Rapport for Kvalifisert for framtida, 2017-2018

«-den beste utgaven av seg selv»
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FORORD
Satsingen «Kvalifisert for framtida» ble opprettet av kommunestyret i juni 2012.Oppgaven gikk
ut på å lage en plan for hvordan barn og unge i Iveland skal bli bedre kvalifisert for videre utdanning og et selvstendig liv. Bakgrunnen for prosjektet ligger i erkjennelsen av at Iveland over tid
har hatt svake skoleresultater samt store utfordringer knyttet til levekår.
Satsingen setter blant annet fokus på inkluderende læringsmiljø, læringsutbytte og økt foreldreengasjement, og har gitt gode resultater
Kvalifisert for framtida er et samarbeidsprosjekt der mange parter bidrar: Politikere, kommuneledelsen, ansatte, tillitsvalgte, foreldre og elever er sammen om å løfte fram skoler
og barnehager. Vi skal sammen gjøre den god, snakke den god og på den måten sikre at
våre barn og unge får et trygt og utviklende oppvekstmiljø. Vår felles drivkraft er at alle
barn og unge som vokser opp i Iveland skal få mulighet til å bli den beste utgaven av seg
selv gjennom tydelige forventninger og positive mestringsopplevelser.
Prosjektrapport ble overlevert kommunestyret 17. juni 2013, og tilnærmingen beskrevet i rapporten ble enstemmig vedtatt med årlig rapportering til kommunestyret.
Rapporten skal fra og med 2016 legges fram for kommunestyret på første eller andre
møte etter sommeren, og på sikt oppsummere indikatorer og tiltak/aktiviteter de siste
tre-fem år. Rapporten skal også tilfredsstille kravene fra Utdanningsdirektoratet til Tilstandsrapporten.
Rapporten er utarbeidet i samarbeid med ansatte i enhetene og oppvekstkontoret.
Rammeverket for Knutepunkt Sørlandets satsing inkluderende læringsmiljø er en del av
Kvalifisert for framtida. I tillegg foreligger en rekke andre vedlegg som fås på forespørsel: Plan mot krenkende atferd, kompetansehevingsplan for skoler og barnehager mv.
Vi tror at rapporten med sine tydelige satsningsområder, mål og tiltak legger et godt
grunnlag for en systematisk og langsiktig satsing på barn og unge i Iveland. Tidlig og
tverrfaglig innsats på tvers av enheter og fagområder, samt koordinert og sømløst samarbeid vil være avgjørende.
Det er med glede vi ser at flere piler og trender nå peker oppover for Iveland. Kontinuerlig innsats gir resultater.
Iveland kommune har per dato omorganisert sin satsing ift oppvekstsektoren. På grunn
av strammere økonomi, er oppvekstkontoret lagt ned. Oppvekstsektoren ivaretas i den
nye enheten rådmannens stab.
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Innledning
«Kvalifisert for framtida” har vært en tilnærming med bred sammensetning med mandat fra kommunestyrets møte i juni 2012:
1. Kommunestyret oppretter prosjektet Kvalifisert for framtida.
Mandat: Prosjektet skal definere verifiserbare og målbare mål og tiltak som gjør barn og ungdom
bedre kvalifisert for videre utdanning og et selvstendig liv gjennom bl.a. økt læringsutbytte, forbedring av skolens omdømme og økt foreldreengasjement.
2. Prosjektgruppen består av ordfører (leder), leder av levekårsutvalget, leder ved Vatnestrøm Oppvekstsenter, leder ved Iveland skole, styrer i Skaiå barnehage, foreldrerepresentanter ved Vatnestrøm Oppvekstsenter, Iveland skole og Skaiå barnehage samt skolefaglig rådgiver, hovedtillitsvalgt
og kommunalsjef (sekretær).
3.Kommunestyret er styringsgruppe for prosjektet. Det skal rapporteres fra prosjektet til kommunestyret i desember, med sluttrapport i juni 2013.
4. Prosjektet vil kunne avdekke behov for økte ressurser på ulike nivå som evt. vil behandles på ordinær måte i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013 og økonomiplan 2013-2016.
Prosjektgruppa rapporterte til kommunestyret som var styringsgruppe, og avla i juni 2013 endelig
rapport.
Dette dokumentet er femte årsrapport til kommunestyret. Det vil nå være på sin plass å ta en grundigere evaluering av satsingen Kvalifisert for framtida. Det kan være grunn for en justering av satsingsområder og målsetninger. Den aktuelle situasjonen er endret i løpet av perioden som er gått, og en
revitalisering av satsingen er nødvendig for ikke å miste effekten av innsatsen.
Rapporten i år vil være noe endret fra foregående år. Vi vil legge vekt på å få fram stemmen til de
som er nærmest praksisfeltet: Barn og unge, foreldre og personalet i barnehager og skoler. Innspillene står som uttrykk fra den enkelte, og er ikke «sensurert» for å gjelde hele gruppa. Dessverre
mangler innspill fra den viktigste gruppa i år, nemlig foreldrene. Dette skyldes tidspress, men er
svært beklagelig. Heller ikke personalet i barnehagen er representert, av samme årsak.
Utdanningsdirektoratet gir noen kjennetegn på gode tilstandsrapporter, som vi vil prøve å leve opp
til:





