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1. Sammendrag
Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i
opplæringen. I denne rapporten vil det fremkomme sentral styringsinformasjon basert på rapporterte,
offentlige data. Det viktigste i rapporten er skoleeiers egenvurdering av dataene som fremkommer.
Kragerø kommune har fastsatt mål for opplæringen i grunnskolene, gitt gjennom Kommuneplan,
Strategisk plan for grunnskole, Handlingsplan for Kommunalområde Oppvekst og Virksomhetsplan ved
den enkelte skole. I disse vil man kunne lese at det er viktige omlegginger på trappene i skole i tiden
som kommer: skolene skal delta i modellen for hvordan vi skal jobbe med Tidlig innsats i Kragerø (TIKmodellen), systemet rundt spesialundervisning skal gjennomgås, det skal igangsettes «God skolestart»
for alle 1. klasser (eget opplegg) med mer.
I tillegg er det selvsagt nasjonale krav og mål for virksomheten (lov og læreplaner mm). Blant de
målene som skolene skal tilpasse seg er nye læreplaner, ny lærernorm og kompetanseløftet for lærere
frem mot 2025.
Illustrasjoner og tallmateriale er stort sett hentet fra Utdanningsdirektoratets nettside Skoleporten.

Elevundersøkelsen høsten 2017 viser en fremgang fra forrige skoleår. Elevene trives godt, får god støtte
av voksne både hjemme og på skolen og opplever jevnt over et godt læringsmiljø. Vi har fortsatt noen
fokusområder som må jobbes med. Undersøkelsen viser at vi må legge mer vekt på «Vurdering for
læring» og «Elevdemokrati og medvirkning». I februar 2018 hadde hovedutvalget for Oppvekst et
dialogmøte hvor nettopp disse to områdene var i fokus. På dialogmøtet deltok politikere, elever,
rektorer/inspektører, foreldre og tillitsvalgte. Deltakerne ble delt i grupper, og en hadde fin «arbeidsøkt»
hvor man utarbeidet tiltak for hovedområdene. Et annet viktig moment i Elevundersøkelsen er
spørsmålene rundt temaet mobbing. Det er nulltoleranse ift mobbing og trakassering, men vi registrerer
dessverre at noen elever opplever fortsatt å bli mobbet.
Det er flere gode enkeltresultater på skolene i forhold til nasjonale prøver, men samlet sett er
Kragerøskolene litt under landsgjennomsnittet. Det har blitt synlig fremgang på enkelte områder, spesielt
innenfor lesing både på 5. trinn og ungdomstrinn. Vi har høyere ambisjoner enn det.
Grunnskolepoengsummen har stor betydning for, og sterk sammenheng med gjennomføring av
videregående skole. Selv om vi har en liten tilbakegang i antall grunnskolepoeng sammenlignet med
skoleåret 15/16, så er vi fornøyd med resultatet. Vi ligger godt over resultatene for Telemark og
Kommunegruppe 11.
Høsten 2017 fikk vi endringer i kapitell 9A i Opplæringsloven. Kort fortalt handler dette om at elever har
rett på et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. For å sikre levene denne retten
har skolen en handlingssplikt og aktivitetsplikt. Formålet med denne aktivitetsplikt og handlingsplikt er å
sikre at skolene handler raskt og riktig når man oppdager at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.
Skoleeier har i samarbeid med skolene utarbeidet et «sett» rutiner ifbm dette. Det er lagt ned et stort
arbeid i ta opp i seg endringene i kapitell 9A, og å lage rutiner som sikrer at loven blir fulgt. Opplæring av
ledelse, personal og andre med tilknytning til skole har blitt gitt, i form av hel planleggingsdag skolestart
2017 i regi av Fylkesmannen. Skolene har også informert foresatte og elever om endringene i kapitell 9A.
Alle skolene i Kragerø er tilsluttet Ungt Entreprenørskap (UE). UE følger opp skolene med ulike opplegg.
Flere av skolene har markert seg positivt i konkurranser i Telemark. Fokuset på entreprenørskap er
positivt med tanke på at Kragerø videregående skole starter opp med en ny Innovasjonslinje.

TILTAK
Gjennom et samarbeidsprosjekt med Grenlands kommunene i regi av Høgskolen i Sør-Øst Norge. For å
skape utvikling og stabilt gode resultater er det viktig å heve skolenes og skolelederes kompetanse i
analyse av resultater og kartlegginger. Gode resultater forekommer i høyeste grad der det er sterkt fokus
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på læring i felleskapet og delingskultur. Skoleeiers og skoleleders ledelse av kvalitetsarbeidet er
avgjørende for å nå målsettinger.
Hva kan gjøres:
•
•
•




Forbedring av resultater på nasjonale prøver gjennom tidlig innsats og gode rutiner
Fortsatt øke nivået på grunnskolepoeng gjennom systematisk arbeid, kartlegging og gode
vurderingsrutiner gjennom hele skoleløpet
Følge opp større kapasitetsbyggende tiltak:
Digitale læremidler - effektiv utnyttelse
Læringsledelse på alle nivåer
Etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere
Videreutvikle samarbeidet med foresatte
Satsing på ordningen lærerspesialister (4 stk i norsk + 2 stk i matematikk)

