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Innledning
Det er fastsatt i Opplæringsloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i
opplæringen. I St. meld. Nr. 31 ( 2007 – 2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i
kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnskoleopplæringen.
Rapporten om tilstanden ( tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater,
frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, jf.
Opplæringsloven § 13-10 andre ledd.
Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.
Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for
å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St. meld. 31 ( 2007 – 2008).Til de nasjonale
målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som grunnlag for å vurdere hvor langt
skoleeier er kommet i å nå målene.
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men
kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov.
Skoleeier har det overordnede ansvaret for elevenes opplæring, og skal sikre at kravene i
opplæringsloven og forskrifter er oppfylt. Melding til Stortinget nr. 20 På rett veg, vedtatt i
Stortinget i juni 2013, viser blant annet til at skoleeiere gjennom et aktivt skoleeierskap har tatt
større ansvar for kvaliteten i grunnopplæringen de siste årene. Det er data fra Skoleporten som
hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger
av St. meld. Nr. 31 ( 2007 – 2008) at skoleeier og skoler oppfordres til å føre opp konkrete
målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.
Skolens oppdrag er slik det står i Formålet for opplæringa « Elevane og lærlingane skal utvikle
kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og
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fellesskap i samfunnet…..»( oppl.l.§ 1-1 femte ledd). Det er dette læringsarbeidet handler om; å
sørge for at elevene tilegner seg den kompetansen de trenger for å kunne ta aktivt del i
framtidens arbeids – og samfunnsliv. Dette er av avgjørende verdi både for den enkelte og for
samfunnet.
Et godt grunnlag for mestring i skolen og livet elles, legges i de første barneårene. I tillegg til å
sikre høy kvalitet i skolen, må det også arbeides systematisk for å sikre høy kvalitet i
barnehagen. Barnehagens formål er nedfelt i barnehageloven der det i § 1, første ledd står
følgende : «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.» Dette gjøres
blant annet gjennom å gi barna tilpassede utfordringer og mestringsopplevelser i et
inkluderende miljø preget av gode opplevelser, fellesskap og vennskap
Gjennom en grundig dialogprosess ( tre dialogmøter) med politikerne i Utsira kommunes
formannskap i løpet av 2014, kom det fram et ønske om at den lovpålagte tilstandsrapporten
for skolen skal fremstå som en Kvalitesmelding som også omhandler barnehagens læringsmiljø.
Det er et ønske å sikre en helhetlig tenkning rundt barn og unges utvikling, læring og
livsmestring. Samtidig skal skolens og barnehagens strategiplan som rulleres hvert 4. år
innarbeides i den årlige meldingen.
I denne arbeidsprosessen er det utarbeidet et kvalitetsårshjul som sikrer et systematisk
utviklingsarbeid i både barnehage og skole der alle involverte parter skal bli hørt. Skoleåret
2018/ 2019 ble det gjennomført et dialogmøte med alle involverte parter som formannskap, SU
og FAU barnehage/ skole og elevrådet 4. februar 2019. Overordnet fokus for møtet var et
inkluderende læringsmiljø som både barnehage og skole er svært opptatt av. Det ble
gjennomført en skolebasert vurdering i møte med formannskapet 6. november 2018.
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Personvern
Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter som Utsira skole inneholde
indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter
forvaltningsloven § 13 og /eller personopplysninger etter personopplysningsloven §2 nr. 1.
Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene
må behandles i tråd med forvaltninslovens og / eller personopplysningslovens bestemmelser.
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Kortfattet oppsummering
Læreplanene i grunnskolen skal fornyes. Målet er mer relevant innhold i fagene,
tydeligere prioriteringer av kompetansemål og bedre sammenheng mellom fag. Det er
utpekt tre tverrfaglige temaer i alle skolefag der det er relevant: Demokrati &
medborgerskap, Bærekraftig utvikling og Folkehelse & livsmestring. Samtidig har Utsira
barnehage og skole deltatt i arbeidet med Syvmilssteget for god oppvekst i Rogaland i
regi av Fylkesmannen i Rogaland. Syvmilssteget har satt fokus på kvaliteten i det
tverrfaglige arbeidet i oppvekstsektor med Folkehelse og barns rettigheter som
utgangspunkt. I år ble et inkluderende læringsmiljø og livsmestring valgt som fokus i
prosessmøtet med Utsira formannskap. Følgende utfordringer ble satt på agendaen: Et
inkluderende læringsmiljø:
•
•
•
•

Hva kan elevene og barna bidra med?
Hva kan foresatte og foreldre bidra med?
Hva kan lærere/ ansatte og skolen/ barnehagen bidra med?
Hva kan lokalsamfunnet og samfunnet generelt bidra med?