er resultatet av en felles prosess
gir gode og utfyllende vurderinger av resultatene
legger fram data og informasjon på en lettfattelig og forståelig måte
konkretiserer og prioriterer tiltak, slik at det blir lettere å behandle rapporten politisk og følgje
han opp etter at vedtak er gjort i kommunestyret
(utdrag)
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Overordnet målsetting:
I Iveland får alle barn og unge muligheten til å bli den beste utgaven
av seg selv.
De mestrer grunnleggende ferdigheter og er kompetente for videre
utdanning og arbeidsliv.
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Satsingsområder
Det er etablert 6 satsingsområder for Kvalifisert for
framtida:
Foreldresamarbeid
Læringsutbytte
Læringsmiljø
Ledelse og kompetanse
Eierengasjement
Overgang og gjennomføring

Vi velger å ha fokus på ulike områder hvert år, ut fra sentrale og regionale satsinger og vurdering av
behov.
Vi opplever at satsingsområdene griper over i hverandre, og supplerer hverandre. Kvalifisert for framtida blir en fellesnevner og en hjelp til å se sammenhengene i utviklingsarbeidet, og dermed gjøre det mer håndterbart.
Både skoler og barnehager deltar i satsingen Inkluderende Læringsmiljø sammen med Vennesla, Søgne, Songdalen og Lillesand.
Det overordnede ambisjonsnivå er inkluderende læringsmiljø, med inkludering som ideal og grunnlag
for praksis.
I den nå vedtatte videreføring av satsingen er det to kjernekomponenter som er sentrale prinsipper, teorier og handlinger og det viktigste innholdet som det skal settes fokus på for å nå
målene i satsingen:


Ledelse av profesjonelle lærende fellesskap



Relasjon og kommunikasjon

Denne satsingen er i tråd med anbefalingene i
NOU 2015: Å høre til.
Inkludert i dette er to hovedområder:
1.
Pulje 1 i Utdanningsdirektoratets satsing Inkluderende barnehage– og skolemiljø
Deltakerne skal jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø, regelverk, organisasjon og ledelse og lære mer om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing.
2.
Prosjektet School-in :en innovasjon i offentlig sektor for utvikling av inkluderende læringsmiljø –
forventningers betydning for endring av skolekultur. Prosjektet er finansiert med midler fra Forskningsrådet og er et innovasjonsprosjekt i FINNUT.
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Verdigrunnlag
Barnehagene i Iveland har fra barnehageåret 17/18
felles ledelse. I den forbindelse er det arbeidet med å skape
et felles verdigrunnlag for barnehagene, bygd på ny rammeplan for barnehagen:



Barnehagene i Iveland er inkluderende og rause fellesskap, der alle
er like mye verdt, og har rett til å medvirke, prøve og feile.



Vi er voksne som ser, hører og handler etter våre grunnleggende
verdier:



Verdigrunnlaget er styrende for hva vi legger vekt på i hverdagen.
Personalet gir hverandre tilbakemeldinger, og arbeider for å være
innenfor denne rammen
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Skolene i Iveland bygger på følgende verdier og læringssyn:
Våre verdier:
- Vi tror at alle ønsker å gjøre så godt de kan.
- Alle vokser på å oppleve mestring.
- Vi vil øve på at alle skal gjøre hverandre gode og ta smarte valg.
- Vi har et inkluderende læringsmiljø med et raust menneskesyn:
Alle skal med!
Læringssyn for Ivelandsskolene:
I Ivelandsskolene skal alle oppleve trygghet, trivsel og læring.
Alle tilhører fellesskapet, og skal bli den beste utgaven av seg selv.
Hjem og skole skaper sammen trygghet, for at læring kan skje.
Ivelandsskolene skaper trivsel gjennom oppmuntring og gode relasjoner.
Læreren legger til rette for læring, og har høye forventninger til elevenes innsats og læringsutbytte.
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Foreldresamarbeid
Et godt samarbeid mellom hjem og skole/barnehage er en viktig forutsetning for at barn og
unge skal få et godt læringsmiljø og læringsutbytte. Samarbeidet bidrar til å øke tryggheten og
styrke motivasjonen til barnet6.
Hjem og skole/barnehager i Iveland har felles nytte av hverandre, og enhetene vil betrakte foreldrene som jevnbyrdige samarbeidspartnere i utdanningen og oppdragelsen
av barna. Både skolene, barnehagene og hjemmene har et gjensidig ansvar for å engasjere seg. Skolene og barnehagene har et særlig ansvar for å legge til rette for og
aktivt invitere til et godt samarbeid med hjemmene.
Prosjektgruppa hadde mange innspill i forhold til samarbeid med foresatte. Personalet
har tatt dette på alvor, og ønsker å løfte fram viktigheten av dette. For å illustrere tankegangen har vi brukt en modell der oppvekstsektoren framstilles som et tog:
Skoler og barnehager er vognene, men foreldrene er lokomotivet, selve drivkraften. Toget
trenger service, og PPT, helsestasjon, barnevern osv. er våre
«servicestasjoner».Kvellomodellen, familieteamet, elevtjeneste og kjernegruppe er alle eksempler på «servicestasjoner» - en hjelp i arbeidet med å tilrettelegge for et inkluderende læringsmiljø der alle blir sett.
Samarbeid med foresatte er viktig i alt vi foretar oss. Trygg tidlig er vårt eget program for foreldreveiledning. Kjærlighet og grenser er et forebyggende program som inkluderer elever i 7.
klasse og deres foreldre.
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Barnehagene
Iveland kommune har inntil videre utviklet en
egen undersøkelse for foreldre i barnehagene.
Undersøkelsen ble fra og med 2014/2015 gjort
anonymt. Besvarelsene blir gitt på nett.