Prosjektet «God start» som startet ved skolestart 2017/18 videreføres neste skoleår. Fra Høsten 2018 vil
alle 1. trinn i Kragerø kommune starte med metodikken STL+ (Skriving Til Lesing) som er ny og
fremtidsrettet metodikk for å lære å lese. Prosjektet er ledet av PPT som samarbeider med alle lærere på
1. trinn. Dette involverer bruk av IKT, og forutsetter at skolene legger til rette for utstyr til
skolestarterne. Denne måte å jobbe på har gitt gode resultater i andre kommuner vi kjenner til.
«Liv og røre» er et prosjekt man kan være stolt av i Kragerø. Dette er implementert i alle skolene, og er
mottatt med gode tilbakemeldinger fra elever og lærere. Likevel må vi fortsatt jobbe for å få gjort dette
til å bli en naturlig del av undervisningen. Den systematiske jobbingen med fokus på fysisk aktivitet med
læring og sunt kosthold har allerede gitt positive effekter. Vi tror at dette bidrar til at resultater i skolen
skal bli bedre. Fra høsten 2018 blir det utarbeidet en ny plan for videreføring av prosjektet, og psykisk
helse inkluderes i satsingen.
Nye læreplaner vil få et stort fokus i utviklingsarbeidet for skolene i Kragerø. De nye planene bygger
videre på Kunnskapsløftet. Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Dette
fører til at det blir gitt nye måter å jobbe med læreplanene på. Det jobbes med å lage en framdriftsplan
våren 2018, for å være klar til å ta de nye læreplanene i bruk fra høsten 2020.
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2. Hovedområder og indikatorer
2.1.

Elever og undervisningspersonale

I strategisk plan for grunnskole er 1 av 5 satsningsområder for perioden at vi skal ha Høy fagspesifikk
kompetanse hos ledelse, ansatte, lærere og elever. Det er viktig å holde et slikt fokus over tid, fordi vi
forventer en læringseffekt hos elevene som en følge av satsingen.
Den påfølgende analysen vil fokusere på forholdstall mellom elevene og undervisningspersonalet over
tid og med sammenlignbare kommuner.

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk
Antall elever
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne
elever som får grunnskoleopplæring.
Årsverk for undervisningspersonale
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til
undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere
årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I
denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning.
Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning
Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med
godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i.

Kragerø kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform
Indikator og nøkkeltall

201314

201415

201516

201617

201718

Talet på elevar

1 152

1 119

1 116

1 093

1 089

Årsverk for undervisningspersonale

114,3

108,0

115,7

114,7

116,3

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med
godkjent utdanning

100,0

99,8

98,4

100,0

95,5

Kragerø kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn
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Oversikt over elevtall i Kragerø kommune 2017/18
Skole/trinn
Kragerø
Helle
Sannidal u
Sannidal b
Levangsheia
Sum

1
42
24

2
38
35

3
49
36

4
43
33

5
50
37

6
50
28

7
51
31

Kragerø
skjærgården
Montessori
skole (KSM)

4

6

3

12

10

9

4

8
59

9
72

10
60

Sum
514
224
44
59
56
159
23 27
22
24
16
20
22
154
7
5
6
4
3
7
6
38
97 107 116 108 111 111 117 111 140 126 1089
48

Antall elever som starter i 1. trinn skoleåret 2018/19
Kragerø
30

Helle
24

Sannidal b
18

Levangsheia
4

Kragerø Montessori
13

Skoleeiers egenvurdering
Elevtall i kommunen er tilnærmet likt som forrige skoleår, fra 1093 i 2016/17 til 1089 i 2017/18.
Fødselstallene i kommunen synkende, og dette har en negativ effekt på elevtallsutviklingen. Ved alle
barneskolene i Kragerø 2018/19, med unntak av Helle hvor det er likt antall, starter det færre elever enn
foregående skoleår. Mest tilbakegang har Kragerø skole. Dette må også sees i sammenheng med at en
andel elever som hører til Kragerø skole sin krets har valgt KSM.
Vi har en økning av andel undervisningspersonale uten godkjent utdanning med 4,5%. Noe av dette
skyldes at vi har ansatte i vikariater som mangler moduler for å få godkjent lærerutdannelse. Målet ved
neste års skolestart er at 100% av lærerne ved skolestart har godkjent utdanning.
I samarbeid med KSM undersøker vi motivasjonen for at foreldre velger friskolen i stedet for den
offentlige skolen (nærskolen). En ser av tallene over at det starter 13 elever i 1. trinn ved skolen til
høsten. Dette er en betydelig økning fra året før hvor det startet 4 elever på 1. trinn.
Årsverk for undervisningspersonalet økte med 1,5 årsverk sammenlignet med året før. Det skyldes bl.a.
at kommunen får overført midler gjennom ordningen «Tidlig innsats». Formålet med ordningen er å sette
kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-4. trinn. Midlene er øremerket lærerstillinger til
undervisning.
Vi ser, basert på tallene som foreligger nå, at Kragerø kommune vil få lite overføringer fra staten i
forbindelse med innføringen av ny lærernorm. Skolene i Kragerø er godt rustet til å imøtekomme de nye
kravene, men det forutsetter lærertettheten som er for tiden. Selv om elevtallet går ned er ikke det
synonymt med at man kan kutte i tilsvarende antall klasser og grupperinger, fordi effekten av nedgangen
sprer seg på alle skoler og alle trinn.
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2.1.2. Skolefritidsordningen
Det er fire SFO avdelinger tilknyttet skolene i Kragerø:
Kragerø SFO

Helle SFO

Sannidal SFO

Levangsheia SFO

103 elever

61 elever

74 elever

18 elever

Til sammen 256 elever benytter seg av SFO ved skolene, fra 1.-4. trinn (pr mars 2018). Tilbudet er
differensiert. Det er slik at SFO er et tilbud til elever bosatt i kommunen, før og etter skoletid, til elever i
1.til 4. klasse, og til elever med særskilte behov i 1.-7.klasse. Tilbud om oppholdstid er hel/deltidsplass i
11 mnd, eller hel/deltidsplass i 10 mnd.