Både Utsira barnehage og Utsira skole har fortsatt hatt fokus på språk - og
språkopplæring og lese – og leseopplæring for å dyktiggjøre barnet/ eleven til å mestre
Framtidens samfunn. Samtidig ligger vurdering for læring og medbestemmelse/
medvirkning som et grunnleggende premiss i læringsarbeidet for at eleven i størst mulig
grad skal arbeide bevisst og selvstendig i eget læringsarbeid. Foreldrene og deres
oppmerksomhet rundt barnets barnehage – og skolegang er en uvurderlig ressurs i
dette arbeidet.
Elevundersøkelsen viser at elever fra Utsira skole fortsatt stort sett viser trivsel , og at
læringsmiljøet er godt.Foreldreundersøkelsen viser at foreldrene er gjennomgående litt
meir positive til elevenes skolegang enn elevene sjølv. Dette henger nok litt sammen
med at hele foreldregruppen har fått mulighet til å uttale seg, mens det er bare elever
fra 5 – 10. Klasse som svarer på elevundersøkelsen. Elevene liker hverandre, og
opplever at de får god støtte i læringsarbeidet fra lærerne sine. Imidlertid er
vurderingsarbeidet fortsatt en utfordring for Utsira skole. Det samme viser seg å gjelde
ønsket om en mer variert og praktisk undervisning.
For å nå et enda høyere læringsnivå er det viktig å bevisstgjøre elevene på
kompetansemålene i Kunnskapsløftet og veilede dem systematisk i læringsarbeidet
deres. Klargjøring av elevenes forventninger til seg selv og positiv opplevelse av egen
læringskapasitet og mestring, er vesentlig for at den enkelte elev ved Utsira skole skal nå
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sitt læringspotensiale. Samarbeid og samforståelse med de foresatte er særdeles viktig i
dette arbeidet.
Utsira skole har fortsatt en utfordring med å videreutvikle elevenes kompetanse til å
lese for å lære! Det vil fortsatt arbeides systematisk med lesing og skriving i alle fag.
Kartleggingsverktøyet SOL hjelper lærerne til å arbeide systematisk og målrettet i
forhold til den enkelte elev i leseopplæringen. De nasjonale prøvene gir også et godt
innblikk i hvilke utfordringer den enkelte elev har i forhold til de grunnleggende
ferdighetene som er en forutsetning for å nå kompetansemålene i læreplanen.
Utsira barnehage og skole må fortsatt fokusere på å etablere en god samarbeidskultur
der alle ansatte drar i samme retning mot et felles mål : å videreutvikle et så godt og
stimulerende læringsmiljø for barna/ elevene som overhodet mulig! Opplæringen skal
være relevant, praktisk og variert!

STRATEGIER UTSIRA SKOLE
Utsira kommunes visjon lyder: Utsira gir energi. Ut fra visjonen er det lagt vekt på verdier som
raushet, driftighet og humor som skal prege samværet i Utsira kommune. Kommunens
politikere er opptatt av at de samme verdiene skal prege barnehage – og skolehverdagen.
Gjennom en refleksjonsprosess med skolens personale ble følgende visjon utarbeidet:

Visjon:

Utsira skole – læring og trivsel ( Ny visjon fra 2015)
Verdier:
Gjeldende virksomhetsplan for Utsira skole (april 2013 ) viser til skolens overordnede
verdier som tillit, omsorg, lojalitet, kreativitet, ansvar.
Mål
Strategiske satsingsområder:
Utsira skole sine strategiske satsningsområder er utarbeidet i prosess med utgangspunkt
i ståstedanalysen som ble gjennomført våren 2014. Fokus ble her lagt på skolens sterke
sider og to områder for forbedring : Grunnleggende ferdigheter i lesing og Vurdering
for læring. Siste års drøftinger i læringsfellesskapet har også satt mer fokus på
elevmedvirkning på alle nivå, dybdelæring og digitale ferdigheter i alle fag. Dette er i
tråd med foreløpige forslag i læreplanfornyelsen som skal tre i kraft høsten 2020.
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Grunnleggende ferdigheter – lesing
Overordnet mål: HA LESEGLEDE – lystbetont lesing av fag/ litteratur

Resultatmål:
Det skal være en god progresjon i leseferdighetene hos elevene på Utsira skole fra 1. –
10. klasse i tråd med lokal leseplan. Soling blir brukt som et systematisk
kartleggingsverktøy på alle elever.
1. klasse:

Har knekket lesekoden
utvikle språklig bevissthet
arbeide med å utvikle ordforåd
utvikle gode avkodingsferdigheter

-

2– 4. klasse: Er glad i bøker
-

utvikle lesestrategi
utvikle motiverte og engasjerte lesere

5. – 7. klasse: Flytende lesing med intonasjon
- lese og skrive sammenhengende og tydelig
- kunne gode lesestrategier
- oppøve evne til å finne og bruke elektronisk
informasjon
-

leseforståelse/ begreper

8. – 10. klasse: Metalesing – kunne velge egne lese – og
lærestrategier
-

forståelse av begreper – gjenfortelle en tekst med egne ord
lese mellom linjene
oppøve kritisk evne

Arbeidsmåter:
-

lesing av ulike tekster i alle fag – også digitalt
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-

klassevise leseprosjekt gjennom året
årlig felles leseprosjekt på skolen

Vurdering for læring:
Elevenes forutsetninger for å utvikle sine grunnleggende ferdigheter og kompetanse i
fagene skal styrkes ved at ( forskrift til opplæringsloven kap.3):
•
•
•
•

elevene forstår hva de skal lære, og hva som er forventet av dem (jf.§3 – 1)
elevene får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller
prestasjonen ( jf.§3 – 11)
elevene får råd om hvordan de kan forbedre seg (jf.§3-11)
elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid
og utvikling (jf.§3 – 12)
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Resultatmål:
1. Både lærere og elever skal gjøre systematisk bruk av ulike virkemidler/ metoder i
vurderingsprosessen som fremmer læring i det daglige arbeidet
- Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem
- Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet
eller prestasjonen
- Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg
- Elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid
og utvikling
2. Mal for « den gode timen» blir gjennomført i undervisningsøkter tilpasset
målgruppen
3. Praktisering av stor grad av elevmedvirkning i alle fag
4. Deling av praksis og erfaring med ulike metoder i vurderingsarbeidet – tilpasset ulike
nivå/ målgrupper
5. Systematisk bruk av ulike læringsstrategier i elevenes læringsmiljø
6. « Synlig læring» er etablert som prinsipp. Det arbeides med ulike metoder for å
inkludere elevene i utarbeiding av kriterier for måloppnåelse ( kompetansemål).
7. Utarbeiding av en gjennomgående fellesforståelse/ mal for vurderingsarbeidet på
Utsira skole.

