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Skolens visjon

PÅ KROER SKOLE OG SFO
LÆRER VI FOR FRAMTIDEN

Jeg kan, jeg duger kjennetegner Kroer skole
og SFO. Elevene har lyst til å lære og føler
tilhørighet og glede ved å gå på skolen.
Elevene våre er trygge og lærer i et rolig og
mobbefritt miljø.

Vår felles visjon og vårt verdigrunnlag er godt
forankret på skolen og SFO og er tydelig
formidlet til foresatte og lokalmiljøet.

Vi er en skole hvor alle viser engasjement og samhold. Vi har et felles syn på hva som
er vårt arbeid og er enige om hvilke spilleregler som gjelder. Mål og strategier er godt
forankret i hele personalet. Vi samarbeider og lærer av hverandre og utnytter
hverandres kompetanse og styrker både på skolen og SFO.

Skolen og SFO inviterer foresatte, kulturskolen og lokale aktører til å delta for å tilføre
kunnskap og opplevelser.

Elevsamtalen og ”Jeg Kan” er del av opplæringen. Elevenefår jevnlige tilbakemeldinger
om sin faglige og sosiale utvikling. Vi har gode rutiner for å gjennomføre elevsamtalen.
Undervisningen er variert og tilpasset hver elev, og de får utfordringer å strekke seg mot.
Elevene tar i bruk gode lærings-strategier og varierte arbeidsmetoder. Vi bruker It´s
learning som et arbeidsredskap.

Vi utvikler Kroer skole/SFO sammen med foresatte, og skole og hjem jobber sammen
for å nå skolens visjon og mål. Vi samarbeider gjennom en kommunikasjon som er
preget av respekt, åpenhet og dialog. Vi bruker It´s learning for å kommunisere og dele
informasjon.

På Kroer leder vi på en god og tydelig måte, vi ser muligheter og tar utfordringer.
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Konklusjon
Sammendrag av dine vurderinger og konklusjoner i rapporten
Resultater på nasjonale prøver 5.trinn og kartleggingsprøver på 1. –3.trinn er tilfredsstillende og
vi har nådd målene våre i årsplanen for 2013.
Resultater på nasjonale prøver 8.trinn indikerer at vi fortsatt må ha fokus på lese- og
regneopplæringen på 5. –7.trinn.
Arbeid med egen vurderingspraksis har ført til atelevene i større grad opplever at de får tydelige
tilbakemeldinger om hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til dem i det faglige
arbeidet. Vurdering for læring er et av våre satsningsområder.
Vi har stort fokus god klasseledelse. Relasjon mellom lærer og elev er helt avgjørende for et
godt læringsutbytte.
Egen trivselsundersøkelse på 1. –4.trinn viser at elevene trives på skolen. Vi avventer
resultatene på Elevundersøkelsen 2013. Arbeid med sosial kompetanse og kjerneverdier preger
undervisningen hele året.
Vi har hatt fokus på tidlig innsats og styrket opplæringen på småtrinnet, spesielt på 1.-2.trinn.
Dette omfatter styrking av språk-, leseferdigheter og andre ferdigheter som er grunnlag for
senere læring. Det er viktig å fange opp og følge opp de elevene som trenger hjelp og støtte så
tidlig som mulig i opplæringsløpet. Vi håper derfor å kunne videreføre leseveilederstillingen på
skolen også neste skoleår.
Tiltak i forhold til arbeidsmiljøet i personalet har vært også gjennomført. Resultatene på
Medarbeiderundersøkelsen 2014 vil vise om tiltakene våre har hatt effekt. Dette er viktig for å
legge til rette et godt læringsmiljø for elevene.
Personalet har god kompetanse og vi er opptatt av å dele kunnskaper med hverandre.

De viktigste tiltakene som skolen skal gjennomføre for åbedre elevenes og
skolens resultater i løpet av 2014

1. - Følge kommunens kompetanseutvikling i forhold til matematikk
- En lærer har søkt videreutdanning i matematikk

2. - Drøfte metoder og arbeidsmåter i engelskundervisningen
- Kompetanseheving

3. Lesing:
- Kunne videreføre leseveilederstilling
- Fortsatt kompetanseheving:
^ Lese- og læringsstrategier
^ Veiledet lesing
- Daglig lesing på alle trinn
- Aktiv bruk av skolebibliotek og bibliotekbuss

4. Synlig læring –fokus på elevenes progresjon
5. Skolemiljøutvikling –vurdere og finne fram til program for daglig trening av sosiale

ferdigheter
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Hvorledes gikk det med de viktigste tiltakene som skolen skulle gjennomføre for å bedre
elevenes og skolens resultater i 2013

Hvorledes gikk det i 2013
Leseveileder på alle trinn Hovedmål med denne stillingen: TIDLIG INNSATS