Kommunestyret har gitt vedtekter for SFO. Rektorene har det overordnede ansvaret for SFO i Kragerø
kommune. Det er ansatt SFO-ledere ved Skolefritidsordningene, med unntak av Levangsheia skole, hvor
rektor er SFO-leder. SFO-lederne har det daglige ansvaret for administrativ og faglig ledelse. Kragerø
kommune har SFO-ledere med høgskoleutdanning. Prosjektet «Liv og røre» i Kragerø er også en del av
SFO-tilbudet gjennom fokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold. Alle SFOer har menyene lagt ut på
skolenes hjemmesider.
Hovedutvalget for læring og utvikling, via Handlingsplan 2017 for oppvekst, ba kommunalsjefen for
Oppvekst om at det ble laget et prosjekt hvor målsettingen skulle vøre å synliggjøre mulighetsrommet
som SFO representer for barn og unge i dag, med fokus på tidlig innsats og styrket læring gjennom lek.
Rapporten fikk navnet «SFO; trygghet, trivsel og kvalitet», og ble ferdigstilt 20.09.17.
Kommunestyret behandler sak om kostnadsanalyse av SFO 12. april -18, der Rådmannen peker på at
bemanningen i SFO er faktisk høyere enn det som vedtektene tilsier.

2.1.3. Lærertetthet
Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.
Lærertetthet i ordinær undervisning
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. I andre
sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette
kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt, mens andre kommuner fører
det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt
norskopplæring.
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Kragerø kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode |
Offentlig eierform

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Skoleeiers egenvurdering
Antall årsverk av lærere har holdt seg ganske stabil, mens antall elever er synkende. Dette gir utslag i
større lærertetthet over tid. Som tidligere nevnt er det ikke mulig å kutte i lærerårsverk i like hyppig takt
som reduksjon i elevtallet, fordi synkende elevtall gir seg gjeldende på alle trinn på alle skoler. Både på
barnetrinnet og ungdomstrinnet er det fag som krever mindre grupper, eks. musikk, kunst -og handverk,
mat og helse, svømming. I basisfagene norsk, matematikk og engelsk er det vesentlig med fleksibilitet i
gruppene for å kunne tilpasse opplæringen best mulig.
Lærertetthet:


Statlig styrking av lærertetthet på 1.-4.trinn i form av øremerkede midler. Dette er med på å
forklare hvorfor lærertettheten har gått opp på 1.-7. trinn i tabellen over.



Frikjøp av lærere videreutdanning (mellom 3 og 4 stillinger). Det er viktig at kommunen satser
på videreutdanning av lærere generelt, men også i forhold til de nye kompetansekravene som er
gitt for lærere med virkning fra 2025. Disse kravene og behovet generelt vil tilsi at kommunen
må legge til rette for å videreutdanne lærere i mange år fremover.



Tilvalgsfag og Valgfagsordninger som fordrer mindre grupper på ungdomstrinnet.



Elever fra andre kommuner (gjesteelever). Kragerø gir skoletilbud til en ganske stor gruppe
elever fra andre kommuner. Mange av disse elevene har store behov for spesialundervisning.



Stortinget har vedtatt ny lærernorm (antall elever pr. lærer). Denne trer i kraft ved skolestart
høsten 2018. Det er fortsatt uklart hvordan dette vil slå ut for Kragerø kommune.



Dersom en ser spesielt på lærertettheten på ungdomsskolene vil man se at Kragerø kommune
har en noe høyere lærertetthet sammenlignet med kommunegruppe 11, fylket og nasjonalt. Her
skyldes noe av dette at en har valgt å ha en høyere tetthet av lærer i klasserommet med fokus
på tilpasset opplæring (TPO). Her har man en mye lavere grad av spesialundervisning. Da gir
dette slike utslag som grafen over viser. Dette er i tråd med en tidligere KS rapport gjort i
Kragerø hvor det anbefales å styrke den ordinære undervisningen, slik at behovet for
spesialundervisning går ned.

2.1.4. Tilpasset opplæring
Det er en nasjonal målsetting at fleste elever skal få dekket sitt behov for tilpasset opplæring innenfor
det ordinære skoletilbudet, jf. Opplæringsloven §2-1. Dette innebærer et bredt perspektiv på tilpasset
opplæring.