Hvordan arbeider Utsira skole med resultatmålene?
Utsira skole har arbeidet systematisk siden 2014, og vil fortsette gjennom hele
2019/2020 for å nå de oppsatte resultatmålene. I tillegg er arbeidet med å fornye
fagene i skolen godt i gang. Elevene skal få mer dybdelæring, og blant annet folkehelse
og livsmestring er et av tre tverrfaglige tema som skal inn i fagene. Arbeidet med
elevenes sosiale kompetanse er derfor også et område Utsira skole legger mye og
kontinuerlig vekt på.
Grunnleggende ferdigheter – lesing
Det er utarbeidet en enkel lokal gjennomgående plan for grunnleggende ferdigheter i
lesing ( skriving) fra 1. klasse til 10. klasse. Det blir arbeidet systematisk med lesing i alle
fag på alle trinn i tråd med denne planen. Elever som har utfordringer med lesing og
leseforståelse får tilbud om lesekurs i en lengre eller kortere periode. Lærerne velger
ulike metoder for å prøve disse ut i klasserommet, og på personalets utviklingsmøter
deler vi erfaringer fra praksis med hverandre. I tillegg har vi leselogg og lignende, der
også foreldre kan følge opp og motivere elevene til mer lesing i hverdagen. To lærere
har gjennomgått kursing i SOL ( systematisk vurdering av elevenes leseferdigheter), og
Utsira kommune
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alle lærerne har fått opplæring i SOL i neste omgang. Målet er at systematisk arbeid
med lesing og leseforståelse skal utgjøre en vesentlig og selvfølgelig del av skolens drift.
Foreløpig er kartlegginger som soling satt inn i skolens årshjul to ganger pr. år, og på
samme vis er en metode som Light Lesson Learning ( kollegaveiledning) systematisert i
årshjulet. Videre lesefokus kan blant annet og vil etterhvert bli systematisert gjennom
programmet Språkløyper som er utarbeidet av Lese – og skrivesenteret etter oppdrag
fra direktoraret. Rektor, styrer i barnehagen og småskolelærer har vært på
oppstartsamlinger, og særlig barnehagen har tatt i bruk programmet. Skolen har nok i
større grad fokusert på begreper og begrepsforståelse.
Vurdering for læring
På samme vis som lesing har arbeidet med vurdering for læring vært et av
hovedfokusene på lærernes ukentlige utviklingsmøter også i 2018 . Dette arbeidet vil
nødvendigvis fortsette og styrkes i 2019/ 2020 slik også elevundersøkelsen tilsier.
Vurdering for ( som) læring er et grunnleggende prinsipp i opplæringen, og innarbeiding
av malen for « Den gode timen» er fortsatt aktuelt. Lærerne har arbeidet mye med ulike
læringsstrategier i klassene. Målet med dette arbeidet er at elevene skal bli bevisst sin
egen læring og velge selvstendig de strategiene som passer best for dem. Ulike
vurderingsmetoder vil fortsatt bli prøvd ut på de ulike klassetrinnene tilpasset elevenes
modningsnivå. Blant annet er omvendt planlegging en aktuell metodikk framover.
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TILSTANDSRAPPORT 2018/ 2019:
Skoleåret 2018/ 2019 går 20 ( 21) elever på Utsira skole. Undervisningspersonale utgjør 5,2
årsverk, og nærmere 100% av undervisningen blir gitt av undervisningspersonale med godkjent
utdanning. 1,17 årsverk arbeider med spesialundervisning/ særskilt språkopplæring.
Lærertettheten er høy sammenlignet med generelt i Rogaland og nasjonalt. ( Se vedlegg )

1. Læringsresultater
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Utsira skole
hadde tre avgangselever skoleåret 2017/ 2018. ( For internt bruk se vedlegg )Skoleåret 2017/
2018 viser resultatene standpunktkarakterer som ligger i overkant av nasjonale resultater.
Eksamenskarakterer ligger imidlertid også i overkant av nasjonale resultater dette skoleåret
bortsett fra muntlig eksamen. Imidlertid må vi igjen være varsom med å trekke noen bastante
slutninger med utgangspunkt i resultatene fra tre elever. Vi kan imidlertid se etter tendenser
over år.
Oversikt over gjennomsnittlig grunnskolepoeng fra skoleåret 2017 – 18 viser at elevene fra
Utsira skole scorer i underkant av både kommunegruppe 04 ( som vi tilhører), Rogaland fylke og
nasjonalt. Dette er nytt av året. Tidligere år har Utsira scoret i overkant av disse gruppene. Blant
annet viser poengene fra 2013 – 2014 et snitt for Utsira på 47,4 mens kommunegruppe 04 har
et snitt på 41,9, Rogaland fylke 40,3, og Nasjonalt 40,3. Igjen kan vi bare forholde oss til
enkeltelever.

