring
God klasseledelse
Videre arbeid med forståelsen av ny læreplan, tverrfaglige tema, grunnleggende ferdigheter
og kjerneelementer.
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Greverud skole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20
FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT






Bruke gode relasjoner som utgangspunkt for trygghet
og forutsigbarhet for elevene som igjen gir økt faglig
utbytte
Ny organisering av lærerteamene for å bygge større trygghet for elevene og legge til rette for
tverrfaglig arbeid
Felles rammeverk i tråd med læreplanen (periodeplaner i tråd med ordlyden)
Felles forståelse av sentrale begreper i læreplanverket, og sammenhengen mellom disse
Planlegging av tverrfaglig temaarbeid

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID








Bruk av læremidler
Tilpasset og inkluderende opplæring
Lesing som grunnleggende ferdighet – viktig utgangspunkt for de øvrige grunnleggende
ferdighetene
Skolemiljø og elevmedvirkning
Videreutvikle rammeverk
Utføre tverrfaglig temaarbeid
Videre arbeid med de områdene som allerede fungerer godt

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn
Trivsel
Støtte fra lærerne
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Mobbing på skolen

2018-19
4,2
4,3
3,5
3,8
4,0
3,5
7,2%

2020-21
4,5
4,6
4,2
4,1
4,2
4,0
7,8%

Greverud skole har hatt stort fokus på å skape trivsel, mestring og relasjoner i alle ledd de siste
årene. Den gode utviklingen vi ser i resultatene har gitt oss en bekreftelse på at arbeidet vi gjør på
disse områdene gir resultater. Vi er samtidig bevisste på at det er ulikheter i gruppedynamikken på
de ulike trinnene, og at resultatene vil kunne variere noe fra år til år.
Vi har et noe høyere tall på mobbing enn for to år siden. Til tross for at tallet på mobbing på vår skole
er for høyt, er vi veldig fornøyde med at tallene i denne undersøkelsen harmonerer med antall saker
vi kjenner til og jobber systematisk med i tråd med opplæringslovens aktivitetsplikt. Dette viser at vi
har gode systemer for å fange opp mobbing. Vi har lav terskel for å skrive aktivitetsplaner for å sikre
tett oppfølging av eleven som opplever seg krenket.
Krenkelser og mobbing er et område som alltid vil kreve stor oppmerksomhet fra ansatte, foresatte
og elever. Minst like viktig er det å ha fokus på det forebyggende arbeidet. Vi tror at det vi fokuserer
på, vil vi få mer av. Derfor har vi et særskilt fokus på inkludering og fellesskap i det daglige arbeidet
med våre elever.
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GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
52
53
54

2019-20
50
51
51

2020-21
50
51
49

I resultatene på nasjonale prøver kan man se en negativ trend. Personalet har analysert resultatene
og jobbet frem tiltak som vi mener vil kunne snu denne trenden. Det vil kreve et systematisk arbeid
over tid. De tre nasjonale prøvene har til felles at de krever god lesekompetanse. Derfor har skolen
nå valgt å ha lesing som grunnleggende ferdighet som satsningsområde. Vi har gått inn i et prosjekt
sammen med Lesesenteret i Stavanger som vil strekke seg over 1,5 år.
Skolen vil følge tett med på resultatene fremover for å sikre at vi øker elevenes kompetanse i alle de
grunnleggende ferdighetene.
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Haugjordet ungdomsskole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20
FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT




Skolen har dette skoleåret fokusert på å styrke arbeidet
med å legge til rette for aktive elever og det å få til
gode digitale undervisningsopplegg. Dette har vært
viktig i en skolehverdag som stadig har vært i endring med tanke på organisering grunnet
utviklingen i smittesituasjonen.
Skolens elever og ansatte har hatt et høyt digitalt fokus, og våren 2021 har skolen prøvd ut
og benyttet et variert utvalg av digitale læremidler og ressurser.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID



Kommende skoleår er det tverrfaglighet, digitalisering og en helhetlig vurderingspraksis som
vil stå i fokus.
I tillegg vil skolen innføre et treårig, helhetlig undervisningsopplegg innenfor Folkehelse og
Livsmestring ved navn «Robust ungdom». Dette blir et grunnleggende verdiarbeid, der vi
fokuserer på inkludering, samhold og det å legge enda bedre til rette for å bygge robuste
ungdommer.

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 10. trinn
Trivsel
Støtte fra lærerne

2018-19
4,2
3,7

2019-20
4,1
3,9

2020-21
4,0
3,9

Vurdering for læring

3,2
3,6
4,0
3,0
3,9
8,5 %

3,0
3,7
4,0
3,0
3,7
6,3 %

3,3
3,9
4,0
3,0
3,7
5,1 %

Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Utdanning og yrkesveiledning
Mobbing på skolen

Skolen har jobbet med refleksjon rundt resultatene på Elevundersøkelsen gjennom vinteren. Både
elevrådet, FAU pg personalet har sammen valgt ut tre fokusområder og deretter kommet frem til
tiltak som skal ha fokus i arbeidet med læringsmiljø videre. De tre fokusområdene vi i Skolemiljøutvalget ble enige om å jobbe med er elevdemokrati og medvirkning, regler og motivasjon.
Vi opplevde å være veldig samstemte i de ulike organene på hva vi tenker bør ha fokus kommende
skoleår og hvilke grep som kan være kloke for å øke motivasjonen og legge til rette for mer aktive
elever. Innspillene tas med tilbake til personalet og tiltakene jobbes inn på ulike arenaer i tiden
fremover.
Nedgangen i den prosentvise andelen elever som i elevundersøkelsen melder at de har opplevd
mobbing på skolen er godt å se. Samtidig er det alltid viktig å ta dette på høyeste alvor, jobbe
forbyggende og samtidig gå raskt inn dersom vi oppdager at elever ikke har det godt jfr.
Opplæringsloven kapittel 9A.
Kommende skoleår har skolen opprettet en ny stilling som miljøveileder. Miljøveileder skal jobbe
elevrettet, forebyggende rettet mot enkeltelever og grupper av elever, men også bidra til gode
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trivselstiltak for skolens elever samlet. Dette har vi veldig tro på og vi ser frem til å komme i gang
høsten 2021.

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 8. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
52
51
51

2019-20
51
51
51

2020-21
50
50
51

Nasjonale prøver 9. trinn
Lesing
Regning

2018-19
55
56

2019-20
55
55

2020-21
56
56

Skolens resultater ligger på eller over nasjonalt nivå på 8.trinn. På 9.trinn ligger vi over nivået
nasjonalt og i fylket. Det er svært gledelig og viser at utviklingen gjennom 8.trinn er god. Etter
skoleårets gjennomføring av nasjonale prøver, har resultatene blitt fulgt opp på individnivå og for å
se på aktuelle fokusområder for den enkelte undervisningsgruppe.
Skolen har ikke, grunnet koronasituasjonen og stort fravær, funnet tid til å prioritere større
analyseprosesser i forbindelse med gjennomføringen av nasjonale prøver.