Spesialundervisning
Spesialundervisning er en form for tilpasset opplæring som tar sikte på å hjelpe elever med særskilte
behov, som ikke kan dekkes innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet. I følge
opplæringslovens § 5-1 har elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det
ordinære opplæringstilbudet, rett til spesialundervisning. Dette skjer etter et enkeltvedtak basert på
sakkyndig vurdering fra PPT. Skolene samarbeider tett med PPT. Hver skole har sin PPT kontakt. Elever
med spesielle behov meldes til ressursteamet ved skolen hvor PPT deltar i en førtilmeldingsfase. Her
vurderes læringsmiljø, generell styrking og tilrettelegging i det ordinære løpet opp mot elevens vansker.
Etter møtet prøves ut en del tiltak. Disse vurderes i et nytt møte og dersom dette ikke er tilfredsstillende
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opplæring til eleven, sendes tilmelding til PPT for sakkyndig utredning, Logos (dysleksi test) eller
henvisning til logoped. I april 2018 ble det ferdigstilt en ekspertrapport angående spesialundervisning
som ble overlevert Kunnskapsministeren. Denne konkluderer med at dagens ordning med
spesialundervisning ikke virker etter intensjonen.1 Det forventes at rapporten vil få konsekvenser for
hvordan vi skal jobbe med spesialundervisning i fremtiden.
Med tidlig innsats menes; tidlig i opplæringsløpet eller tidlig når vanskene oppdages. Dette er med på å
forebygge behov for spesialundervisning. Organisering av spesialundervisning er underlagt de samme
føringer som ordinær opplæring. Elever med behov for spesialundervisning skal ha sin tilhørighet i
klassefelleskapet, og opplæringen skal til vanlig foregå der.

Oversikt spesialundervisning 2015 – 2017.
I tabellen under vises antall henvisninger pr. område:

2015
2016
2017

Spesialundervisning
35
60
34

LOGOS
27
17
18

Logoped
7
15
16

Gutt
36
61
37

Jente
33
31
31

Sum
69
92
68

*LOGOS er en screening for dysleksi.

Vedtak for skoleåret 2017/2018 fordelt på:
1 – 5 timer spes.ped.: 47 elever
6 – 9 timer spes.ped.: 37 elever
Enkeltvedtak spesialundervisning m/pedagog 10 uketimer eller mer: 7 elever
Enkeltvedtak m/assistent (+ pedagog – «full dekning» eller tilnærmet): 14 elever

http://nettsteder.regjeringen.no/inkludering-barn-unge/files/2018/04/INKLUDERENDEFELLESSKAP-FOR-BARN-OG-UNGE-til-publisering-04.04.18.pdf
1
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Prosent

Skoleår
Hentet fra Conexus Insight.

Prosent

Skoleår
Hentet fra Conexus Insight.
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Prosent

Skoleår

Prosent

Skoleår
Hentet fra Conexus Insight.

Skoleeiers egenvurdering
Elever som først har fått enkeltvedtak med rett til spesialundervisning ser ut til å få dette store deler av
sitt skoleløp. De færreste kommer tilbake til tilpasset opplæring innenfor det ordinære tilbudet. I de siste
årene har det vært spesielt fokus på spesialundervisningen. Ressursteam (her er PPT med), tilpasset
opplæring og tilrettelagte systemtiltak er aktuelle satsingsområder i alle Kragerø skolene. Vi mener at
satsningen vil være med på å heve kvaliteten på ordinære opplæringen som gis for elevene. Noen elever
vil alltid ha behov for spesialundervisning, uansett hvor god den ordinære undervisningssituasjonen er.
Spesialundervisningen skal være kvalitativt god, og gi den enkelte elev et godt og helhetlig tilbud.
Individuell opplæringsplan (IOP) lages ut i fra sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. PPT, foresatte/elever
og skole samarbeider om elevenes undervisningstilbud.
Diagrammene over viser samme trender som på nasjonalt nivå. Andel elever som mottar
spesialundervisning i Kragerø er noe høyere enn det som er forventet på nasjonalt nivå.
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2.2.

Læringsmiljø

2.2.1. Elevundersøkelsen
Alle elever og lærlinger 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 ligger i Skoleporten. Resultatene fra
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser
obligatoriske:










Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer.
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.
Mobbet av andre elever på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbet av andre
elever på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet av andre elever
på skolen og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes av andre
elever på skolen. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes
sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned
mot verdien 1 på lite mobbing i skolen.
Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller
oftere (prosent): Se eget diagram.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbet av andre elever på skolen hvor lav
verdi er positivt og andel som er i prosent.
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering
Elevene på 7 trinn:
Undersøkelsen viser nærmest sammenfallende resultat for Kragerøelevene i sammenligning med
Telemark og på nasjonalt nivå. Det er et unntak. Elevene i Kragerøskolene scorer noe høyere på
«Elevdemokrati og medvirkning» enn de øvrige vi sammenligner oss med. Dette var likevel et av
områdene som hovedutvalget ønsket å fokusere på under dialogmøtet i februar 2018. Elevene ønsker å
delta mer i beslutningen om hvordan en skal arbeide med de ulike temaene i fagene.
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleport

Skoleeiers egenvurdering
Elevene på 10. trinn: Vi ser også her at resultatene er sammenfallende med Telemark og Nasjonalt nivå.
Det er positivt å se at vi ligger på nivå, eller over, sammenlignet med de to andre gruppene. Det er
gledelig å merke seg at vi har hatt en fremgang på Læringskultur med 0,3 (fra 3,7 i fjor til 4,0 i år). Her
kan man se resultater av satsing på tydelig klasseledelse, bygging av sosiale relasjoner og
videreutdanning av lærere.
To kategorier utmerker seg; «Vurdering for læring» og «Elevdemokrati og medvirkning». Selv om vi
ligger på nivå med Telemark og nasjonalt tenker vi at disse er lave verdier siden vi har hatt dette som
satsingsområde tidligere. Disse to områdene fikk fokus under dialogmøtet som hovedutvalget arrangerte
februar 2018. Her var det også elevrepresentanter med. Resultatene sammenlignet med forrige skoleår
viser en liten positiv forbedring. Vedlikeholdsarbeid med tidligere satsingsområder er en utfordring. Vi må
holde fokus og trykket etter at satsingsområdene er over.
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2.2.2. Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3
ganger i måneden eller oftere
Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som opplever å bli
mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på
skolen av andre elever 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 av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte
elevene opplever å bli mobbet.