2. Læringsmiljø
Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn. Utsira skole har valgt å
gjennomføre Elevundersøkelsen for alle elevene fra 5. klasse til 10. klasse. Et utvalg av
spørsmålene i elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten.
Resultatene fra Utsira skole ligger her under publiseringsgrensen.
Høsten 2018 ble det sendt ut en foreldreundersøkelse. Svarprosenten var 65, 7%.
Elevundersøkelsen fra Utsira skole viser et bilde med moderat trivsel på skolen, men
med god oppfølging fra lærerne. I motsetning til i skoleåret 2016/17 der 12 elever sier
de trives godt og 4 elever trives svært godt som utgjør et snitt på 4,3, viser
elevundersøkelsen 2017/18 at en elev trives svært godt, 10 elever trives godt, tre elever
trives litt og en elev trives ikke noe særlig ( snitt på 3,7).Denne trenden holder seg i
elevundersøkelsen fra 2018/ 19. Snittet er her 3,8 mens snittet nasjonalt er 4,1. Dette er
en endring som skolen følger godt med på og setter inn tiltak i forhold til. På spørsmålet
om barnet trives på skolen er snittet fra foreldrene 4,3.
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På spørsmålet om eleven har noen å være sammen med i friminuttene er snittet 4,7 i år
mens snittet var 4,6 i fjor. En eller to elever sier at de blir mobbet på nett en sjelden
gang ( snitt 4,9), mens to elever har opplevd mobbing sjelden eller to til tre ganger i
måneden på skolen. Snittet her er 4,8. Skolen har ikke hatt noen meldte mobbesaker
dette skoleåret, men lærere og rektor er stadig inne og hjelper til med problemløsning i
elevgruppen. Alle elevene i undersøkelsen har krysset av på at de selv ikke
mobber .Bildet ser godt ut, og tilstanden blir jevnlig drøftet i elevrådet.
Faglig sett kommer den samme utfordringen fram i år som tidligere år: Utsira skole må
fortsatt jobbe mer systematisk med vurdering for læring (snitt 3,6) og medbestemmelse
med utgangspunkt i elevenes forutsetninger, og også med mer variasjon og praktiske
arbeidsmåter i undervisningen. På spørsmålene om elevdemokrati og medvirkning er
snittet totalt 4,1, men på spørsmålet om eleven får være med og foreslå kva det skal
legges vekt på når elevens arbeid skal vurderes er snittet 2,6. I forhold til praktisk
opplæring er snittet 3,0, variert opplæring 3,6 og relevant opplæring 3,6 ( samlet her 2,7
for skoleåret 2016/17). Utsira skole beveger seg altså her i riktig retning hvis vi tar
utgangspunkt i elevenes vurdering.
I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindeksene obligatoriske:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trivsel (3,8). Her ser vi en liten positiv utvikling fra året før der snittet var 3,7.
Støtte fra lærer ( 4,3)
Støtte hjemmefra (3,9)
Vurdering for læring ( 3,6).
Læringskultur (4,4)
Mestring ( 4). Igjen en liten positiv utvikling med utgangspunkt i 3,9 fra
2017/2018.
Elevdemokrati og medvirkning ( 4,1). Positiv utvikling fra 2017/ 2018 med snitt
på 3,7.
Felles regler (4,3)
Mobbet av andre elever på skolen ( 4,8)
Utdanning og yrkesveiledning ( ungdomsskolen) (4,3)
Praktisk opplæring (3)
Variert opplæring ( 3,6)
Relevant opplæring ( 3,6)

Mobbing
Utsira skole har utarbeidet en egen tiltaksplan mot konflikter og mobbing ( Prosedyrer
for et godt psykososialt skolemiljø, Opplæringsloven, kapittel 9a). Vi har en intensjon
om 0 – toleranse i forbindelse med mobbing, og alle signaler og henvendelser blir tatt på
alvor og reagert på. Tilstandsrapporten for 2018 – 19 registrerer ingen tall for Utsira
kommune. Tallgrunnlaget er for lite. Elevundersøkelsen viser imidlertid at de fleste 15
som har svart på undersøkelsen sier at de verken selv har blitt mobbet på skolen de siste
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månedene, eller at de opplever at det er mobbing på skolen. Indeksen er imidlertid 4,8,
og skolen registrerer mer uro i elevgruppen,- særlig blant de yngste. Dette er det samme
inntrykket som elevrådet ved skolen gir, og det blir umiddelbart satt inn forbyggende
tiltak i samarbeid med elevrådet.
Trivsel
På spørsmål om trivsel på skolen viser elevundersøkelsen i år at 7 elever trives godt på
skolen. Noen elever trives litt og noen elever trives ikke noe særlig. Snittet viser 3,8 som
er en liten økning fra i fjor. Her på skolen sette inn tiltak som kan bidra til økt trivsel i
skolen. På spørsmål om du har noen medelever å være sammen med i friminuttene sier
noen elever at de alltid har noen å være sammen med, mens noen sier noen ganger.
Snittet er imidlertid så høyt som 4,7 og er i utgangspunktet et positivt tall.
Elevdemokrati og medvirkning viser en økt indeks på 4,1 mot 3,9 i fjor. Dette er positivt
og viser at skolen er på rett vei.
Vurdering for læring
Elevundersøkelsen gir en indeks på 4,3 for elevenes opplevelse av støtte fra lærerne.
Støtten hjemmefra viser en indeks på 3,9 som er en reduksjon fra sist år der indeksen
var 4,2. Dette vil være et tema på foreldremøtene høsten 2018. Samtidig viser indeksen
for Vurdering for læring 3,6. Tallene her viser at elevene får bedre forklaring på hva som
er målene i de ulike fagene 3,9 mot 3,6 i fjor, og også betre informasjon om hva det
legges vekt på når skolearbeidet blir vurdert : 3,8 mot 3,6 i fjor. Lærerne klarer å
formidle hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene i vurderingen i fagene på
same nivå som i fjor 3,7, og indeksen 4,2 ( 4 i fjor) sier noe om at lærerne klarer stadig
bedre å formidle hva som er bra med arbeidet som elevene har gjort .Når elevene blir
spurt om de får være med og foreslå kva det skal legges vekt på når elevens arbeid skal
vurderes viser indeksen et lavt snitt på 2,6, og også elevens egen vurdering av
skolearbeidet får et snitt på 3,2. Elevens medvirkning i vurdering av eget arbeid må med
andre ord styrkes i årene framover. Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire
prinsippene i vurdering for læring. Skalaen går fra 1 – 5. Høy verdi betyr positivt resultat.
Resultatene her har endret seg noe positivt fra sist skoleår.
Praktisk, variert og relevant opplæring
Elevundersøkelsen viser indekser på henholdsvis 3 for praktisk opplæring, 3,6 på variert
opplæring og 3,6 for relevant opplæring. Utsira skole har med andre ord fortsatt et
forbedringspotensial når det gjelder mer praktisk og variert opplæring, selv om
utviklingen går i riktig retning. Dette er også i tråd med uttalelser fra elevrådet ved
skolen.
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Lesing som grunnleggende ferdighet
De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter. Elevene skal vise at de kan:
1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold
På 5. og 8. ( 9.) trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest.
I 2018/19 gjennomførte en elev de nasjonale prøvene i 8. klasse og to elever i 9. klasse.
Resultatene er derfor unntatt offentlighet.
I 5. klasse var det tre elever som gjennomførte de nasjonale prøvene i engelsk, lesing og
regning. Resultatene herfra ligger stort sett på mestringsnivå 2 i alle de tre fagene. Det
skilles ikke mellom jenter og gutter.
Når skolen har så få elever blir det vanskelig å se noen tendenser sammenliknet med
nasjonale resultater. Imidlertid kan vi følge den enkelte elev nøye med hensyn til
progresjon, og lærerne kan fokusere ekstra på de ferdighetsområdene de ser elevene er
svake i undervisningen.
Hvis en går inn og ser på blant annet resultater i lesing over en periode på fem år, ser vi
at variasjonen kan være tildels store.