Det er gledelig å se den positive utviklingen i tilbakemelding fra foreldrene. Vi merker oss at omorganisering i forhold til ledelse ser ut til å oppleves positivt.

Vatnestrøm barnehage

På individnivå skal barnehagen legge til rette
for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan
utveksle observasjoner og vurderinger knyttet
til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring.

Skaiå barnehage

Barnehageloven § 1.: Barnehagen skal i
samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og
fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling, Barnehagen skal ivareta
foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært
samarbeid og forståelse med foreldrene, Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid
ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets
trivsel og utvikling. Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på
individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn,
og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og
samarbeidsutvalget.

Samlet vurdering av barnehagetilbudet

Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom
barnehagen og foreldregruppen skaper et godt
barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være
et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Kommunalt tilsyn i barnehagene i Iveland har
hatt foreldresamarbeid som tema i den dialogbaserte samtalen.
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Barnehagene
Tendensen når det gjelder tilfredshet med foreldremøtene ser ut til å
være ganske stabil. Foreldrene ved Vatnestrøm barnehage gir noe mer
positiv tilbakemelding.

Inspirert av Inkluderende læringsmiljø ønsker barnehagene å utvikle
foreldremøtene til å være dialogbaserte. Forpliktende deltagelse og
medvirkning skaper et større engasjement i foreldregruppa.
Forberedelse til foreldresamtaler er gjort mer systematisk. Det er utarbeidet et dokument som legger til rette for forventningsavklaring, både
fra foreldre og barnehage.

Barnehagene i Iveland har nå tatt i bruk Vigilo, en digital løsning
som gjør det enklere å oganisere barnehagedagen, og samtidig er en gratis meldingstjeneste som gir foresatte oversikt
over all kommunikasjon med barnehagen. Personalet opplever
at god kommunikasjon med hjemmet nå er enklere, og gir en
kvalitetsheving.Dette er også et verktøy i forhold til dokumentasjon
inn mot foreldrene, det vil si bilder, rapporter fra turer hvor vi kan koble det opp mot rammeplanens fagområder, generell informasjon osv.
og den gjør at vi planlegger kortere tidsrom slik at det gir mer rom for
barns medvirkning.

Tilfredshet med innholdet i foreldremøter
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Skolene
Foreldreundersøkelsen for skolen er utarbeidet av
Utdanningsdirektoratet og er rettet mot elevenes
foresatte, og oppfordrer dem til å gi en vurdering
av elevenes læringsmiljø og samarbeidet mellom
hjem og skole.
Grafen viser deltagelse i foreldreundersøkelsene de
siste årene. Vi ser at antallet som har svart på undersøkelsen har økt over tid.

Tendensen i de utvalgte indikatorene er ganske lik
i løpet av perioden:
Foreldrene oppmuntrer barna i skolearbeidet, forventer at de gjør sitt beste, og synes det er viktig
at barna gjør det godt på skolen. De aller fleste
opplever også å få veiledning fra skolen om hvordan de kan hjelpe barnet med skolearbeidet.

De to grafene sett opp mot hverandre kan indikere
at engasjementet fra foreldrene har blitt større, og
kan også være forklaringen på at utviklingen tilsynelatende ikke er positiv, særlig når det gjelder
veiledning fra skolen.
Det arrangeres 2 felles foreldremøter i året, ett om
høsten og ett om våren. De tre siste årene har foreldremøtet om våren vært åpent, og i samarbeid
med frivillige. Dette har gitt oss mulighet til å få
inn foredragsholdere av et litt større kaliber. Det
oppleves positivt at «hele Iveland» får en felles
forståelse av temaer som gjelder oppvekst.