GRUNNSKOLEPOENG
Grunnskolepoeng

2018-19

2019-20

2020-21

Gjennomsnitt

40,8

44,6

43,0

De senere årene har Haugjordets elever i grunnskolepoeng vært noe lavere en kommunen og
nasjonalt. Forrige skoleår var resultatene svært gode. Hva som er årsaken til dette er krevende å
analysere, men resultatene i seg selv er svært gledelig for de elevene det gjelder. Utviklingen i årene
som kommer blir spennende å følge.
Skolens elever og ansatte jobber systematisk og godt hver eneste dag. Grunnskolepoengene er
viktige for den enkelte med tanke på inntak til videregående opplæring. Samtidig er det viktig å
understreke at det også er viktig å se utover faglige resultater og se viktigheten av å bygge robuste
ungdommer som opplever egenverdi, at de blir sett og som har blitt kjent med sine egne styrker og
muligheter i et langt og lærerikt liv.

71

Hebekk skole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20
FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT









Skolen har jobbet frem en tema- og
periodeplan der de tre fagovergripende
temaene er ivaretatt.
Lærerne har utarbeidet, og prøvd ut, tverrfaglige undervisningsopplegg basert på
fagovergripende tema. Oppleggene har blitt evaluert og delt i personalet på tvers av trinn.
Vi har jobbet med implementering av vår sosemplan som også inkluderer PALS-målene våre.
Skolen har jobbet med språkstimulerende undervisning og språkverksted.
Personalet har jobbet med fagfornyelsen organisert i faggrupper.
Vi har jobbet med kompetansepakkene til Udir og tatt i bruk planleggingsverktøyet.
Vi har jobbet med implementering av kommunens Lese-og skriveplan.
Vi har gjennom året hatt digitale workshops der personalet har fått opplæring i ulike apper.
Vi har jobbet med bevissthet om bruk av læremidler (digitale/analoge), koding og spill i
undervisningen. Smittevern har imidlertid begrenset oss noe i dette arbeidet.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID









Etter et år med pandemi har vi en stor jobb å gjøre mtp inkluderende læringsmiljø samt ta
opp igjen arbeidet med PALS og “Den gode timen”.
Vi vil jobbe med å bli godt kjent med de enkelte fagplanene og kjerneelementene i fag.
Vi vil jobbe mot aktive og undersøkende elever på alle trinn.
Vi må jobbe med god vurderingspraksis og elevmedvirkning.
Vi vil integrere arbeid med iPad/teknologi i arbeid med fagfornyelsen.
Elevene skal få økt læringsutbytte og bli bedre lesere gjennom videre implementering av
leseplanen.
Implementering av ny rammeplan i SFO- få til en enda bedre sammenheng mellom skole og
SFO.
Vi vil videreutvikle vårt profesjonsfellesskap på skole og SFO.

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn

2018-19

2019-20

2020-21

Trivsel
Støtte fra lærerne
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Mobbing på skolen

4,3
4,2
3,9
3,8
3,9
4,0
14,8 %

4,5
4,4
3,8
4,3
4,2
3,8
*

4,4
4,6
4,1
4,1
4,3
3,8
*

Vi synes skolen har for høy prosent som sier at de blir mobbet i elevundersøkelsen. Vi har fulgt opp
med Trivselsundersøkelsen som læringsmiljølteamet laget. Her får vi et mer nyansert bilde, og vi ser
at tallene ikke dreier seg om mobbing, men heller om sårbare elever, mangel på inkludering og
følelse av utenforskap. Her har skolen en jobb å gjøre. Pandemien har gjort dette arbeidet vanskelig,
og sårbare elever har hatt det enda vanskeligere i denne perioden. Vi har i perioden hatt stort fokus
på sårbare elever, og har satt inn tiltak. Et inkluderende skolemiljø vil bli et av skolens satsningsområder neste skoleår. Vi har lagt inkluderingsarbeidet inn i vår Tema og periodeplan, og de første 6
ukene vil et godt og trygt skolemiljø være fokus som del av arbeidet med det fagovergripende tema
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Folkehelse og livsmestring. Skolen vil i kommende skoleår gi PALS-arbeidet et løft, og jobbe videre
med «Den gode timen».

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
49
51
51

2019-20
48
51
52

2020-21
50
52
53

Hebekk skole har relativt gode resultater målt opp mot kommunalt og nasjonalt snitt. Vi ser at det i
år var stor spredning i resultatene, og at det var noe ujevnt innad på trinnet. For å følge opp trinnet i
etterkant av prøvene ble skolens leseveileder koblet inn. Det ble satt i gang lesekurs for de med aller
svakest resultater. Lesestrategier og lesemotivasjon har vært fokus. Vi har dette skoleåret jobbet
med lesig i alle fag, og vil også ha fokus på dette kommende skoleår. Vi ønsker at elevene skal møte
et rikt og variert teksttilfang.
I matematikk var det gode resultater. Vi ser det er viktig at skolen bruker lærere med formell
fagkompetanse i faget. Vi vil jobbe videre med at lærere ved skolen skal ta etter- og videreutdanning.
I engelsk har vi fortsatt litt å gå på og skolen bør satse mer på faget. Vi håper at arbeid med
faggrupper vil løfte faget, og gi en mer helhetlig plan for faget fra 1.-7. trinn. Vi må også få engelsk
inn i det daglige arbeidet med elevene allerede fra 1. klasse av. Det blir også spennende å se om bruk
av Skolestudio (Gyldendal) vil få noen innvirkning på resultatene i engelsk.
For neste skoleår tenker vi at skolens ressursteam må ha et enda bedre system for å holde oversikt
over elever som trenger innsats ift grunnleggende ferdigheter. Vi må organisere våre ressurser slik at
de kommer den riktige elevgruppa til gode. Knappe ressurser og innsparingsbehov gjør at vi må gjøre
harde prioriteringer og at vi må bruke ressursene våre på en god måte.
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Hellerasten skole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20
FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT





Profesjonsfellesskapet i personalet, som
deler og inspirerer hverandre, og som har
god forståelse for overordnet del og de
sentrale momentene i fagplanene.
Høy digital profesjon hos lærere og elevers kompetanse med digitale læremidler.
Bruk av kreative digitale læremidler, som bidrar til lærelyst for eleven og gir tilpassede
muligheter for eleven til å velge framgangsmåte og vise resultat på.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID





Oppnå læringsløft for elevene med nye digitale læremiddelressurser innrettet for LK20.
Kvalitet i opplæringen tilpasset eleven/elevene som bidrar til den aktive eleven.
Underveisvurdering inkludert i undervisningen og med aktiv elevdeltagelse.
Utvide arbeidet med de tre tverrfaglige temaene og spesielt med tverrfaglige arbeidsmåter.

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 10. trinn
Trivsel
Støtte fra lærerne
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Utdanning og yrkesveiledning
Mobbing på skolen

2018-19
4,4
4,2
3,7
4,1
4,2
3,7
3,9
*

2019-20
4,4
4,3
3,4
4,0
4,1
3,6
4,0
*

2020-21
4,1
4,3
3,5
4,2
4,0
3,6
3,8
*

Læringskulturen er god og vi har høy skår på elevenes opplevelse av støtte fra lærerne. Mobbing har
over mange år vært stabilt på svært lavt nivå, noe * i Elevundersøkelsen indikerer. Tall/prosenter
vises ikke ved svært lavt nivå. Skolen driver iherdig skolemiljøarbeid.

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 8. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
55
54
56

2019-20
51
51
50

2020-21
53
52
53

Nasjonale prøver 9. trinn
Lesing

2018-19
56

2019-20
58

2020-21
54

Regning
58
58
54
Vi har fått til bra løft for årets 9. trinn ut fra resultatene på fjorårets 8. trinn. Resultatene på 8. trinn
kan i hovedsak barneskolen Tårnåsen ta æren for.