3. Frafall – overgang grunnskole - videregående
Det er svært problematisk å få ut data for Utsira. Spørsmål har blitt rettet både til
fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. De fleste tall er unntatt
offentligheten på grunn av små tall.
Det ser imidlertid ut til at 100% av elevene fra Utsira skole har gått videre på
videregående skole etter grunnskolen 5 år tilbake i tid . Det samme gjelder for 2016 og
2017. Ifølge årsresultatene fra SATS ( utdanningsprogram) viser blant annet tall fra 2015
og fem år framover for de med postnummer 5547 at 14 stk. Har fullført og bestått
yrkesfag, og 11 stk. fullført og bestått studieforberedende utdanningsprogram. I prosent
ser tallene slik ut:
Gj. % totalt

83,3%

Gj.% Yrkesfag

73,7%

Gj. % STF

100%

Imidlertid viste tallene fra august 2018 at 100% av elevene ( 16 år) fra Utsira kommune
var registrert i videregående opplæring same år som de avsluttet grunnkolen. Det
samme gjaldt for 2017. Tallene for 2015 og 2016 er unntatt offentlighet.
Utsira kommune
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Barnehage

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er
sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av
barnehagens læringsmiljø.
Vi i Utsira barnehage forplikter oss til å arbeide mot kommunale mål, gitt både i lokale og
nasjonale planer. Under arbeidet med virksomhetsplanen, har personalet kommet frem til en
visjon og verdier som er viktige for oss i dagliglivet i barnehagen. I tillegg til dette har vi under
arbeidet innlemmet rammeplan for barnehager i vår virksomhetsplan.

Visjon: ”Jeg skal være meg, sammen med deg”
Dette beskriver noe av den dualisme som ligger i å jobbe med «Være sammen». På den
ene side skal man være seg selv, utvikle egen identitet og gi plass til at vi alle er
forskjellige. Samtidig må vi bry oss om hverandre og finner vår egen personlige utvikling
i de sosiale samspill og relasjoner vi inngår i. Vår visjon og verdier knyttes opp mot
«Være sammen».

Utsira kommune
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Våre verdier er:
Omsorg, samspill og glede.
Våre verdier er viktige for oss fordi måten hvorpå barnet inngår i relasjoner, har betydning for
både helse, trivsel, læring og bilder av seg selv. Ved at vi i barnehagen har disse verdier, bidrar vi
til å styrke barnets videre utvikling

Språkstimulering
Utsira barnehage har språkstimulering som satsningsområde og tema gjennom hele året Målet
er at barna skal få varierte og positive erfaringer med å bruke språket ved å snakke med andre,
uttrykke egne tanker og følelser. Barnehagen skal stimulere til trygge barn som bruker språket
aktivt, leker med lyd, rim, rytme og fabulerer med hjelp av språk og sang. For barn med annet
morsmål, skal barnehagen gi støtte i bruk av dette.

Læring
Læring foregår daglig i samspill med andre mennesker og med miljøet på ulike arenaer gjennom
hele livet. Det henger nært sammen med lek, oppdragelse og omsorg. Barna lærer i planlagte
aktiviteter ledet av personalet (formelle læringssituasjoner), samt spontane her- og –nå
situasjoner (uformelle læringssituasjoner). Barnehagen skal møte barns undring på en
utfordrende og utforskende måte slik at dette danner grunnlag for et aktivt og utviklende
læringsmiljø.

Strategi for læring:
•
•
•

Ha et tema hver måned og knytte det opp mot fagområdene i rammeplanen.
De voksne skal undre seg, utforske og eksperimentere sammen med barna, og
anerkjenne og respektere det de er opptatt av.
De voksne skal dele av sin kunnskap som er aktuell og relevant, som da legger grunnlag
for nye spørsmål og søken etter viten.

Kartleggingsverktøy
Barnehagen gjør bruk av vurderings og observasjonsskjemaet” Alle med” som følges opp hver 6.
måned frem til skolestart. Dette skjema gir oss et grunnlag å sikre løpende faglig vurdering på
følgende områder av barnets utvikling:
• Sosio/emosjonell utvikling
• Lek
• Trivsel
• Hverdagsaktiviteter
• Sansing/motorik
• Språk
Ved behov gjør barnehagen bruk av observasjonsmateriell i matematikk ”Mio” og
observasjonsskjemaet ”TRAS” som gir kunnskap om barns språkutvikling i alderen 2-5 år.

Utsira kommune

16

Kvalitetsmelding barnehage og skole
For å sikre at barnehagen arbeider strategisk med de sju fagområder, er der utarbeidet en
virksomhetsplan for Utsira barnehage. Denne oversikt er delt inn i forskjellige aldersgrupper satt
opp mot henholdsvis:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Nærmiljø og samfunn
Etikk, religion og filosofi
Natur, miljø og teknikk
Antall, rom og form

Utsira kommune
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Barnehagen har i tillegg utarbeidet et årshjul, som sikrer at månedstemaet varierer mellom
disse sju temaer og at vurderingsskjemaer, evalueringer, foreldre samtaler og tradisjoner
gjennomføres.