FORELDREUNDERSØKELSEN
Høst 2015

Vår 2016

Vår 2018

6

5
4
3

2
1
0
J E G O PPMUNT R E R
B A R NE T MI T T I
SKO L E A R B E I D E T

J E G FO R V E NT E R AT
J E G SY NE S D E T E R
B AR NE T MI T T G J Ø R
V I KT I G AT B AR NE T
SI T T B E ST E PÅ SKO L E N MI T T G J Ø R D E T G O D T
P Å SKO L E N

J E G FÅR V E I L E D NI NG
AV SKO L E N O M
H V O R D A N J E G KA N
H J E L PE B AR NE T MI T T
ME D SKO L E AR B E I D E T

2018
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Innspill
Det er tydelig at mange foreldre i Iveland har fått andre holdninger til
skolen enn for noen år siden. Samarbeid mellom skole og hjem fungerer mye bedre, og vi ser at foreldrene legger vekt på at barna skal
gjøre det bra på skolen.

Lærere, Iveland skole

Elevene speiler selvfølgelig foreldreholdninger så i takt med spesialiseringen i samfunnet med dertil hørende utdanningskrav har faglig
engasjement økt.

Lærer, Iveland skole

Elevene merker at foreldrene er interessert i skolearbeidet når foreldrene
spør hvordan dagen har vært, hva de har lært og at de hjelper med leksene.

Elevråd, Iveland skole
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Læringsutbytte
Læringsutbytte er mer enn bare læringsresultater/karakterer. Læringsutbytte handler ikke bare om
hvor godt elevene presterer, men hvor mye de har lært med utgangspunkt i sitt individuelle utgangspunkt. Kvalifisert for framtida ønsker et fokus på̊ læringsutbytte også̊ innen barnehagene. Vi tror følgende faktorer er av de viktigste når det gjelder utvikling av et godt læringsutbytte:



Læreren er den viktigste aktøren i skolen for å oppnå̊ læringsutbytte, vi heier på̊ en tydelig lærer som ser og tilpasser undervisningen til den enkelte (Nordahl & Hansen, Klasseledelse, 2012).



Vi ønsker i større grad systematisk å utnytte barnas læring av hverandre og bygge opp under
relasjonene dem imellom.



Vi vil jobbe tett sammen i hele tjenesteområdet oppvekst. Vi tror skole- og barnehageledelsen
har stor betydning, og vi vil vektlegge pedagogisk lederskap i enda større grad.



Vi vil også̊ i enda større grad tørre å stille krav til barna slik at de kan strekke seg lengst mulig.



Tilbakemeldinger til barn og elever og foresatte skal bli enda mer systematiske og målrettet.



Læringsmiljø og læringsutbytte har tett sammenheng: «Elever som har det trygt og godt, lærer
bedre»

Barn gjør så godt de kan. Alle barn ønsker å lykkes
Barn er ikke vanskelige, de har det vanskelig
Mogens Albæk, RVTS Sør

13

Rapport for Kvalifisert for framtida, 2017-2018

Barnehagene:
Foreldrenes tilbakemeldinger i foreldreundersøkelsen vil være en viktig indikator for hvordan barnehagene tilrettelegger for å gi barna et godt læringsutbytte i barnehagen.
En har valgt grafer som kan ses i sammenheng
med lesing og regning. Det er viktig å være klar
over at dette bare er en liten del av grunnlaget
som legges i barnehagen.
Språk, tekst og kommunikasjon :

Opplevelse av barnehagens tilretteleggelse og
stimulans ifm. barnas utvikling av språk og
begreper:

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og
tekst skal barnehagen bidra til at barna



uttrykker sine følelser, tanker, meninger og
erfaringer på ulike måter



bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek
og som redskap til å løse konflikter



videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker
et variert ordforråd



leker, improviserer og eksperimenterer med
rim, rytme, lyder og ord



møter et mangfold av eventyr, fortellinger,
sagn og uttrykksformer



opplever spenning og glede ved høytlesning,
fortelling, sang og samtale
utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.

Opplevelse av barnehagens tilretteleggelse og
stimulans ifm. barnas utvikling av tall og
tallbegreper:

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal
barnehagen bidra til at barna



oppdager og undrer seg over matematiske
sammenhenger



utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper



leker og eksperimenterer med tall, mengde og
telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke
dette på



erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse



bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse



undersøker og gjenkjenner egenskaper ved
former og sorterer dem på forskjellige måter
undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede.
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Skolene

Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes
som kriterium for opptak til videregående
skole. Grunnskolepoeng er beregnet som
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget
med 10.
Hvis det mangler karakterer i mer enn
halvparten av fagene, skal det ikke regnes
ut poeng for eleven.
Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal
Over tid har Iveland hatt en stigning i antall
grunnskolepoeng, og ligger nå på nasjonalt
nivå.
Vi ser at jentene vanligvis har en høyere poengsum enn guttene. Dette er en tendens
en også kan se nasjonalt. Våren 2018 viser
imidlertid et litt annet bilde. Dette skyldes
vårt lille statistiske grunnlag, og gjør det
nødvendig å se på trend over flere år.