GRUNNSKOLEPOENG
Grunnskolepoeng
Gjennomsnitt

2018-19
43,6

2019-20
45,9

2020-21
45,5
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Stabilt gode resultater over flere år. Elevene våre er læringsmotiverte og presterer godt i et
skolemiljø med god trivsel og med høy tiltro til lærerne.
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Ingieråsen skole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20
FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT












Relasjonen elev-lærer
Ivaretakelsen av enkeltelevers mestringsbehov
Oppdateringen/kompetansehevingen blant lærerne
Omstillingen/justeringen av lærernes undervisningspraksis
Mer søkelys på elevenes læring og mindre på lærernes undervisning
Bruk av flere læringsstrategier
Bruk av flere vurderingsformer
Arbeidet med grunnleggende ferdigheter
Arbeidet med dybdelæring og mer kritisk tenking
Arbeidet med elevrefleksjon
Tilretteleggingen for at elevene skal kunne oppleve skaperglede, engasjement og forfølge
egen utforskertrang

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID








Forsterket tilpasset og inkluderende undervisning
Et enda mer inkluderende felleskap med rom for et større mangfold
Flere samhandlings- og mestringsarenaer
Økt elevmedvirkning
Tverrfaglig arbeid; periodeplaner/-tema og fagfordypningsdager
Oppdatering og justering av eget vurderingsarbeid i lys av nye læreplaner
Opprettholdelsen og videreføringen av skolens internasjonale samarbeidsprosjekter gjennom
Erasmus+ (elev- og lærerutveksling)

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 10. trinn
Trivsel
Støtte fra lærerne
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Utdanning og yrkesveiledning
Mobbet av andre på skolen

2018-19
4,2
4,1
3,2
3,8
4,0
3,3
3,9
*

2019-20
4,0
4,1
3,3
3,6
4,0
3,2
3,8
7,3%

2020-21
4,2
4,1
3,4
3,9
3,9
3,3
3,7
*

* Tall som er unntatt offentlighet/skjermet pga. for få respondentsvar og unngå mulig identifisering

Stabilt læringsmiljø med små endringer. Relativ høy grad av trivsel og opplevd støtte fra lærerne hos
elevene. Liten positiv tendens i arbeidet vmed VFL, og svak negativ tendens i arbeidet med utdanning
og yrkesveiledning. Vi ser også at skolens læringskultur styrket seg vesentlig det siste skoleåret og at
elevdemokrati og medvirkning vedblir på et relativt lavt nivå. Andelen som opplever å bli mobbet på
skolen holder seg også lav, men fortsatt noen få som opplever dette og behov for videre arbeid mht.
vår praksis om nulltoleranse.
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GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 8. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
50
52
52

2019-20
53
53
52

2020-21
53
53
52

Nasjonale prøver 9. trinn
Lesing
Regning

2018-19
57
57

2019-20
57
56

2020-21
60
58

Kartleggingen av de grunnleggene ferdighetene til elevene på Ingieråsen skole viser oss at de jevnt
over ligger tydelig over landsgjennomsnittet og litt over gjenomsnittet for ungdomsskolene i Nordre
Follo kommune. Dette gjelder spesielt i engelsk og lesing på 8. trinn. I regning 8. trinn ligger vi over
landsgjennomsnittet, men med samme gjennomsnitt som for ungdomsskolene i kommunen vår.
Utviklingen de siste tre årene er omtrent uendret, om enn med en liten forbedring i engelsk de to
siste årene. Vi registrerer samtidig en vesentlig og positiv progresjon fra 8. til 9. trinn, og da spesielt
det siste skoleåret, hvor vi også gjør det vesntlig bedre en gjennomsnittet for kommunen og hele 6
og 5 skalapoeng bedre enn lamdsgjennomsnittet ihv. lesing og regning.

GRUNNSKOLEPOENG
Grunnskolepoeng
Gjennomsnitt

2018-19
44,6

2019-20
44,4

2020-21
46,0

Grunnskolepoengene til elevene som forlater Ingieråsen skole etter 10. trinn, ligger relativt stabilt
godt over landsgjennomsnittet, men karaktergjennomsnittet øker betydelig det siste skoleåret.
Sistnevnte kan skyldes mulig trinneffekt, men kan også ha sammenheng med at
vurderingssituasjonen var noe forskjellig som følge av pandemiens påvirkning på elevenes
skolehverdag og vurderingsgrunnlag.
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Kolbotn skole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20
FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT

I arbeidet med fagfornyelsen har Kolbotn skoles personale
jobbet spesielt med
 Utdanningsdirektoratets moduler 0-4
 overordnet del av læreplanen og det doble hensynet,
individnivå/gruppenivå/samfunnsnivå og grader av tverrfaglighet
 tematisering; vi har er valgt 6 temaer per år per trinn og i den forbindelse omorganisert
timeplaner for å gi bedre sammenheng mellom fag og legge til rette for utvikling av
fagovergripende kompetanse for elevene
 Utdanningsdirektoratets planleggingsverktøy for å organisere samarbeid om
temaundervisning og for å jobbe oss grundig inn i de ulike delene av nytt læreplanverk
 å styrke det sosialpedagogiske arbeidet og den inkluderende opplæringen ved å se sosial og
faglig læring under ett og gjennom presis timeplanlegging og trinntankegang
 å heve vår kompetanse til å vurdere kvalitet på digitale læreverk gjennom
Utadnningsdirektoratets verktøy ReFlex

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID







Udirs kompetansepakke Modul 5 - profesjonsfellesskapet
Arbeid med elevaktive metoder
Digitalisering og evaluering av digitale læreverk
Underveisvurdering knyttet til elevaktive metoder og fagfornyelsen
Koble skolens 100 års-jubileum til tverrfaglige temaer
Overordnet del av læreplanen; hele mennesket og relasjonsbygging, tverrfaglige temaer og
dybdelæring

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn
Trivsel
Støtte fra lærerne
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Mobbing på skolen

2018-19
4,7
4,7
4,4
4,3
4,4
4,6
*

2019-20
4,5
4,7
4,1
4,3
4,3
4,0
0,0

2020-21
4,2
4,5
3,8
3,8
4,1
3,6
8,9%

Resultatene er jevnt over litt svakere enn vi er vant med for Elevundersøkelsen. Imidlertid skårer
elevene høyt på støtte fra lærerne og støtte fra foreldrene. Det samme med felles regler. I løpet av
høsten 2020, hadde skolen aktivitetsplaner med tiltak for trygt og godt skolemiljø for 5 elever på 7.
trinn, og det ble arbeidet kontinuerlig med læringsmiljøet gjennom hele året. Under «Læringskultur»
er det «arbeidsro» som trekker ned. Det ble igangsatt en undersøkelse blant elevene for å finne ut
mer om dette og satt i gang målrettede tiltak, både for enkeltelever og på trinnet. Sosiallærer deltok
blant annet med observasjon og planlegging og gjennomføring av tiltak. Våren 2021 ble det igangsatt
et større arbeid for å bedre læringsmiljøet på 7. trinn. Det ble gjennomført en pedagogisk analyse på
bakgrunn av meldinger fra enkeltelever og observasjoner. Det ble funnet både språkbruk og
trender/handlinger som var direkte knyttet til nettet. Flere elevsamtaler med alle elevene var
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sentralt i arbeidet, og det ble innhentet eksterne aktører som Barnevakten.no og Ombudet for barn
og unge i Viken. Det ble gjennomført jente/guttegrupper med søkelys på sosial kompetanse, press og
valgsituasjoner. Målet var å ansvarliggjøre enkelteleven og å skape et vennligere klima på trinnet.
Dette lykkes vi med i stor grad. Arbeidet videreføres i overgangen til ungdomsskolen ved at Ombudet
for barn og unge i Viken har avtalt oppfølging etter sommerferien.