Lokale mål
I strategisk plan for grunnskole fremkommer det som en forventet effekt av arbeidet med
læringsmiljøet (satsingsområde 2) at «Elevene er mer selvregulerte, noe som gir utslag i mindre
hærverk, færre mobbesaker, høyere grad av medbestemmelse og økt motivasjon.
Kommunen har siden 2015 en egen Handlingsplan mot mobbing som stadfester at det er
nulltoleranse for mobbing. I skoleåret 2016/17 ble det gjort et stort stykke arbeid i skolene ifbm
rutiner i mobbesaker (kalt 9A-saker etter tilsvarende paragraf i Opplæringsloven) som en følge av et
tilsyn fra Fylkesmannen. Etter lovendring med ikrafttredelse 1. august 2018, førte det til en skjerping
og tydeliggjøring av kommunens aktivitetsplikt og handlingsplikt. Som en følge av endringen har det
blitt lagt ned et stort arbeid rundt håndtering av mobbesaker og krenkelser.

Kragerø kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform

Andel elever som er blitt mobbet av andreelever
på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere
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Skoleeiers egenvurdering
Skolene i Kragerø har jobbet mye med temaet mobbing og krenkelser dette skoleåret. Til tross for høye
ambisjoner om nulltoleranse og et høyt fokus, viser elevundersøkelsen at barn opplever å bli mobbet. Vi
har mindre mobbing her sammenlignet med Telemark fylke og nasjonalt nivå. Likevel er det viktig å
huske på at det ligger et antall elever bak prosenten som er vist i diagrammet. Alle grunnskolene jobber
systematisk med forebyggende tiltak, undersøkelser, handling og å sette i gang tiltak ved varsel om
mobbing/krenkelser. Mobbeplanen i kommunen er under revisjon, og blir lagt frem til høsten 2018.
Alle skolene jobber kontinuerlig for å utvikle et godt skolemiljø. De gjennomfører egne undersøkelser, og
det er tema på utviklingssamtaler med elever og foresatte.
Våren 2018 gjennomføres Ungdataundersøkelsen. Dette er for elever som går på ungdomstrinnet og i
videregående opplæring. Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av
temaområder. Den gjennomføres over hele Norge. Resultatene for Kragerø vil bli lagt frem høsten 2018.
Dette vil gi oss mer informasjon som kan hjelpe oss i det forebyggende ungdomsarbeidet.

2.3.

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.

2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn
Om lesing
Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 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
Om regning
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.
De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:




tall
måling
statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:



kan løse en gitt utfordring
kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
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kan vurdere om svarene er rimelige
kan ha effektive strategier for enkel tallregning

Om engelsk
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn)
er knyttet til disse ferdighetene:






finne informasjon
forstå hovedinnholdet i enkle tekster
forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på
mestringsnivåer.

Lokale mål
Fra kommuneplanen 2016-2026: Kragerø kommune sikrer barn og unge et likeverdig opplæringstilbud.
Strategisk plan: Kun 5 % av elevene ligger på laveste nivå på nasjonale prøver på 5., 8. og 9.trinn.
Andelen på høyeste nivå øker