Grunnskolepoengsum

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

Iveland kommune,
alle
Kvinne/jente

36,34

33,89

38,94

39,09

37,86

37,97

41,72

41,85

41,66

40,78

36,35

38,7

42,03

41,26

43,28

40,09

45,2

45,95

45,61

32

Mann/Gutt

36,34

26,68

34

35,99

33,92

35,37

37,19

38,77

37,7

44,76
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Standpunktkarakterer

Standpunktkarakterene vil med vårt lille statistiske grunnlag i
stor grad variere fra år til år. Kurven viser likevel stigning over
tid, noe som er svært gledelig.
Standpunktkarakterer i matematikk har i flere år ligget under
standpunktkarakterer i norsk og engelsk. Det kan se ut som dette er i ferd med å endres.

Iveland kommune
Engelsk skriftlig standpunktkarakter (ENG0012)
Norsk skriftlig standpunktkarakter
Matematikk standpunktkarakter

0809
3,61

0910
3,07

3,37

3,2

2,83

2,36

1011
3,8
7
3,6
9
2,8
8

1112
3,4
7
3,8
8
2,8
2

1213
3,42
3,53
2,94

1314
3,5
5
3,7
5
2,9

1415
4,17

1516
3,93

1617
3,64

1718
3,92

4,26

3,71

3,36

4,19

3,3

3,36

3,29

3,79
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Nasjonale prøver,5.trinn

Nasjonale prøver
Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i
hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål
for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik
de er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i
læreplanen Kunnskapsløftet (LK06).
Engelsk er ikke en av de grunnleggende ferdighetene i
LK06. Derfor skiller prøvene i engelsk seg fra de andre
nasjonale prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk.
Nasjonale prøver i engelsk skal kartlegge i hvilken grad
elevenes leseferdigheter i engelsk er i samsvar med kompetansemål i læreplanen for engelsk, knyttet til leseforståelse, vokabular og grammatikk.

49,8

49,8
49,2

46,1
45

46,2

46
45

45,3

45,3

44,4

43,9

14-15

15-16

Engelsk

16-17

Lesing

17-18

Regning

Skolen, kommunen og de nasjonale myndighetene skal
bruke informasjonen fra de nasjonale prøvene i arbeidet
med å forbedre kvaliteten på opplæringen.

Sammenlignet med grunnskolepoeng varierer resultatene
fra nasjonale prøver enda mer, og det er vanskeligere å
se en tydelig «trend». Skoleåret 16-17 skiller seg ut med
svært gode resultater i 16-17. Resultatene i regning har
en stigende kurve.
Skolene arbeider systematisk med analyse av nasjonale
prøver. En har likevel ikke satset spesielt på å øve på
prøveformen, som skiller seg noe ut fra andre prøveformer elevene møter.
Dette blir da et spørsmål om prioriteringer, og gjenstand
for refleksjon. I rammeverk for nasjonale prøver står det
at prøvene ikke trenger særlig forberedelse. Likevel vet
vi at praksis i skolene i varierer nasjonalt.
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Nasjonale prøver på 8.trinn ga skoleåret
17/18 svært gode resultater i lesning, men
en nedgang i resultatene i regning. Sett over
tid ser det likevel ut som elevene har
ganske stabile resultater i 8. klasse.
Nasjonale prøver på 9.trinn gjennomføres
ikke i engelsk.
I lesing og regning er den nasjonale prøven
direkte sammenlignbar med den de gjennomførte i 8. klasse. Grafene viser at elevene gjør det bedre på 9. trinn enn på 8.trinn.
Dette bekrefter en gledelig framgang i ferdigheter fra 8. til 9. trinn
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Innspill
Det er flere forhold som gir utslag på resultatene i nasjonale prøver:


Hvor mye driller en på prøveformen på forhånd?



Hvor går grensa for fritak?



Hva slags hjelp får elevene underveis i prøven?

Nasjonale prøver har etter hvert gode oppgaver, men siden de er konstruert
slik at kun de faglig sterke rekker å svare på alt, vil det fort gå ut over mestringsfølelsen. Da kommer vi lett i en konflikt med idealet om at alle skal bli den
beste utgaven av seg selv….

Lærere, Iveland skole

Jeg har statistikk over grunnskolepoeng i Iveland for 20 år. Bare ett år tidligere har guttene gjort det best. Så tydelig som i år
har jeg aldri sett det. Når vi har så få elever er det lite som skal
til før det gir store utslag.

Lærer, Iveland skole
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Læringsmiljø
Satsingen «Inkluderende læringsmiljø» omfatter barnehager, skoler og P P tjenester i kommunene Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.
Formål er å etablere en felles pedagogisk plattform for arbeidet med læringsmiljøutvikling slik at alle barn og unge får større utbytte av det ordinære pedagogiske tilbudet.
Effektmål:
1. Barnehagen og skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet, trivsel og læring.
2. Læringsmiljø i barnehage og skole er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle
barn og unges sosiale og faglige læringsutbytte
3. Redusere omfang av krenkende atferd, mobbing og segregerende tiltak
Den felles satsingen hadde oppstart i 2014, og avsluttes i 2019. Skoler og barnehager har gjennom den felles satsingen fått et godt kompetanseløft, som gir oss kunnskap og virkemidler i det videre arbeidet.
Som en del av satsingen er kommunene med i 1.pulje av den nasjonale satsingen
«inkluderende barnehage– og skolemiljø»
Trygge og gode barnehage- og skolemiljø, regelverk, organisasjon og ledelse ,forebygging, avdekking og håndtering av mobbing er tema.
Vi ønsker å oppnå en varig praksisendring som når flest mulig, og utviklingsarbeidet
skal derfor primært foregå i form av barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling
og arbeid i lærende nettverk. Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling vil si
at barnehager og skoler, med ledere og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på
egen arbeidsplass. Målet er å videreutvikle praksis innen arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser.
Vi er med på på nasjonale og regionale samlinger med forelesninger og gruppearbeid.