januar: tilvenning til
nye barn
februar: karneval,
samenes dag

desember: Julekalender,
lucia og grøtfest

mars: foreldrekaffe,
fastelavn, barnehagedagen,
påskeforberedelser,
foreldremøte

november: Jule
foreredelser

april: ALLE MED-skjemaer,
foreldresamtaler,
overgangssamtaler skolebarnehage

oktober:
foreldresamtaler, TVinnsamling

september: ALLE MEDskjemaer, førskolegruppe
opstart,

mai: 17. mai feiring

foreldremøte

august: tilvenning til
nye barn

juni: sommer
juli: sommer

Barnehagedata
Tall/ data er i hovedsak hentet fra BASIL, som er Utdanningsdirektoratet sitt
rapporteringssystem for barnehage. Barnehagene skal rapportere utvalgte data i
årsmelding hvert år per 15.desember.
Oversikt antall barn i barnehagen
Utsira kommune
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Antall barn
totalt (0-6 år)
Antall barn 3-5
år
Antall barn 1-2
år

2013
10

2014
12

2015
16

2016
13

2017
15

2018
11

6

8

9

10

12

7

4

4

7

3

3

4

Antall barn i barnehagen varierer fra år til år og små marginer kan utgjør store forskjeller med
henhold til behov for mer pedagogisk bemanning og bemanning generelt. Dette gjør det også
utfordrende å ha nok kvalifisert bemanning til enhver tid.
Det er en økning i antallet av minoritet språklige barn, hvilket gir nye og viktige utfordringer i
barnehage sektoren.

Oversikt over antall ansatte

http://www.barnehagefakta.no/barnehage/1012939/utsira-barnehage (pr 15.12.18)

Pr 15. desember 2018 er det 11 barn i barnehagen og personalet utgjør 4,2 stillinger. 87 % av
tiden er knyttet til direkte arbeid med barn, inkluderer spesial undervisning. 13 % går til styrers
administrasjonstid, planleggingstid for øvrig personell og personalmøte. Andelene ansatte med
Utsira kommune
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barnehagelærerutdanning utgjør 45,2 %, som er over landsgjennomsnittet på 39, 8 %. I forhold
til øvrig personell er det ingen som har fagbrev som barne- og ungsdomsarbeider, hvor det det
nasjonale gjennomsnittet ligger på 20 %. I Utsira barnehage er det 3,1 barn pr ansatt, nasjonalt
er det 5, 8 barn pr ansatt.

Ståstedsanalyse

Høsten 2018 gjennomførte vi en ståstedsanalyse gjennom utdanningsdirektoratet.
Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved
gjennomføring av kvalitetsutvikling i barnehagen. Målet er å skape felles refleksjon om
barnehagens praksis og hvilke områder barnehagen vil prioritere å arbeide videre med.
I analysen sammenstilles fakta om barnehagen med foreldreundersøkelse. Disse blir sett i
sammenheng med de ansattes vurdering av barnehagens praksis. Samlet gir dette et
utgangspunkt for å velge ut og prioritere mål og tiltak for en helhetlig kvalitetsutvikling i
barnehagen.
Konklusjonene i Ståstedsanalysen er et uttrykk for hvordan de ansatte vurderer barnehagens
praksis, hva som er barnehagens sterke sider og hva som er barnehagens utfordringer. For vår
del fant vi ut at våre sterke sider er:
•
•
•
•

Overgang til skole.
Relasjon mellom voksne og barn.
Vennskap og felleskap.
Kommunikasjon og språk.

Vi fant også ut at vi trenger mer kunnskap og behøver og bli mer bevisst på temaet
medvirkning.

Kvalitet og utvikling i barnehagen
Kapittel I. Barnehagens formål og innhold
§ 1.Formål
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 bygge på
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.
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Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv,
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha
rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den
skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap
og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.
§ 2.Barnehagens innhold
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og
aktiviteter.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle
bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at
alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med
utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne
sosiale forskjeller.
Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for
barnehagens innhold og oppgaver.
Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.
Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage
fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.
0 Endret ved lov 18 juni 2010 nr. 26 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 827).

Om vurdering og tiltak i barnehagen
Barnehagens samfunnsmandat er knyttet til å skape gode rammer for oppvekst og har derfor en
sosial pedagogisk funksjon. Derfor er det barnehagens miljø og pedagogiske praksis som skal
vurderes, og ikke enkelte barns resultater.

Haugalandsløftet ble avsluttet august 2017. Etter denne tid bygge vi videre på det vi har
lært i forhold til "være sammen" og "de yngste barna". Vi har også hatt fokus på
"Språkløftet" som er utviklet av lesesenteret på Universitetet i Stavanger og
skrivesenteret.
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Kvalitetsarbeid
«Være sammen»
Våren 2016 hadde vi kurs og foreldremøte om «være sammen» med Silje Flesjå. Ellers
jobbes det kontinuerlig med prosjektet på personalmøter og i hverdagen. Være sammen
er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen for å
implementere den varme og grensesettende voksenstilen.
«De yngste barna»
Tema for satsning:
- Barnets 1000 første dager.
- Tilknytning og nyere hjerneforskning.
- Varme og kjærlighet som grunnmur.
"Språkløftet"
Kompetanseutviklingspakken har tre kjernekomponenter fordelt på ti økter:
Språklæring: barns språkutvikling, språk og lesing
Ulike måter å lese på: samtalen som arbeidsform, å lese flere ganger, å lese bilder,
konkreter og ordforråd, å lese tekster med gjentakende mønster.
Lesing for alle: leselyst, leselogg , foreldresamarbeid
Mobbeatferd i barnehagen
Styrer og pedagogisk leder har høst og vår 2018/2019 deltatt på samlinger med Pål Rolland og
med tema “mobbeatferd I barnehagen” sammen med ledernettverket I Haugesund kommune.
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Kvalitet og utvikling Utsira skole
Kvalitetsarbeid og ledelse innebærer kontinuerlig forbedring over tid. Kvalitetssirkelen viser til et
systematisk og kontinuerlig arbeid med planlegging, gjennomføring, evaluering og forbedring.