Kragerø kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Skoleeiers egenvurdering
Det er helt sentralt at resultatene til elevene følges nøye, over tid. For at kommunen skal kunne se
effekten av de tiltakene som iverksettes, er det nødvendig at den enkelte lærer og skole analyserer og
følger opp med sine tiltak – men også at skoleeier gjør det samme for alle skolene.
Kragerø kommune sine resultater på de nasjonale prøvene for 5. trinn samlet sett er fortsatt ikke gode
nok. Sammenliknet med Telemark og kommunegruppe 11 så er vi så å si like i lesing og engelsk. Det
som vi ser som en utfordring i tiden fremover er regning. Vi har ingen god forklaring på hvorfor regning
på 5. trinn har hatt denne tilbakegangen. Likevel har det det vært positiv fremgang på flere områder på
de forskjellige prøvene fra forrige skoleår.
5.trinn lesing: Her har vi hatt en stor fremgang fra skoleåret 16/17 når vi sammenligner oss med oss
selv. En stor andel elever er flyttet fra mestringsnivå 1 over i mestringsnivå 2 og 3. I fjor lå tallet på 45,8
på mestringsnivå 1, mens det nå er 24,2. Denne fremgangen har fordelt seg med høyest andel i
mestringsnivå 2 som hadde 37,5 i fjor mot 55,8 i år. Mestringsnivå 3 har økt fra 16,7 i fjor til 20 i år.
Det er gledelig å se at den langsiktige satsingen på lesing gir resultater. Leseprosjektet som har vært
jobbet med i flere år skal gi bedre resultater fremover. Selv om det kan variere noe fra år til år og skole
til skole, har vi tro på at tiltakene som er blitt satset på gir effekt. Disse tiltakene er også i endring og
man startet i år et prosjekt på 1. trinn ved alle skoler kalt «God start». Her har man fokus på bl.a.
læringstrykk og en felles enhetlig satsing på lesing.
5.trinn regning: Det er noe skuffende resultater i regning med tanke på fremgangen som ble vist
forrige skoleår. Vi ligger noe under Telemark og på nasjonalt plan. Tilbakegangen i skolene i Kragerø er
at en andel elever på mestringsnivå 2, 55,8 i 2016/17 til 40,9 i 2017/18 er flyttet til mestringsnivå 1.
Andelen på laveste nivå er nå økt fra 31,6 i 2016/17 til 39,8 i 2017/18. Det gledelige her er at
mestringsnivå 3 har hatt en økning fra 12,6 i 2016/17 til 19,4 i 2017/18.
Det er fortsatt ikke iverksatt tiltak innenfor regning som kan sammenlignes med leseprosjektet. Det er
lærere som tar spesialistutdanning i matematikk, og vi har lærere som har tatt videreutdanning i
matematikk. Dette håper vi kan gi et godt grunnlag for nå å starte en større satsing innenfor matematikk
i Kragerøskolene. Denne satsingen er beskrevet i Strategisk plan for grunnskole. Realfag er også en
satsing på nasjonalt plan. Spesielt jenter og realfag er fokusområde. Det skal bli kult å være litt «nerd»
igjen. Det å drive med systematisk bruk av IKT i undervisningen har vi tro på skal gi resultater i
matematikk. Vi har dette skoleåret investert i ulike programmer som kan være med å berike
undervisningen og arbeidet med faget.
5.trinn engelsk: Her ser vi den samme tendensen som med lesing. Dersom vi sammenligner oss med
oss selv så har vi fått flyttet en større andel elever fra mestringsnivå 1 over i mestringsnivå 2 og 3. Det
laveste nivået hadde i 2016/17 an andel på 42,1 mot 27,0 i 2017/18. I mestringsnivå 2 har andelen
elever økt fra 43,2 i 2016/17 til 53,9 i 2017/18. Det er også gledelig at vi har hatt en økning i
mestringsnivå 3 fra 14,17 i 2016/17 til 19,1 i 2017/18. Vi ligger helt på nivå med Telemark, mens
sammenlignet nasjonalt har vi litt flere i elever i mestringsnivå 1 og litt færre i mestringsnivå 3.
Det ble gjort en god fremgang i dette faget i 2017/18. Vi nærmer oss det nasjonale nivået. En har ikke
hatt tradisjon for å ha noe spesiell satsing på engelsk i skolen. Likevel er elever veldig opptatt av spill,
sosiale medier og tv (film og serier). Her får de møte engelsk i mange sammenhenger. Dette fører til at
stadig flere elever blir muntlige sterkere. Det er det skriftlige som har vært og er utfordringen. Flere og
flere elever på barneskolen oppleves oftere motivert for å lære seg språket som de møter gjennom spill,
internett og TV. Kommunen satser også på videreutdanning i engelsk for lærere. Mange har søkt om å få
en økt kompetanse i dette faget for kommende skoleår.
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2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn
Om lesing
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.
De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:
1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold
Om regning
Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale
prøvene i regning dekker tre innholdsområder:




tall
måling
statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at de:





forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring
kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
kan vurdere om svarene de får er rimelige
kan vise effektive strategier for enkel tallregning

Om engelsk
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene:






finne informasjon
forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere
beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på
mestringsnivåer.
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Lokale mål
Fra kommuneplanen 2016-2026 Kragerø kommune sikrer barn og unge et likeverdig opplæringstilbud.
Strategisk plan: Kun 5 % av elevene ligger på laveste nivå på nasjonale prøver på 5., 8. og 9.trinn.
Andelen på høyeste nivå øker

Kragerø kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Lesing 9.trinn

Regning 9.trinn
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Tabellene viser resultatene av 8. og 9. trinn samlet, slik at man kan se resultatene opp mot hverandre.
Lesing
Nivå

1

2

3

4

5

8.trinn
2015/16

15,0

18,7

45,8

13,1

7,5

8.trinn
2016/17

16,9

19,5

47,5

10,2

5,9

8.trinn
2017/18

9,7

21,5

44,1

12,9

11,8

9.trinn
2016/17

6,4

13,8

31,2

26,6

22,0

9.trinn
2017/18

5,3

19,5

45,1

17,7

12,4

Nivå

1

2

3

4

5

8.trinn
2015/16

10,8

25,2

40,5

17,1

6,3

8.trinn
2016/17

9,4

35,4

39,4

11,8

3,9

8.trinn
2017/18

9,3

26,8

42,3

14,4

7,2

9.trinn
2016/17

8,4

15,0

30,8

32,7

13,1

9.trinn
2017/18

5,1

29,7

35,6

20,3

9,3

Nivå

1

2

3

4

5

8.trinn
2015/16

9,0

23,4

39,6

18,0

9,9

8.trinn
2016/17

17,9

22,2

37,6

11,1

11,1

8.trinn
2017/18

7,6

35,9

35,9

14,1

6,5

Regning

Engelsk

Skoleeiers egenvurdering
Nasjonale prøver i lesing og regning er like for 8. og 9. trinn. Prøvene i 8. trinn tas så tidlig på høsten,
at prøven må kunne sies å måle hva elevene har lært på barneskolen. Det er viktig for skoleeier at disse
resultatene blir vurdert i et samarbeid mellom lærere på ungdomsskoletrinnet og lærere på
mellomtrinnet. Vurderingsarbeidet vil gi verdifull informasjon for lærere på mellomtrinnet i sitt videre
arbeid. Dette blir ivaretatt i overgangsrutinene mellom barneskole og ungdomsskole.