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
51
51
52

2019-20
50
52
50

2020-21
53
51
51

Skolen har relativt gode resultater på nasjonale prøver. Det svinger noe fra år til år, men vi ligger
stort sett over landssnittet. Årets resultater viser at få elever ligger på nivå 1, og det er vi fornøyde
med. Imidlertid ser vi at for få elever presterer på det øverste nivået i lesing og matematikk. Vi ser
også at guttene har høyere resultater enn jentene på alle tre prøvene.
Etter prøvene, jobbes det systematisk med områder elevene har skåret svakt på. Skolen har et
system for å gjennomgå kartleggingsresultater og planlegge tiltak på trinn to ganger i året. Her
forsøker man å finne generelle tiltak på klassenivå som alle elevene kan profitere på. Lærerne
samarbeider på trinn også om individnivå for å gi best mulig tilpasset opplæring i alle fag. Tidligere
har skolen hatt bedre resultater på lesing, og dette året ble denne prøven derfor prioritert i
etterarbeidet. Trinnlærere og ledelse samarbeidet om resultatene og innhentet råd fra kommunal
lese- og skriverådgiver. Tiltak ble i første omgang planlagt på trinnivå. Data fra nasjonale prøver
oppleves som verdifulle og gir et godt grunnlag for å planlegge videre arbeid. Resultatene på avgitte
elever til ungdomsskolen ligger jevnt høyt for Kolbotn skole.
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Kråkstad og Skotbu skoler
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20
FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT




Rammeverk for tverrfaglig samarbeid er på
plass, blant annet ny timeplan
Tverrfaglige prosjektperioder er planlagt
Skolen har jobbet mye med nytt kompetansebegrep og andre sentrale begreper for å forstå
kjernen i ny læreplan

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID




Arbeid med å få «aktive» elever
Evaluere og utvikle det tverrfaglige samarbeidet
Endre vurderingspraksis i tråd med ny læreplan

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen
Trivsel
Støtte fra lærerne
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Utdanning og yrkesveiledning
Mobbing på skolen

2018-19
7. trinn
4,4
4,5
4,2
4,0
4,2
4,0
*

10. trinn
4,1
4,3
3,6
3,9
4,0
3,4
4,1
*

2019-20
7. trinn
4,4
4,3
3,8
3,9
4,0
3,7
*

10. trinn
4,1
3,8
3,3
3,9
3,7
3,1
4,0
*

2020-21
7. trinn
4,2
4,5
3,9
4,0
4,1
3,7
*

10. trinn
3,9
4,0
3,3
3,9
3,8
3,2
3,9
*

Læringsmiljøet ved Kråkstad og Skotbu skoler er i all hovedsak meget godt. Resultatene ligger rundt
snittet på kommunalt nivå. Det er en liten nedgang i trivselen ved skolen, men det ville vært mer
overraskende hvis trivselen gikk opp under en langvarig pandemi. I tråd med det man også finner
nasjonalt og kommunalt, er trivselen gjennomgående lavest på 10.trinn.
Skolen er godt fornøyd med at elevenes opplevde støtte fra læreren har gått opp både på 7. og
10.trinn. Elevdemokrati og medvirkning og vurdering for læring, er viktige områder som skolen har
økt fokus på fremover. Vi har stort fokus på å opprettholde et trygt og godt skolemiljø, og skolen
bruker Elevundersøkelsen aktivt for finne ut av hva vi kan bli bedre på. Skolens ledelse drøfter
resultatene fra Elevundersøkelsen med personalet, elevene og skolens samarbeidsutvalg (SU).

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn
2018-19
2019-20
2020-21
Engelsk
56
50
51
Lesing
52
51
52
Regning
54
50
50
Lærerne på skolen jobber sytematisk med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i de 10
årenene elevene er hos oss. Elevene har gode ferdigheter målt opp mot nasjonalt og kommunalt
nivå. Elevgrunnlaget er også stabilt og elevenes ferdigheter ser vi ligger relativt stabilt over år.
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Nasjonale prøver 8. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
51
52
55

2019-20
51
54
53

2020-21
55
55
54

Nasjonale prøver 9. trinn
Lesing
Regning

2018-19
57
56

2019-20
57
59

2020-21
56
57

Et systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter ser man gir gode resultater for elevene på
ungdomsskolen. Skolen bruker informasjonen fra nasjonale prøver til å følge opp elevenes utvikling.
8.trinn viser en oppgang sammenliknet med året 2019-20, og spesielt gode er resultanene i engelsk.
Dette er litt som forventet etter ferdighetene vi har sett at elevene på 7.trinn har hatt. 9.trinn har en
liten nedgang sammenliknet med fjoråret, men ligger likevel godt over nasjonalt snitt og på linje med
resultatene for Nordre Follo.

GRUNNSKOLEPOENG
Grunnskolepoeng

2018-19

2019-20

2020-21

Gjennomsnitt

44,9

44,8

42,9

Grunnskolepoeng har tidligere ligget stabilt på Kråkstad skole. Vi ser at resultatet er noe lavere i år og
ligger under snittet i Nordre Follo.
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Langhus skole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20
FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT






Godt i gang med elevaktivitet
Overordnet del om tverrfaglige temaer og
profesjonsbevissthet
Praktisk matematikk uten lærebok hos de minste
elevene
Motivasjon hos de ansatte og hos ledelsen
Digitale læremidler og læringsressurser

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID









Tverrfaglighet
Elevaktivitet – dialogbasert undervisning
Årsplaner – planleggingsverktøyet – utarbeide mal
Erfaringsdeling på onsdagstid
Økt bruk av ressurslærere i kompetanseheving av personalet, knytte nettverksarbeidet til
skolens planer
Sikre god bruk av de digitale verktøyene
Implementere digitaliseringsplanen
Folkehelse og livsmestring (EQ)

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn

2018-19

2019-20

2020-21

Trivsel
Støtte fra lærerne
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Mobbing på skolen

4,3
4,4
4,1
4,0
4,2
3,9
*

4,4
4,4
3,7
4,3
4,1
3,7
*

4,2
4,4
4,2
4,0
4,1
3,7
*

Skolen er godt fornøyd med resultatene av Elevundersøkelsen, og da særlig med resultatet angående
mobbing. Det var ingen deler av undersøkelsen som utmerket seg negativt på 7. trinn og skolen er
godt fornøyd med resultatene fra dette trinnet. Elevundersøkelsen ble også gjennomført på 6. trinn.
Elevene oppga imidlertid på begge trinn at de er svært misfornøyd med sanitærforholdene, og her
har vi allerede tett dialog med renhold.
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GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
52
51
51

2019-20
50
49
50

2020-21
51
52
50

Resultatene er relativt jevne i alle delprøvene og er som forventet dette skoleåret. Enkelte elever
skåret lavt. Dette er elever som allerede er identifisert og som også har systemtiltak.
Ledelsen har hatt trinnmøte med lærerne om resultatene. Fremover må vi se på hvordan
undervisningen organiseres på de lavere trinnene med fokus på ferdigheter som vi ser mange skårer
lavt på.
Vi ønsker generelt mer fokus på lesing for alle elever. Lesing både digitalt og i fysiske bøker. Tidlig
innsats er viktig i dette arbeidet, blant annet opplæring i På Sporet. Vi ønsker bistand fra kommunal
leseveileder i dette arbeidet. Vi vil også få mer ressurser satt av til særskilt språkopplæring. Dette skal
også inn i den generelle leseundervisningen i klasserommet.
Skolen trenger flere lærere som tar videreutdanning i engelsk. Vi ser at kompetansen her trenger å
heves. Skolen vil bruke de lærerne som har videreutdanning i faget som ressurspersoner i personalet.
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Siggerud skole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20
FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT

Skolen har jobbet godt skoleåret 2020-2021 med
ny læreplan. Vi har hatt kyndig hjelp fra rådgiver i
Utvikling og forvaltning som har bistått med
ekspertise og struktur. Ansatte på Siggerud skole
er derfor godt rustet til å jobbe videre skoleåret
2021-2022. På plandagene har skolen jobbet med en felles årsplan for trinnene. Lærerne har knyttet
kompetansemål opp mot emneplaner, fagkoblinger og tverrfaglige temaer.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID





Lesing og implementering av den nye leseplanen i Nordre Follo
LK20 – tverrfaglighet og vurdering
Mitt VALG
Skolekultur – verdier og visjon

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen
Trivsel
Støtte fra lærerne
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Utdanning og yrkesveiledning
Mobbing på skolen

2018-19
7. trinn
4,4
4,3
3,6
4,1
4,0
3,7
3,4
*

10. trinn
4,3
4,1
3,2
3,8
3,7
3,3
4,1
*

2019-20
7. trinn
4,2
4,1
3,7
3,7
3,8
3,2
3,4
*

10. trinn
3,7
3,4
2,6
3,2
3,7
2,6
4,0
28,6 %

2020-21
7. trinn
4,1
4,1
3,4
3,8
3,7
3,4
3,5
*

10. trinn
4,4
4,1
3,2
4,0
3,8
3,2
3,9
*

Resultatet på mobbing på skolen er i år godt. Krenkelser og mobbing er et område som krever stor
oppmerksomhet fra ansatte, foresatte og elever. Ukentlig setter trinnene og storteamene av tid til å
diskutere sårbare elever og generelle skolemiljøfremmende tiltak. Skolens ledelse er tydelige på at
alle har et ansvar og at mobbing ikke blir akseptert. Skolens ledelse drøfter resultatene fra
Elevundersøkelsen med personalet, elever og FAU. Skolen ser at potensialet for forbedring av
vurdering for læring og elevdemokrati og medvirkning på 7. trinn er tilstede og vil bli tatt tak i.
På 10. trinn ser vi fremgang på flere områder. Det er svært positivt at læringskultur har økt fra 3,2 til
4,0 og at eleven også gir uttrykk for høy grad av trivsel.

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
49
48
48

2019-20
49
51
48

2020-21
48
49
47

Resultatene for nasjonale prøver på 5.trinn har over tid vært stabilt litt under kommunenivå og
nasjonalt nivå. Skolen har for skoleåret 2021-2022 strukturert opp satsingen på lesing på 1-5. trinn.
Skolens leseveileder har et godt samarbeid med lesekoordinator i kommunen, og det er laget en
framdriftsplan som den enkelte lærer skal følge.
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Nasjonale prøver 8. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
46
45
46

2019-20
50
45
50

2020-21
54
53
51

Nasjonale prøver 9. trinn
Lesing
Regning

2018-19
56
54

2019-20
44
49

2020-21
56
54

Resultatene på nasjonale prøver for 8. og 9.trinn skoleåret 2020-2021 er veldig gode. I lesing har
skolen løftet elevene betydelig fra 8. til 9. trinn. Vi ser at det gjøres mye godt arbeid på
mellomtrinnet som ungdomsskolen drar nytte av. Teamene lykkes godt når de trekker i samme
enden av tauet, ser hele trinnet som sine, samarbeider, kommuniserer godt og fordeler oppgaver.

GRUNNSKOLEPOENG
Grunnskolepoeng

2018-19

2019-20

2020-21

Gjennomsnitt

46,0

43,3

43,9

Grunnskolepoeng ligger noe under snittet i Nordre Follo, men over snittet nasjonalt og i Viken fylke.
Det er en liten fremgang fra resultatet i fjor.
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Ski skole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20
FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT






Skolen har hatt fokus på tverrfaglighet i
LK20 og har hatt trinnvis erfaringsdeling av
gjennomførte undervisningsopplegg i
utviklingstid . Det har vært viktig å jobbe
med veksling mellom teori, skape felles forståelse av begreper/språk, praktisk arbeid i
klasserommet, og erfaringsdeling med tilhørende refleksjon/drøfting
Arbeid med dybdelæring har tatt utgangspunkt i praktiske eksempler fra egen undervisning
Plan for PfDK, Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse, er laget. Både pedagogisk
personale og ansatte i SFO får kompetanseheving i fellesøkter
Lesing som grunnleggende ferdighet har vært tema gjennom året. Lesing ifht. digital og
analog form er viktige områder for videre arbeid.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID






Arbeid med å skape et inkluderende skolemiljø. Skolen deltar i «Inkluderende barnehage- og
skolemiljø». I dette arbeidet jobber skolen for å inkludere elever på feler arenaer, slik at vi
finner tiltak som kan hindre at elever blir mobbet eller ikke føler tilhørighet i et sosialt
fellesskap.
Arbeid med lesing i alle fag. Dette er tema på flere av PF-øktene dette skoleåret, og arbeidet
med implementering av kommunens leseplan sees i sammenheng med LK20
PfDK – videre arbeid med kompetanseheving av personalet for å utvikle pedagogisk bruk av
digitale enheter i læringsarbeidet og god digital samhandling mellom elever undervisning
Vurdering og kompetansebegrepet

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn
Trivsel
Støtte fra lærerne
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Mobbing på skolen

2019-20
4,2
4,2
3,7
4,1
3,9
3,6
9,7 %

2020-21
4,0
3,9
3,4
3,3
3,9
3,3
13,6 %

Elevundersøkelsen 2020-21 gir svakere resultater på alle delområder enn fjoråret. Dette gjør at
skolen må satse særskilt i utviklingsarbeidet videre mht. både elevmedvirkning og læringskultur.
Mindre fysisk tilstedeværelse på skolen på grunn av smitteverntiltak, kan være årsak til at elevene
har kjent på færre muligheter for både medvirkning og dårligere rammer for en god læringskultur.
Andel elever som gir tilbakemelding om mobbing er høyere enn fjoråret. Det er i etterkant gjort et
arbeid sammen med elevrådet for å jobbe med tiltak for å sikre positiv utvikling på flere felt.
Våren 2021 ble det gjennomført skolemiljøundersøkelse for alle trinn, som viser at hendelser med
uønsket samspill og ekskludering fortrinnsvis skjer i overgang til friminutt, eller på fritid. Det er
hovedsakelig i form av utestenging og mobbing via sosiale medier. Resultatet fra analyse av Elev-
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undersøkelsen og Skolemiljøundersøkelsen er grunnlag for tiltak videre: Aktivt tilsyn, skolegårdskartlegging (hvor skjer hva?), fokus på nettvett og framsnakk.