Kvalitetsårshjul:

kk

I prosessmøte med formannskapet 27. januar 2015 ble følgende punkter trukket fram som
kriterier på god kvalitet i barnehage og skole på Utsira:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansatte med god faglig og sosial kompetanse
Nok ressurser til å drive forsvarlig
Godt samarbeid i personalet, utveksling av kompetanse
Klare felles læringsmål i barnehage og skole
Barnehagen forbereder barna for skolen – kunne skrive navnet/ grunnleggende
tallforståelse
Barna skal lære noe og trives i skole/ barnehage – oppleve mestring!
God omsorg – trivsel og trygghet/ glede og humor – forutsigbar dagsrytme
Åpne og endringsvillige ansatte som er opptatt av barnets utvikling og læring
Godt læringsutbytte hos det enkelte barn/ elev ; alle får utvikle seg i tråd med egne
forutsetninger ( reell tilpasset opplæring for å nå kompetansemål som er satt)
Utsira kommune
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Skolens satsingsområder
Med utgangspunkt i ståstedanalysen fra 2014, elevundersøkelser og resultater på
nasjonale prøver, har Utsira skole valgt lesing som grunnleggende ferdighet og
vurdering for læring som to vesentlige satsingsområder også i 2018/ 2019. I tillegg blir
det framover lagt vekt på å arbeide med elevenes digitale ferdigheter i alle fag.
I siste prosessmøte med formannskapet 4. februar 2019 der elevrådet, SU og FAU
deltok, ble det satt fokus på et inkluderende læringsmiljø : Hva kan de ulike partene i
barnehagens og skolens læringsmiljø bidra med? Det ble sendt ut et informasjonsskriv
til alle husstander på Utsira i etterkant av møtet.
Etter ivrige drøftinger rundt bordene der særlig noen av elevene var svært aktive, ble
deltakerne bedt om å prioritere de fem viktigste punktene ( tiltakene) fra de tre
gruppene:
Følgende momenter ble trukket fram:
Gruppe 1:
• Omsorg for hverandre
• Positive holdninger til hverandre
• Spille hverandre gode
• Alltid dialog/ kommunikasjon
• Deltakende foresatte
Gruppe 2:
• Hjelpe hverandre – si fra til foreldre/ voksne på skolen
• Tenke over hvordan man snakker om hverandre i hjemmet
• Engasjerte og ansvarsfulle voksne
• Lettere overganger mellom trinnene
• Bruke lokalsamfunnet mer i undervisningen
Gruppe 3:
• Være en god rollemodell: lærer, foreldre, osv
• Gjensidig respekt: elev – elev, lærer - elev, elev - lærer
• Vise engasjement rundt barnets læring og utvikling
• At skolen skal være mer åpen til samfunnet
• Alle framsnakker hverandre
Disse temaene vil bli tatt med i videre drøftinger og utredninger i kollegiet, i elevrådet, i
FAU og SU, og på foreldremøter. Blant annet legger læreplanfornyingen som i disse
dager er ute på høring, ( mai 2019) stor vekt på flere av disse momentene for å sikre et
godt inkluderende læringsmiljø i skolen. Tverrfaglige temaer som Demokrati og
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medborgerskap, Bærekraftig utvikling og Folkehelse og livsmestring, vil også legge
sterke føringer inn i skolen og fagene.

Spesialundervisning / tilpasset opplæring
Utsira skole er en fådelt skole som utfordrer lærerne til å arbeide med grunnleggende
tilpasset opplæring for den enkelte elev i de fleste timer. Dette er et bærende prinsipp i
den opplæringen som blir gitt ved skolen. GSI for 2018/19 viser en lærertetthet pr. elev
1. - 7. trinn på 5,8 og 4,6 for 8. - 10. trinn. Lærertettheten er gjennomsnittlig 6,0 i
ordinær undervisning. Nasjonalt ligger denne på 16,4 elever pr. lærer. I tillegg til stor
lærertetthet er det avsatt ca. 20% stilling til perioder med testing og kartlegging, og lese
- / matte -kurs ved behov. Utsira skole er opptatt av å arbeide forebyggende ved å sette
inn flest mulig ressurser i de minste klassene. Behovet for spesialpedagogikk ligger
imidlertid først og fremst i ungdomsskolen skoleåret 2018/ 2019. Dette behovet ser
foreløpig ut som om det kan minskes for skoleåret 2019/ 2020.
Utsira kommune er tilknyttet en interkommunal PP – tjeneste i samarbeid med
Haugesund og Sveio.

SFO OG LEKSEHJELP
Utsira skole kan tilby leksehjelp med assistent i SFO en dag i uken for 2. – 4. klasse også
skoleåret 2018/ 19. I samråd med de foresatte blir imidlertid denne tiden i størst mulig
grad benyttet til frilek og andre aktiviteter som blant annet svømming, matlaging og
formingsaktiviteter.
Gjennom lek, kultur – og fritidsaktiviteter, omsorg og tilsyn er SFO en arena for
allmennutdanning og læring.
Det er i tillegg fem elever som mottar leksehjelp to dager pr. uke på mellomtrinnet. En to elever i ungdomsskolen deltar på leksehjelp dette skoleåret.

Voksenopplæring
Skoleåret 2018/19 har det blitt gitt tilbud om grunnskoleopplæring i tillegg til/ i
introduksjonssprogrammet. Fra og med august 2018 har tilbudet blitt gitt til en elev. Fra
og med desember 2018 har det i tillegg blitt gitt tilbud om norskopplæring til en elev.
Grunnskoleeleven går full dag fra kl. 08.20 til ca. 15.00 fire dager i uken med
arbeidspraksis den femte dagen.Tilbudet innebærer i år opplæring i norsk, engelsk,
samfunnsfag og matte. Målet i år er at eleven skal bestå samfunnsfagtesten ved dette
skoleårets slutt.
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Kulturskolen
Kulturskolen har skoleåret 2018/2019 hatt 13 elever på bass, gitar, trommer, sang og
piano. Kulturskolen har fortsatt ikke så stor pågang fra øya når det gjelder
spilleoppdrag,- her er det rom for mye mer. Den årlige kulturskolekonserten gikk av
stabelen siste dagen i mai, der inntektene gikk til en avslutning på Dalanaustet for
elevene.
Målet med kulturskolen på Utsira er å kunne gi et bredt kulturelt tilbud til barna som
vokser opp, samt erfaring bak og på scenen.
Nytt av året har blant annet vært tilbud om kystkultur i regi av Kystlaget på Utsira og hip
hop/ dans. Elevene selv fikk muligheten til å si noe om hva de ønsket som tilbud, og
kursene har fungert svært bra. Kursene har vært tilbudt gratis og i barnas/
ungdommenes fritid.