Side 28 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2018

Kragerø kommune
Kommunalområde oppvekst
Resultatene 8. trinn:
I lesing ligger Kragerø kommune omtrent på nivå med Telemark fylke og nasjonalt nivå. Det er små
forskjeller på mestringsnivåene, bortsett fra på nivå 2 som Kragerø har en andel elever flere i og på nivå
4 som Kragerø har en andel færre elever i. Dersom vi sammenligner oss med oss selv har vi en god
fremgang fra forrige skoleår. Dette er vi veldig fornøyd med.
I regning har vi hatt en fremgang fra i fjor sammenlignet med oss selv. Det er også viktig å få frem at vi
har fått flyttet andel av elever fra de laveste nivåene oppover sammenlignet med i fjor. Mestringsnivå 4
har 14,4 mot 11,8 i fjor og mestringsnivå 5 har 7,2 mot 11,8 i fjor.
I engelsk ligger vi på samme nivå sammenlignet med oss selv fra forrige skoleår. Vi ligger litt lavere på
de høyeste mestringsnivåene i forhold Telemark fylke og nasjonalt nivå.

Resultatene 9. trinn:
Det holdes ikke nasjonale prøver i engelsk, så vi kan sammenligne kun i lesing og regning. På lesing har
vi vi den største andelen av elever på de tre øverste mestringsnivåene, 75,2. I fjor hadde vi et resultat
på 79,2. Den samme tendensen gjelder for regning.
Forbedringen fra 8. til 9. trinn i lesing og regning, nivå 4 og 5:
De som gikk i 8. trinn i fjor har forbedret seg ved at 14 elever flere enn for ett år siden har kommet til
nivå 4 og 5 og lesing – og 13,9 av elevene har forbedret seg til samme nivå innen regning. Vi
sammenligner altså det samme kullet – og finner naturlig nok en forbedring, ettersom de har lik prøve
for begge kullene. Vi forventer som sagt en forbedring. Det som er interessant er at dette er samme
tendens som i fjor. Altså elevene viser en klar forbedring av resultater fra 8. trinn til 9. trinn.

2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget.
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:







1
2
3
4
5
6

uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker

at
at
at
at
at
at

eleven
eleven
eleven
eleven
eleven
eleven

har
har
har
har
har
har

svært lav kompetanse i faget
lav kompetanse i faget
nokså god kompetanse i faget
god kompetanse i faget
meget god kompetanse i faget
svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Skoleeiers egenvurdering
Eksamenskarakterer varierer noe fra år til år, og mer enn det standpunktkarakterer gjør.
Norsk hovedmål skriftlig eksamen har karaktergjennomsnitt 2,7 og standpunkt 3,9 i 2016/17. Spriket
mellom eksamenskarakter og standpunkt er på 1,2. Standpunktkarakterene ligger på nivå med
Telemark fylke og nasjonalt. Eksamenskarakteren i dette faget er langt svakere målt mot skoleåret
2015/16.
Matematikk skriftlig eksamen har et karaktergjennomsnitt på 3,2 mot 3,4 i standpunkt i 2016/17.
Eksamenskarakteren har en økning fra fjoråret da eksamenskarakteren lå på 2,9 i snitt. Standpunkt er
høyere enn eksamen, men spriket mellom eksamenskarakter og standpunkt er veldig lite. Kragerø
kommune sin eksamens karakter ligger 0,4 lavere enn Kommunegruppe 11 og nasjonalt, men bare 0,1
under Telemark fylke.
Engelsk skriftlig eksamen ligger Kragerøelevene på samme nivå som elevene i gruppene vi
sammenligner oss med. Eksamenskarakteren økte med 0,1 fra forrige skoleår. Standpunktkarakter
ligger på 3,9 og er det samme som nasjonalt nivå, men litt over kommunegruppe 11 og Telemark fylke.

Gjennomsnittsresultatet fra muntlig eksamen 2016/17:
Norsk
Engelsk Naturfa Matematikk Samfunnsfag KRLE
muntlig muntlig g
muntlig
muntlig
muntlig
muntlig
2015/16 4,5

4,7

4,5

4,1

4,9

4,7

2016/17 4,0

4,4

4,0

4,0

2,9

4,3

Når det gjelder muntlig eksamen kommer grupper av elever opp i ulike fag. Selv om resultatene er
fortsatt gode, så har vi hatt en tilbakegang fra i fjor. Alle elever trener på denne prøveformen gjennom
prøvemuntlig på skolen. Regionen samarbeider om denne eksamensformen, og har en felles instruks for
gjennomføring av lokalt gitt muntlig eksamen. Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Skien, Siljan og Kragerø
samarbeider og har likt regelverk rundt muntlig eksamen.
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2.3.4. 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.

Lokale mål
I strategisk plan for grunnskolen i Kragerø er det uttrykt som mål at elevenes grunnskolepoeng ligger
på nasjonalt nivå eller over. I kommuneplanen står det: Kragerø kommune satser på forebyggende
arbeid, tidlig innsats, økt samarbeid og bidrar dermed til at flere gjennomfører videregående skole.
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering
Kragerø har i flere år ligget på nasjonalt nivå med hensyn til grunnskolepoeng. I fjor derimot hadde vi et
hopp på to poeng. Det var svært gledelig, men slike hopp fører noen ganger til en justering neste
skoleår. Tilbakegangen dette skoleåret sammenlignet med 2015/16 er på et poeng. Vi ligger fortsatt godt
over Telemark fylke (0,9) og litt over nasjonalt nivå (0,1). Målene som ligger i Strategisk plan for
grunnskolen i Kragerø oppfylles også dette skoleåret, selv med denne tilbakegangen.