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
49
47
48

2019-20
49
51
55

2020-21
49
52
52

Skolen har satset med særlig vekt på lesing og regning som grunnleggende ferdigheter de siste årene.
Skolen jobber aktivt med ny leseplan og har fokus på lesing i alle fag. Det er implementert god
systematikk i begynneropplæringen og oppfølging av elever/elevgrupper etter kartlegging på 1.- 4.
trinn for å sikre progresjon. I etterkant av nasjonale prøver på 5.trinn, blir det satt inn tiltak for å løfte
flest mulig fra nivå 1 til 2 og fra nivå 2 til 3. Dette arbeidet gjøres kontinuerlig fra 5.-7.trinn.
Det er over tid satset på at det skal være mulig å bruke både konkreter, variert lesestoff (tilpasset
lesing) og uteskole som del av varierte undervisningsformer innenfor arbeidet med grunnleggende
ferdigheter i lesing og regning. Dette er særlig viktig da elevene bruker Ipad som «lærebok» innenfor
flere fagområder. I kommende skoleår ligger det planer for en tydligere satsning på engelsk.
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Ski ungdomsskole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20
FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT

I arbeidet med fagfornyelsen har skolen hatt fokus på
følgende områder:
 Udanningsdirektoratets moduler
 Overordnet del av læreplanen med fokus på
kompetansebegrepet
 Skolen har planlagt for tre tverrfaglige temaer per år per trinn. I periodene vil timeplan og
organisering legges til rette for å se sammenheng og helhet.
 Skolen benytter UDIR sitt planverktøy til løpende fagplaner, samt samordne kjerneelementer
og kompetansemål i de tverrfaglige periodene.
 Organisere timeplaner og samarbeidstid ved å opprette lag der tre lærere i hovedsak har
ansvar for og deler kontaktlæreroppgaven, samt dekker seks av teorifagene med tanke på
det tverrfaglige arbeidet. Dette skaper tett og trygt samarbeid der elevene blir godt ivaretatt.
 Vi har hatt gode prosesser med tanke på valg av nye digitale læreverk som er i tråd med
fagfornyelsen.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID




Vurdering ligger til grunn for mye av det skolen har fokus på dette skoleåret. Vi er spesielt
fokusert på bedre forståelse av å se elevenes kompetanse og elevinnvolvering.
De tre tverrfaglige temaene i LK20 skal vise seg naturlig og gjennom temaperiodene i løpet av
året.
Vi er knyttet til prosjektet til UDIR, «inkluderende barnehage og -skolemiljø». Dette har gitt
oss tydelige rammer og føringer for hvordan systematisk jobbe med bedre forståelse og god
kompetanse hos de ansatte.

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 10. trinn
Trivsel
Støtte fra lærerne
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Utdanning og yrkesveiledning
Mobbing på skolen

2018-19
4,2
3,9
3,1
3,6
3,9
3,2
3,8
8,3 %

2019-20
4,3
3,9
3,4
3,9
4,0
3,2
3,8
5,6 %

2020-21
4,3
4,2
3,7
4,2
4,1
3,6
4,1
4,3 %

Vi er svært fornøyd med at skolen har positiv utvikling på de forskjellige områdene. Særlig er det fint
med tydelige positive tall i forhold til mobbing og forhold rundt dette. Vi ser i arbeidet med
fagfornyelsen og større grad av elevmedvirkning, at elevene opplever mer eierforhold til egen
utvikling og kompetanse. Dette styrker eleven på sikt og utvikler skolen positivt med tanke på det
totale læringsmiljøet.
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GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 8. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
53
50
51

2019-20
52
52
52

2020-21
52
51
53

Nasjonale prøver 9. trinn
Lesing
Regning

2018-19
57
56

2019-20
53
54

2020-21
56
56

Det er vil alltid være variasjoner i restultater fra år til år. Det viktigste er å se den enkelte elevs
utvikling og sette inn gode, tydelige og målrettede tiltak. Vi har skoleåret 2020-21 startet et
omfattende arbeid ved å systematisere tiltak og oppfølging av elevene på bakgrunn av resultatene
som foreligger. Selv om resultatene er gode, ønsker vi å finne gode tiltak på alle nivåer slik at elevene
kan få den beste tilrettelegging som mulig.

GRUNNSKOLEPOENG
Grunnskolepoeng
Gjennomsnitt

2018-19
43,1

2019-20
44,6

2020-21
42,3

Grunnskolepoengene de to siste skoleårene er kun basert på standpunktkarakterer. Normalt får
noen elever også lavere karakterer på skriftlig eksamen som ikke er gjennomført disse skoleårene.
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Sofiemyr skole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20
FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT

I arbeidet med fagfornyelsen har Sofiemyr skoles
profesjonsfellesskap jobbet spesielt med:
 Oppbygging og begreper i ny læreplan -LK20
 Overordnet del av læreplanen
 Det nye kompetansebegrepet
 De ulike delene av nytt læreplanverk
 Arbeidet med dybdelæring, tverrfaglige
temaer, flerfaglighet/tverrfaglighet, om faget og dets kompetansemål i forbindelse med
planarbeid
 Udirs planleggingsverktøy for å organisere fag- og lærersamarbeid om temaundervisning
 Utdanningsdirektoratets moduler

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID









Videre arbeid med ny læreplan i profesjonsfellesskapet med hovedvekt på temaårsplan og
elevaktive metoder
Ha fokus på godt og trygt skolemiljø i arbeid med ny læreplan
Kompetanseheving på, og arbeid med, elevaktive metoder
Underveisvurdering knyttet til elevaktive metoder og fagfornyelsen
Overordnet del av læreplanen; hele mennesket og relasjonsbygging, tverrfaglige temaer og
dybdelæring
Årsplanarbeid med hovedvekt på temaarbeid/flerfaglighet
Digitalisering og valg av læremidler
Å styrke det sosialpedagogiske arbeidet og den inkluderende opplæringen ved å se sosial og
faglig læring under ett gjennom et godt trinnsamarbeid og progresjon i skoleløpet

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn
Trivsel
Støtte fra lærerne
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Mobbing på skolen

2018-19
4,3
4,3
3,8
4,0
4,0
3,6
*

2019-20
4,5
4,3
3,9
4,1
4,0
3,8
*

2020-21
4,4
4,4
3,8
4,1
4,0
3,6
*

Resultatene er jevnt over slik vi er vant med fra tidligere elevundersøkelser. Bra resultater på trivsel
på tross av pandemi og «annerledes»-skole siden mars 2020. Vi har gjennom flere år hatt litt dårlig
skår på «Elevdemokrati og elevmedvirkning». Skoleåret 2021 utvider vi elevrådet til å omfatte 2.7.trinn og i tillegg skal 1. trinn være observatører. Vi må i tillegg ha større fokus på elevmedvirkning i
læringsarbeidet, samt finne metoder som fremmer elevens stemme gjennom økt fokus på elev- og
utviklingssamtaler.
Dette året vil det bli kompetanseheving på vurderingsarbeid i forbindelse med innføring av ny
læreplan og «Vurdering for læring» vil fortsatt stå i fokus i dette arbeidet.
Imidlertid skårer elevene høyt på støtte fra lærerne og støtte fra foreldrene.
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Når det gjelder mobbing på skolen har vi svært lave tall. Går man nøyere inn i tallmaterialet kan det
se ut som vi har en utfordring med mobbing utenom skoletid, men som ikke omhandler digital
mobbing. Dette ønsker vi i samarbeid med FAU å se på videre for å se om vi kan se sammenhenger
mellom fritid og skole som vi kan gjøre noe med.