Prosjektet «School in» er også en del av Inkluderende Læringsmiljø. School-In er en
innovasjon i offentlig sektor for utvikling av inkluderende læringsmiljø – forventningers betydning for endring av skolekultur. Prosjektet er finansiert med midler fra
Forskningsrådet og er et innovasjonsprosjekt i FINNUT
Etter innføring av ny § 9a i opplæringsloven, og større fokus mot mobbing i ny rammeplan for barnehagen er det gjort store endringer i tiltaksplan mot krenkende adferd, som nå har tittelen Tiltaksplan for et godt og inkluderende barnehage- og skolemiljø
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Barnehagene:
Foreldrenes tilbakemeldinger i foreldreundersøkelsen vil være en viktig indikator
for hvordan barnehagene tilrettelegger for et
godt læringsmiljø i barnehagen.

Opplevelse av barnehagens
tilretteleggelse for barns utvikling av
sosial kompetanse:

Grafene er stabilt svært positive.
Barnehageåret 17/18 har barnehagene hatt
særlig fokus på innføring av ny rammeplan,
og å skape et felles verdigrunnlag under felles ledelse.
Fra rammeplanen: Barnehagen skal bidra til
barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse
av egenverd og forebygge krenkelser og
mobbing. Om et barn opplever krenkelser
eller mobbing, må barnehagen håndtere,
stoppe og følge opp dette.
Gjennom satsingen Inkluderende barnehage
–og skolemiljø er dette konkretisert og nedfelt i Tiltaksplan for et godt og trygt barnehage– og skolemiljø.

Barnets trivsel:

En barnehagetilsatt er sertifisert COS p—
veileder, og har ansvar for å vedlikeholde
kunnskapen om Trygghetssirkelen. Det er
utarbeidet en plan for å opprettholde og videreutvikle kompetansen fra prosjektet med
RVTS.
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Skolene
Elevundersøkielsen er en nettbasert spørreundersøkelse som blir gjennomført hvert
år. Her får elevene vise meninga si om læringsmiljøet og det som er viktig for å lære
og trives på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil si positivt resultat for alle indeksene
unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, vil lav verdi si lite mobbing.
Spørsmål om følgende tema er obligatoriske :
 Trivsel
 Motivasjon, arbeidsforhold og læring
 Hjem-skole-samarbeid
 Støtte fra lærer
 Vurdering for læring
 Medvirkning
 Regler på skolen
 Trygt miljø
Spørsmålene om mobbing er endret. Definisjonen som presenteres for eleven: «Med
mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en
elev som kan ha vanskelig for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen
stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde
fast.»
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Elevundersøkelsen,
Iveland kommune 2013-201818

7.trinn

10.trinn
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Sammenlignet nasjonalt, Aust-Agder og kommunegruppe 5

7.trinn

10.trinn
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Mobbing på skolen, 7-10.trinn

Ivelandsskolene arbeider systematisk mot mobbing. I forbindelse med ny § 9a er det utarbeidet ny
maler for håndtering av mobbesaker. Det opprettes aktivitetsplaner i alle saker. Se vedlegg.
Fra og med skoleåret 17-18 er arbeid med sosial kompetanse timeplanfestet, og en har tatt i bruk ulike typer undervisningsopplegg tilpasset elevenes alder.
På skolenes nettside er det mulig å melde inn mobbesaker ved å trykke på «meld fra om skolemiljø».
Resultatene fra elevundersøkelsen når det gjelder mobbing er unntatt offentlighet på grunn av lite
statistisk grunnlag. Gjennom rapporteringsportalen ser vi at antallet som opplever mobbing en sjelden gang og omtrent en gang i uka gir et snitt på 4,3, noe vi opplever som for høyt .
Arbeid mot mobbing må fortsatt ha høy prioritet. Nullvisjonen gjelder fortsatt.
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Innspill
Elevene på skolen blir sett og hørt av
de voksne, men det kan alltid bli enda
bedre.

Elevråd, Iveland skole

Det er nok noen som ikke opplever at de blir nok sett og hørt. I
de klassene hvor det er elever
som krever mye oppmerksomhet kunne vi ønske at de «stille»
fikk mer oppmerksomhet fra de
voksne.

Elevråd, Iveland skole

I forhold til trivsel er det viktig å ha venner, at de voksne bryr seg og at det ikke er mobbing. Et annet innspill er å gjøre mer sosiale ting i timene, turer og variert undervisning.