Side 33 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2018

Kragerø kommune
Kommunalområde oppvekst

Gjennomføring

2.4.

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring.
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO
Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra
grunnskolen.

Lokale mål
Fra måldokumentet (Økonomiplan 2017-2021): Kragerø kommune satser på forebyggende arbeid,
tidlig innsats, økt samarbeid og bidrar dermed til at flere gjennomfører videregående skole.
I strategisk plan for grunnskolen i Kragerø er det et mål at elevene våre har høy gjennomføringsgrad i
videregående opplæring. Grunnen til at dette er en målsetting for kommunen, er at vi anerkjenner at
grunnlaget som elevene får hos oss er avgjørende for deres videre utdanningsvei.

Kragerø kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode |
Offentlig eierform
Indikator og nøkkeltall

2012

2013

2014

2015

2016

Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole
Kragerø kommune skoleeier

100,0

96,9

99,1

100,0

97,5

Kommunegruppe 11

98,1

98,1

98,3

98,7

98,6

Nasjonalt

97,8

97,9

98,0

98,1

98,1

Kragerø kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn

Skoleeiers egenvurdering
Andel av Kragerø kommune sine elever som starter i videregående opplæring har ligget høyt i mange år.
Vi hadde en tilbakegang på 2,5 prosent, men vi ligger fortsatt tett på Kommunegruppe 11 og nasjonalt
nivå som vi sammenligner oss med. Det er høyt fokus på videre skolegang for elevene, og vi jobber
stadig med å forbedre overgangsrutinene mellom grunnskole og videregående skole. Det samarbeides
tettere med videregående skole på mange områder som vi tror skal gi bedre resultater, både på
overganger og resultater. Begge parter ønsker å dele kunnskap og erfaring for å forbedre seg. Målet for
kommunen, som ble skrevet i Tilstandsrapporten for 2017, er fortsatt at nivået skal ligge opp mot 100%.
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3. Digitalisering i Kragerøskolene
Det har gjennom flere år vært en egen IKT-satsing i Kragerøskolene med betydelige investeringsmidler
avsatt via investeringsbudsjettet til kommunen. I perioden 2017-2020 er det hvert år satt av 1,85
millioner til investeringer. I stor grad går midlene til å kjøpe inn digitalt utstyr, hvorav Chromebooks til
elever er en betydelig utgift. Det må også tas med at en andel av pengene må gå til oppgradering av
infrastruktur (f.eks. trådløse aksesspunkt).

Skoleåret 2017/18 ble noen av midlene brukt til en kompetanseheving av lærere og elever. Dette er en
del av skolens tiltak innenfor kommunens digitaliseringsstrategi (2016-2019), hvor det blant annet heter
at:
Digitale ferdigheter skal øves gjennom hele opplæringen og må være en del av opplæringen i
barnehagene og skolene i Kragerø kommune. Skolene i Kragerø kommune har i dag god dekning av
digitale verktøy. Skolene har digitale undervisningsrom hvor lærere og elever kan visualisere kunnskap,
kommunisere ut av klasserom og ta inn oppdatert kunnskap. Dette fordrer kontinuerlig oppdatering av
digitale læremidler.
3.2.1 Mål
•
Kragerø kommune skal ha en tydelig visjon og en klar målsetting for hvordan skolene og
barnehagene skal utnytte læringspotensialet som ligger i teknologien.
•
Lærere og ansatte skal aktivt bruke digitale verktøy der dette er hensiktsmessig og der det
fremmer læring.
•
Kragerø kommune skal ha en plan for kompetanseutvikling av de ansatte som jobber i oppvekst
og utdanning.
•
Kragerø kommune skal koordinere innkjøp av pedagogiske programvarer og digitale ressurser.
•
Digital ferdighet (som er en av fem grunnleggende ferdigheter i skolen) skal være integrert i alle
fag.
Det har blitt foretatt en undersøkelse av lærere i en del basisferdigheter innen IKT. Svarene har blitt
brukt til å finne fokusområder for hver enkelt skole. En ser at ferdighetene varierer på skolen, men også
mellom skolene. Forskning viser at kursing i mindre grupper gir best effekt når en skal lære seg IKT.
Det har i løpet av skoleåret blitt avholdt en del kurs på skolene, både for elever og lærere. Det finnes i
dag en del datasystemer en lærer må ta i bruk. Det er viktig at opplæringen av disse fortsetter.
Regjeringen lanserte en ny digitaliseringsplan for grunnopplæringen 2017-2021 – «Framtid, fornyelse og
digitalisering». Planen er omfattende og to områder skiller seg ut, «Elevens læring og skolens innhold»
og «Kompetanse» (ift lærere). Skoleeier jobber med hvordan vi skal implementere den for skolene i
Kragerø.
I tillegg til dette er et omfattende arbeid med å få oversikt over digitale ressurser i skolene gjort.
Lisenser til digitale læreverk og programmer har blitt en stor kostnad for skolene. Denne ser ikke ut til å
avta. Innkjøp av digitale bøker er i utprøvingsfasen. Det er viktig at skoleeier og skolelederne
samarbeider rundt dette. Innkjøp av kommunelisenser vil føre til rabatter for skolene, i stedet for at
hver skole kjøper sine egne ting. Dersom man har mange like digitale ressurser utjamner man
forskjellene mellom skolene. Kompetanseheving blant lærere vil også bli enklere ved at man har færre
ressurser som trengs å kurses i.
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