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5 trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
52
52
50

2019-20
48
51
50

2020-21
47
50
50

Skolen har resultater som ligger på nivå med landssnittet på nasjonale prøver i 2020-21. Vi har hatt
en nedgang i engelsk og lesing de to siste årene, mens det i regning har ligget på samme nivå over
flere år. Høsten 2019 hadde skolen et samarbeid med OsloMet for å øke kompetansen til lærerne
hvor vi hadde fokus på lesing og engelsk i alle fag. Dette arbeidet skal nå revitaliseres etter at det ble
satt på pause i forbindelse med pandemien. Det er også gjort avtale med kommunens lese- og
skriveveileder dette skoleåret. Hun skal bidra til kompetanseheving i personalet. Skolen planlegger
også for å ruste opp skolebiblioteket og har satt av ressurser til dette. Vi skal tilrettelegge for at
bøker er lett tilgjengelig for alle gjennom skoledagen. Det er også planer om å legge til rette for
hyggelige leseopplevelser på SFO. Vi skal fortsatt ha fokus på hvordan vi som skole jobber
systematisk med resultatene på kartleggingsprøver og nasjonale prøver for å se om det er noe vi kan
gjøre bedre.
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Tårnåsen skole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20
FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT











Vi har jobbet med å få en mer helhet i
temaarbeidet og benyttet mer læringsaktiviteter utenfor klasserommet, praktiske
oppgaver og variasjon i forhold til metoder.
Økt elevaktivitet og elevmedvirkning. Elevene har fått flere utforskende oppgaver, og
samarbeid mellom elevene har blitt bedre utviklet.
Tverrfaglighet mellom fag, og også med de tre tverrfaglige temaene.
Bruk av forskjellige læreverk, vi har ikke bundet oss til ett læreverk.
Tatt utgangspunkt i kjerneelementene.
Mer bruk av digital kommunikasjon mellom elevene, som igjen fører til mer fokus på digital
dømmekraft.
Felles utviklingstid i regi av utvikling og forvaltning med fokus på fagfornyelsen, der de
tverrfaglige temaene har fungert godt som utgangspunkt for skolens eget utviklingsarbeide.
Erfaringsdeling i personalet har vært en av suksessfaktorene for å motivere og samarbeide
om de tverrfaglige temaene på tvers av trinn. Det har ført til motivasjon, kreativitet og
læringsglede hos de voksne.
Samarbeid med Oslo Met om kritisk tenking i lesing og skriving

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID








Vi fortsetter arbeidet med å utvikle planene vi har startet på i forhold til fagfornyelsen. Utifra
temaarbeidet i fjor, er dette nå sammenfattet inn i 6 tema. Alle trinn vil jobbe med de
samme temaene, med klare mål og kjerneelementer framover.
Skolen er i gang med å jobbe med overordnet struktur i alle fag.
Vi vil fortsette samarbeidet med Oslo Met i forhold til kritisk tenkning.
Vi vil fortsette arbeidet med å få til elevaktivitet, elevmedvirkning og dybdelæring.
Skolen har valgt å kjøpe inn digitale verk dette skoleåret som ser på helhet i alle fag. Tilpasset
opplæring vil også være i fokus når vi tar dette i bruk. Vi vil se på hvordan digitalisering
versus bøker kan øke læringsutbytte. Vi skal jobbe med hvordan bli bevisste når vi bruker
skriving med hånd og lesing i vanlige bøker.
GOD NOK, er vårt motto på Tårnåsen. Trygt og godt læringsmiljø har høyt fokus. Vi opplever
å ha et godt system, men ser at vi får flere nærværssaker og ønsker å løfte saker som dette til
instanser som kan hjelpe skolen med kompetanse. Vi har fokus på det robuste barnet, og skal
gjennom elevråd, personalet, FAU og foresatte sette temaet på agendaen neste skoleår.

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn
Trivsel
Støtte fra lærerne
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Mobbing på skolen

2018-19
4,3
4,5
3,8
4,1
4,0
3,9
9,8 %

2019-20
4,4
4,6
3,9
3,8
4,1
3,9
*

2020-21
4,1
4,5
4,0
4,0
4,0
3,8
7,6 %

92

Vi vil utfra disse resultatene fremdeles ha fokus på mobbing på skolen, og elevdemokrati og
medvirkning. Den kommunale satsningen på vurdering for læring vil gi oss føringer på hvordan vikan
heve kvaliteten på dette arbeidet. Resultatet på mobbing på skolen er bedre enn foregående år.
Krenkelser og mobbing et område som fortsatt krever stor oppmerksomhet fra ansatte, foresatte og
elever. Skolens ledelse er tydelige på at alle har et ansvar og at mobbing ikke blir akseptert. Skolens
ledelse drøfter resultatene fra Elevundersøkelsen med personalet, elever og i skolens samarbeidsutvalg (SU).

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5 trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
55
56
55

2019-20
49
51
50

2020-21
55
53
57

Vi er meget fornøyd med resultatet på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning. Dette året har vi
få elever på mestringsnivå 1, og det må sies å være spesielt dette skoleåret. Skolen har gjennom flere
år hatt gode resultater målt opp mot kommunalt og nasjonalt snitt. Det er årsvariasjoner, noe som
kan forklares med at det er ulike trinn som måles. Vi har jobbet systematisk over tid, men er klar over
at elevgrunnlaget er forskjellig fra år til år. Vi fortsetter å ta i bruk analyser og og jobber systematisk
gjennom hele året.
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Vassbonn skole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20
FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT








Utvikling av digitale ferdigheter. I løpet av
skoleåret 2020-2021 har det vært en klar
utvikling av både lærernes og elevenes
digitale ferdigheter. Mer digital undervisning
og utstrakt bruk av digital kommunikasjon
mellom elevene, førte til et tydeligere fokus på digital dømmekraft.
De tverrfaglige temaene. Tema Demokrati og medborgerskap er det vi har lykkes best med
dette skoleåret. Alle trinnene valgte seg prosjekter og samarbeidet om å lage en «rød tråd»
fra 1.-7.trinn, for å kvalitetssikre at det faglige innholdet endret seg fra 1. til 7.trinn. Det å
legge til rette for at hele skolen jobbet med felles tema den samme perioden, skapte tettere
samhandling mellom trinnene.
Felles utviklingstid i regi av Utvikling og forvaltning. Samlinger med fokus på fagfornyelsen og
de tverrfaglige temaene, har fungert godt som utgangspunkt for skolens eget utviklingsarbeid
med fagfornyelsen. Både samlinger for lærerne og skoleledernettverkene har bidratt til å
sette en standard og gitt en retning, som vi har brukt til å kvalitetssikre utviklingsarbeidet på
egen skole.
Elevaktiv læring. Inndeling i kohorter og minst mulig omgang mellom elever og ansatte fra
forskjellige kohorter, har ført til en mer utstrakt bruk av uteskole. Lærerne har i større grad
benyttet undervisningsopplegg som har fordret en mer aktiv elev.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID







Elevaktiv læring- kompetanseheving og erfaringsdeling for å trygge den enkelte lærer. Det
gjelder både undervisningsmetoder som legger opp til mindre stillesitting på egen pult, i
tillegg til det å utvikle en større forståelse for nødvendigheten av at elevene har større innsikt
og medvirkning i egen læring. God vurderingspraksis kommer også inn under dette temaet.
Digitalisering- fordi vi ønsker å videreutvikle og få en større bredde i den digitale kompetanse
hos den enkelte lærer. Utviklingsarbeidet skal blant annet gjøres i samarbeid med OsloMet
og Utvikling og forvaltning. Videre skal vi også gjøre en mer omfattende vurdering av fordeler
og ulemper ved å gå over til digitale læremidler fremfor den tradisjonelle læreboken.
Trygt og godt skolemiljø har hatt et høyt fokus på Vassbonn de siste årene. Vi har et
velfungerende og godt system, men ønsker kommende skoleår å løfte saker som handler om
skolemiljø i skolens ressursteam, hvor også pp-rådgiver og helsesykepleier deltar.
Fagfornyelsen vil fortsatt ha en sentral plass i skolens videre utviklingsarbeid.