Elevråd

Vi har aldri hatt så greie elever som nå!

Lærer, Iveland skole
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Eierengasjement
For å nå høye faglige resultater, øke gjennomføringsgraden og bidra til sosial utjevning, er mobilisering av lokalt engasjement og utviklingskraft grunnleggende viktig.
Iveland kommune vil legge trykk på hvordan skolene og barnehagene fungerer som
kunnskapsorganisasjoner, og at enhetene selv er den viktigste arena for kontinuerlig
forbedring og profesjonsutvikling (Nordahl & Hansen, Utviklingsarbeid og endringsprosesser, 2012). Skole og barnehageeier i Iveland vil ha tydelige forventninger og
interessert følge med på resultatene i årene framover. Nødvendige ressurser vil stilles til rådighet.
I 2016-2017 deltok barnehagefaglig rådgiver i studiet «utøvelse av barnehagemyndighet», et samarbeid mellom fylkesmannen i Aust– og Vest-Agder og UIA. Kurset
omhandlet kommunenes rolle som lokal barnehagemyndighet og hvordan barnehagemyndigheten kan være en lokal pådriver og sikre best mulig kvalitet i barnehagene i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Det ble avlagt eksamen våren 2017.
Rådmann og skolefaglig rådgiver deltar nå i det såkalte «topplederprogrammet»,
som også er et samarbeid mellom fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder og UIA. Hensikten er å legge til rette for at deltakerne skal få et utvidet nettverk – i tillegg til at
de blir faglig oppdatert. Dette er et praktisk relevant og dynamisk kompetansehevingsprosjekt for administrative skoleeiere. Det vil inngå som et av satsingsområdene i Regionplan Agder 2020 Kurset avsluttes i 2019, og det er også her mulig å avlegge eksamen.
Oppvekst i Iveland opplever god dialog med politisk barnehage– og skoleeier. Omorganiseringen til tjenesteutvalg som «vårt» politiske utvalg har vært positiv.
Politisk ledergruppe, rådmann og oppvekstledere har halvårlige møtepunkt der tema
som gjelder barnehager og skoler drøftes. En opplever god og engasjert dialog.
Fra evalueringsrapporten for KS’ program «den gode skoleeier» heter det: I de kommunene hvor politikerne er koblet tettere på skolens prosesser og indre liv, ser informantene stor verdi i økt innsikt, mer kunnskapsbaserte beslutninger, mer avgrensede og felles satsninger og villighet til å satse langsiktig.
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Innspill
Vi har fått en flott ny skole, som vi veldig glade for. Vi skulle bare ønske at det var
bygd større. Vi savner et rom der hele skolen kan samles, slik vi hadde det i
«midtrommet» i åttekanten. Vi savner grupperom for økt fleksibilitet. Elevene selv
etterlyser flere smårom hvor de kan jobbe, dette gjelder både elever med spesielle
behov, de midt på treet, og de faglig sterkeste som ligger foran i løypa

Lærere, Iveland skole
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Ledelse og kompetanse på alle nivå
Barnehager og skoler i Iveland har profesjonelle lærende fellesskap som mål og arbeidsmåte. Dette handler om hvordan personalet sammen hever sin kompetanse ,
og er i tråd med statlige signaler:
På lik linje med andre profesjonsutøvere inngår lærere i et profesjonsfellesskap. Velfungerende profesjonsfellesskap er avgjørende for at læreren skal kunne utvikle undervisningspraksisen sin gjennom hele yrkeskarrieren. Arbeidet med å utvikle kvaliteten på undervisningen har best vilkår på skoler der lærerne samarbeider. For at
skolen på best mulig måte skal kunne bidra til elevenes læring og sosiale utvikling,
er skolen og lærerne avhengig av selv å kunne utvikle seg. Det forutsetter en kultur
der det er åpenhet om egen undervisningspraksis, og der man deler kunnskap og erfaringer.
Profesjonsfellesskap legger til rette for at lærerrollen kan utvikles innenfra. Det skyldes blant annet at lærere og ledere i godt fungerende fellesskap:


føler et felles ansvar for alle elevenes læring



er opptatt av å dokumentere læringsresultater

 arbeider sammen for å utvikle en felles forståelse av hvordan praksis i klasserommet kan forbedres
 planlegger undervisningsopplegg og pedagogiske strategier i fellesskap, og evaluerer effektene på undervisningen


deler og videreutvikler undervisning som viser seg å være virkningsfull

fra Meld. St. 21 (2016–2017:Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, kap.4.