Medvirkning - Elevråd
Elevrådet ved Utsira skole møtes en gang i måneden. Det er rektor som møter i
elevrådet som blir ledet av en av ungdomsskoleelevene. I møtene blir det tatt opp saker
fra klassene og ellers felles saker som gjelder skolen og kommunen. Fast punkt på
dagsorden er skolemiljø og trivsel både i klassene og generelt på skolen.
Uttalelser fra elevråd våren 2019:
1– 7. klasse:
“Det er viktig å være i elevrådet for å vite hvordan elevene har det.”
Det er viktig å gå på skole og det er gøy også.”
8 - 10. klasse:
“ Det er okay å sitte i elevrådet”
“ synes det er viktig å sitte i elevrådet fordi man representerer klassene. Man tar opp
ting som vi synes er dårlig sånn at vi kan få det betre"
“ Det er okay å gå på skolen, men det kan fort bli kjedelig. I enkelte fag er det altfor stort
fokus på grammatikk, noe som gjør at det blir VELDIG kjedelig å jobbe med faget. Noe
ALLE LÆRERNE kan bli betre på er å formidle stoffet “ kjekkere” og mer interessant.”
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Skolemiljøutvalget
Elevenes « arbeidsmiljølov»:
Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at « alle elever i grunnskoler og
videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og
læring». Saman med lovparagrafene 11 – 1a og 11 – 5a gir kapittel 9a elever og foreldre rett til
medbestemmelse i skolemiljøforhold og rett til å klage når henvendelser til skoleeier ikkje tas på
alvor. Skoleeier og skolen har tydelige plikter når det gjelder rutiner og tiltak som skal sikre
elevene gode og helsefremmende arbeidsforhold.
Inntrykket fra skolemiljøutvalget er stort sett det samme som i tidligere år:
«Alle har stort sett gode ting å si om trivsel på skolen. Det er få signaler om mobbing eller
utestenging.»
Det meldes imidlertid om litt mer uro i timene hos de yngste elevene de siste årene.

Utfordringer
Utsira barnehage og skole må fortsatt legge opp til en kontinuerlig drøfting omkring
felles læring og læringsmiljø der fokuset ligger på tidlig innsats i forhold til leseutvikling
og tallforståelse. Det er naturlig at barnehage og skole utgjør et felles læringsmiljø med
fokus på lek og læring tilpasset aldersgruppen.
Utsira skole må også fortsatt se framover mot Framtidens skole og utvikling av
livsmestring der arbeidet med grunnleggende ferdigheter, færre kompetansemål og
meir dybdelæring, sosial kompetanse og kreativitet blir vektlagt. Fokus skal legges på å
legge til rette for den undersøkende, samarbeidende og samskapende eleven. Skolens
og lærernes kompetanse og fortsatte kompetanseutvikling skal stå i fokus i tråd med
skolens visjon : Læring og trivsel. Skolen skal i samarbeid med foreldre og skoleeier bli
enige om den retning læringsarbeidet skal ha der målet vil være å utvikle elevenes
handlingskompetanse i å lære, samhandle, kommunisere og delta.
Folkehelse
Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, forebygge
sykdom og skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner,
beskytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse
( §3). Alle mennesker må kunne gjøre ansvarlige livsvalg som bidrar til livskvalitet og en
god framtid. Temaet folkehelse og livsmestring skal bidra til at eleven utvikler
kompetanse som fremmer elevenes helse og gjør dem i stand til å håndtere ulike
utfordringer i livet. Elevene skal lære å mestre hverdagen og få støtte til å oppleve livet
som meningsfylt.
I lokal Folkehelseplan 2016 – 2019 er følgende satsningsområder vektlagt:
-

Arbeide for økt fysisk aktivitet i befolkningen
Bevisstgjøring i forhold til kosthold og fysisk aktivitet
Betre psykisk helse ved tidlig forebygging hos barn/ ungdom
Bevisstgjøring i forhold til tobakk og russkader
Arbeide for utjevning av sosial ulikhet
Tilrettelegge for grupper med nedsatt funksjonsevne
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-

Være pådriver for at det opprettholdes gode møteplasser
Arbeidsmiljø, kosthold og fysisk aktivitet på arbeidsplassene, skole og barnehage

Barnehagen og skolens daglige virksomhet vil i stor grad støtte opp om og forsterke
arbeidet med disse satsningsområdene. Her kan vi samarbeide tett framover for å styrke
arbeidet mot felles målsetninger. Blant annet vil arbeidet med å sikre barnehagen og
skolen et godt inkluderende læringsmiljø innebære å arbeide med mange av de samme
utfordringene.
Tiltak:
• Fortsatt fokus på lesing ( og skriving) som grunnleggende ferdighet, digitale
ferdigheter og vurdering for læring både i lærerkollegiet og i praktisk arbeid i
klassene.
• Systematisk bruk av karleggingsverktøyet SOL for å tilpasse leseopplæringen til
den enkelte elevs nivå
• Fortsatt bruk av lærende møter med fokus på erfaringsdeling (en lærende
organisasjon)
• Fortsatt gjennomføring av Skolevandring / Light Lesson learning kollegaveiledning ( rektor, veiledere og kollega)
• Fortsatt arbeid med barnehagens og skolens visjon, strategiplan og
samarbeidsklima
• Fokusere på god måloppnåelse og kreativitet i opplæringen
• Arbeide systematisk med sosial kompetanse og trivsel i skolen
• Gjøre mer bruk av praktisk, variert og relevant opplæring i fagene – fokus på
dybdelæring og livsmestring
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