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn
Trivsel
Støtte fra lærerne
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Mobbing på skolen

2018-19
4,6
4,6
3,9
4,1
4,1
4,0
0,0 %

2019-20
4,5
4,6
3,7
3,8
4,0
3,8
0,0 %

2020-21
4,3
4,7
3,9
4,0
4,1
4,0
*
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Som nevnt ovenfor vil vi ha særlig fokus på elevaktiv læring.Tallene fra i fjor til i år kan indikere at vi
er på rett vei når det gjelder mer elevdemokarti og medvirkning. Den kommunale satsingen på
vurdering for læring vil gi oss føringer på hvordan vi kan heve kvaliteten på dette arbeidet.

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
52
51
52

2019-20
51
51
53

2020-21
51
55
53

Vi er fornøyd med resultatene på nasjonale prøver i lesing og regning. Engelsk vil være et satsingsområde også i årene fremover.
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Vevelstadåsen skole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20

Vi har jobbet i personalet med innføringen av LK20
både på plandager og i felles utviklingstid på skolen.
 Overordnet del
 Læreplan for fag
 Dialogisk undervisning
 Tverrfaglighet
 Dybdelæring

FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT



Alle trinn har jobbet med samtaleregler og muntlighet i fag. Å snakke for å lære.
Alle trinn har jobbet med et tverrfaglig prosjekt i løpet av skoleåret.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID




Vi vil jobbe videre med kjerneelementene som knyttes sammen i den samlede kompetansen.
Vi vil jobbe videre med pedagogisk bruk av iPad og teknologi i skolen i lys av LK20.
Vurdering er et tema vi skal ha nytt fokus på dette skoleåret.

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn
2018-19
2019-20
2020-21
Trivsel
4,2
4,5
4,2
Støtte fra lærerne
4,2
4,6
4,4
Vurdering for læring
3,7
4,1
3,7
Læringskultur
3,8
4,4
4,0
Mestring
4,0
4,2
4,0
Elevdemokrati og medvirkning
3,8
4,1
3,7
Mobbing på skolen
*
*
*
Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises som *.
Skolen bruker Elevundersøkelsen til å finne utviklingsområder som det er viktig å jobbe videre med
på skolen. Vurdering for læring er et område som det er naturlig å ta opp igjen i hele personalet.
Vurdering for læring hadde lavere skår på noen delspørsmål enn forventet og det er en stund siden
personalet eksplisitt har jobbet med dette. Temaet henger også godt sammen med ny læreplan som
har fokus i skolens utviklingsarbeid nå.

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
52
52
53

2019-20
51
49
48

2020-21
57
54
53

Resultatene fra nasjonale prøver varier fra år til år og brukes videre i arbeidet med grunnleggende
ferdigheter.
Vevelstadåsen skole jobber systematisk med elevenes grunnleggende ferdigheter. Vi setter inn tiltak
på individ og gruppenivå. I 1. og 2. klasse jobber lærerne tett sammen med skolens leseveileder med
intensiv lese- og skriveopplæring på klassenivå. I tillegg har skolen systemtiltak innen grunnleggende
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ferdigheter for små grupper og enkeltelever. Kartleggingen i nasjonale prøver legger grunnlaget for
videre arbeid med grunnleggenede ferdigheter mot overgangen til ungdomsskolen.
Vi ønsker å jobbe mer helhetlig med fag fra 1.-7. trinn. Vi vil lage et årshjul for oppfølging av
kartleggingsresultatene i grunnleggende ferdigheter og oppfølging i ressursteam.
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Østli skole
INNFØRING AV NYE LÆREPLANER – LK20
FORHOLD SOM FUNGERER SÆRLIG GODT









Skolens personale har jobbet med overordnet
del i den nye lærerplanen gjennom å samordne
lokale verdier og prinsipper med de nasjonale
Et fokusområde dette året har vært tverrfaglig
tema. Skolen er i gang med å organisere årsplanen i tråd med de tre tverrfaglige temaene i
læreplanen.
Alle trinn har valgt overordnede temaer knyttet til temaene i læreplanen. Temaene er
presentert og koordinert for klassetrinnene i dypdelæringsteltet.
Skolen har brukt Utdanningsdirektoratets planleggingsverktøy i arbeidet med planleggingen
av de ulike temaene.
Skolen har gjennomført et felles tema dette skoleåret- bærekraftig utvikling- og hatt
erfaringsdeling rundt dette.
Skolen har hatt kompetanseheving og refleksjon rundt elevaktivitet og dialogisk
undervisning.
Skolen har hatt et samarbeid med Oslo Met om elevaktivitet og vurdering i digital praksis.
Alle trinn har utarbeidet og gjennomført et opplegg for dette. Vi har hatt presentasjon og
refleksjon i hele personalet sammen med Oslo Met.
Skolen har en velfungerende plangruppe som har et godt samarbeid med IKT-koordinator

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID






Skolen vil videreutvikle temabaserte årsplaner. Skoleåret deles i tre perioder i tråd med de
tverrfaglige temaene i læreplanen. Hvert tema skal planlegges, gjennomføres og vurderes.
Vi vil ha fokus på de grunnleggende ferdighetene og kjerneelementer i alle fag.
Vi vil jobbe systematisk med erfaringsdeling og refleksjon rundt undervisning, læring og
vurdering.
Skolen vil jobbe med en bevisstgjøring rundt bruk av digitale verktøy og samtidig ha fokus på
å utvikle digital kompetanse hos elevene
Vi vil videreføre arbeidet med å samordne lokal praksis med de nasjonale verdiene og
prinsippene for opplæring i overordnet del i læreplanen.

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn
Trivsel
Støtte fra lærerne
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Mobbing på skolen

2018-19
4,5
4,6
3,8
4,4
4,2
4,2
*

2019-20
4,5
4,7
4,2
4,3
3,9
4,1
0,0 %

2020-21
4,6
4,7
4,3
4,2
4,1
4,3
*

Resultatene på elevundersøkelsen på 7.trinn viser at elevene trives på Østli. Vi har høy trivsel og lite
mobbing på skolen. Elevundersøkelsen viser fremgang og positiv utvikling på de fleste områdene.
Resultatet viser en nedgang på læringskultur. Skolen vil derfor ha særlig fokus på dette i det videre
arbeidet med skolemiljøet.
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GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn
Engelsk
Lesing
Regning

2018-19
53
55
55

2019-20
51
52
52

2020-21
52
54
55

Østli har de siste årene hatt svært gode og jevne resultater på nasjonale prøver. Over tid har vi
jobbet systematisk med lesing, skriving og regning som grunnleggende ferdigheter i alle fag. Vi har i
noen år hatt spesielt fokus på engelsk siden dette er det området som har vist svakest resultat over
tid. Vi har satset på kompetanseheving og styrket med diverse læremidler og materiell. Elevenes økte
digitale kompetanse gjør at de er bedre kjent med oppgavetype og arbeidsform.
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