Stortingsmelding 21 er også rettet mot barnehagene. Vår oppfatning er at profesjonsutvikling og lærende felleskap i høyeste grad også gjelder for barnehagene.
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Barnehagene
Vi ser at begge barnehagene i Iveland oppfyller ny pedagog– og bemanningsnorm. Statistikken er
basert på innrapportering 01.12.17. Lokale forhold kan gjøre oversikten noe misvisende.
Barnehageåret 17/18 fikk barnehagene i Iveland felles ledelse. Det er gjort stor innsats for å få felles kultur og et positivt arbeidsmiljø. Erfaringene så langt er gode, men det krever fortsatt innsats
for å få sammenheng og flyt i arbeidet.
3 fagarbeidere utdanner seg til barnehagelærere gjennom ordningen «ABLU-arbeidsplassplassert
barnehagelærerutdanning». Også dette krever innsats fra ledelse og personale, men oppleves positivt og meningsfullt. Studentene tilfører nye impulser, og nyter samtidig godt av veiledning fra erfarne kolleger.
2 barnehagelærere har tatt videreutdanning i veiledningspedagogikk, og gir barnehagene et faglig
løft.
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Skolene
1.august 2018 innføres lærernorm i
grunnskolen. Målet er at det høsten
2018 skal være én lærer per 16
elever i 1.–4. klasse og én lærer
per 21 elever i 5.–10. klasse. Fra
høsten 2019 er målet at det skal
være én lærer per 15 elever i 1.–4.
klasse og én lærer per 20 elever i
5.–10. klasse.
Iveland kommune ligger allerede
innenfor denne normen.

Kompetansekrav for lærere gjelder
for dem som er utdannet etter
2014, og kan oppsummeres til 30
studiepoeng i kjernefagene på barnetrinnet, og 60 studiepoeng i kjernefagene på ungdomstrinnet. Lærere som er ansatt og utdannet før
2014, har dispensasjon.
Iveland skole har inneværende år
tre lærere som tar videreutdanning
for at skolen skal oppfylle kompetansekravene. Ordningen er et tilbud fra utdanningsdirektoratet, og
skoleeier får dekket vikarutgifter
eller stipend.
Det er laget en kompetanseplan:
«Kvalifisert», der videreutdanning
er prioritert etter skolens behov.
Rektor deltar i år på videreutdanningen Skolemiljø og ledelse, et tilbud fra Utdanningsdirketoratet.
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Overgang og gjennomføring
Det er et mål å gjøre overgangene mellom barnehage og skole, mellom barnetrinn og ungdomstrinn og mellom ungdomstrinn og videregående opplæring så gode som mulig.
Forskning viser at elever som har gode grunnleggende ferdigheter fra
barnetrinnet, har størst muligheter for å få gode karakterer på ungdomstrinnet. I tillegg viser forskning at karakterene fra ungdomsskolen har stor betydning for gjennomføringen av videregående opplæring.
Vi ser at tilnærmet 100% av elevene i Iveland er registrert i videregående skole samme år som de går ut av grunnskolen..

Det er likevel en utfordring at mange elever ikke fullfører videregående opplæring ingen normert tid (5 år). Ut fra statistikk fra Aust-Agder
Fylkeskommune ser vi likevel at flere fullfører i løpet av en 9-års periode.
Samarbeidet med Nav, oppfølgingstjenesten og SLT forsetterer på individplan. Vi ser at manglende gjennomføring av videregående oppfølging kan ha
sammensatte årsaker, og at kommunen må tenke helhetlig for å motvirke
dette.Stortinget har vedtatt en plikt i opplæringsloven og friskoleloven for
skolen til å samarbeide med kommunale tjenestetilbydere om flerfaglig vurdering og oppfølging av elever med spesielle vansker.
Opplæringsloven § 13-5 stadfester plikt til å samarbeide med barnehagen om
overgangen til skolen. Skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin
overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeidet skal bidra
til at barna får en trygg og god overgang.
Iveland kommune har en slik plan, men ønsker å videreutvikle den. Samarbeid
om språk i barnehage og skole vil ha fokus våren 2019.
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Innspill
Vi har et veldig godt samarbeid med Øvrebø videregående skole. Deres verdigrunnlag ser ut til å være det samme som vårt

Lærer, Iveland skole
Er de fra Iveland? Da kan de brukes!

Sitat fra bedriftseier, håndverker
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Henvisninger


Inkluderende barnehage– og skolemiljø: https://www.udir.no/kvalitet-ogkompetanse/nasjonale-satsinger



School-in: https://www.vennesla.kommune.no/school-in.432025.no.html



Inkluderende læringsmiljø: http://www.iveland.kommune.no/inkluderendelaeringsmiljoe.432438.no.html



NOU 2015: Å høre til: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-2/
id2400765/



Trygg Tidlig: http://tidliginnsats.forebygging.no/Praksiserfaringer/Lille-Per-trengera-bli-trygg-tidlig-En-fortelling-om-a-vokse-opp-i-Iveland/



Kjærlighet og grenser: https://www.korus-sor.no/utviklingsprogram/kjaerlighet-oggrenser/



Barnehageloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64



Rammeplan for barnehagen: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/



Opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61



Skoleporten: https://skoleporten.udir.no/



Nullmobbing: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/



Den gode skoleeier: http://www.ks.no/dgs



Stortingsmelding 21: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-



Barnehagefakta: http://barnehagefakta.no/



Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonaleprover/om-nasjonale-prover/

35