Ressursen er først og fremst brukt på 1. og 2.trinn.
Matematikk

a) grunnleggende
matematikkopplæring -
følge kursrekke med Britt-
Louise Theglander

b) «hva er god
matematikkundervisning?»
- dele erfaringer

c) Kompetanseheving

Lærerne på 1., 2. og 3.trinn har fulgt kursrekken/
veiledningen med Britt-Louise Theglander.
Personalets kompetanse er hevet i forhold til
oppbygging av grunnleggende tallforståelse
Fortsatt behov for veiledning/oppfølging for å sikre
bruken av disse metodene i matematikkopplæringen
Vi nådde målene i forhold til resultat på
kartleggingsprøvene i regning på 1.-3.trinn

Vurdering for læring
a) jobbe med

systemer/strukturer for å
integrere
vurderingsarbeidet i den
daglige undervisningen –
gjøre elevene aktive i
vurderingsarbeidet

b) kompetanseheving

Bruk av mål og vurderingskriterier brukes aktivt i den
daglige undervisningen
Egenvurdering og kameratvurdering er aktivt i bruk
Foresatte er i noen grad trukket inn i
vurderingsarbeidet
Vurderingsarbeidet blir jevnlig drøftet og
videreutviklet på fellestid/utviklingstid

Filosofi for barn
a) Ta i bruk

«arbeidsmetoden» i alle fag

Metoden er i noen grad tatt i bruk

Skolevandring
a) Drøfte/reflektere rundt egen

praksis i klasserommet

Skolevandring gjennomføres årlig
Godt verktøy for leder for å være i dialog med
lærerne om egen praksis i klasserommet
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1 .0 Elever og undervisningspersonale

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.

Sum årsverk for undervisningspersonale
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet.
Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Tallet på elever –Kroer skole 103 110 99 97 113

Sum årsverk til undervisning –
Kroer skole

8,8 9,2 9,9 8,9 10,3

Andel årstimer til
undervisning gitt av
undervisningspersonale på
Kroerskolemed godkjent
utdanning

88,8 100 100 100 100

Egen vurdering

Lærerressursen er økt noe de siste skoleårene. Dette har sammenheng med:
- At vi har fått inn mer kompetanse i matematikk og naturfag
- Vi har styrket begynneropplæringen –tidlig innsats
- Elevtallet har økt

Det er tilfredsstillende at hele lærerpersonalet har godkjent utdanning

1.2 Lærertetthet
Lærertetthet 1.-7. 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.

Indikator og nøkkeltall 2009-
10

2010-
11

2011-
12

2012-
13

2013-
14

Lærertetthet 1.-7. trinn –Kroer skole 12,7 13,6 11,4 12,5 12,3

Lærertetthet i ordinær undervisning Kroer skole 16,5 15,8 13,4 13,5 14,7

Egen vurdering
Det er god lærertetthet på Kroer skole. Forskning peker i retning av at gruppestørrelse har
betydning for elevenes læringsutbytte. Høyere lærertetthet øker lærernes mulighet til å støtte
hver enkelt elev i læringsarbeidet. Dette viser seg også i gode resultater på nasjonale prøver.

http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/personlig/diagramvisning.aspx?rapportid=2f8d976e-514b-4509-99b0-5c8661e2b85d&enhetsid=964948798&skoletype=0&sammenstilling=13&trinn=0&periode=2000-9999&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=2&indikatorsettinstansid=88e29ad0-8781-4aa7-adcb-cf7478c12630&kvalitetsrapportvisningsid=f9fe7219-4e83-42c1-962c-fbc27be0bf71&rapporturl=rapportvisning.aspx&rapporttype=K&uc=Kvalitetsrapport%2fVurderIndikatorsett&husksistevisning=1,1&visningid=f9fe7219-4e83-42c1-962c-fbc27be0bf71&kanviseprikking=1&indikator=efb18ded-e7fd-473b-8d15-8d2a7fa8557b#rapport
http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/personlig/diagramvisning.aspx?rapportid=2f8d976e-514b-4509-99b0-5c8661e2b85d&enhetsid=964948798&skoletype=0&sammenstilling=13&trinn=0&periode=2000-9999&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=2&indikatorsettinstansid=88e29ad0-8781-4aa7-adcb-cf7478c12630&kvalitetsrapportvisningsid=f9fe7219-4e83-42c1-962c-fbc27be0bf71&rapporturl=rapportvisning.aspx&rapporttype=K&uc=Kvalitetsrapport%2fVurderIndikatorsett&husksistevisning=1,1&visningid=f9fe7219-4e83-42c1-962c-fbc27be0bf71&kanviseprikking=1&indikator=efb18ded-e7fd-473b-8d15-8d2a7fa8557b#rapport
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1.3 Timer til spesialundervisning

Indikator og nøkkeltall Gjelder skoleåret
2010/11

Gjelder skoleåret
2011/12

Gjelder skoleåret
2012/13

Gjelder skoleåret
2013/14

Antall elever som får spesial-
undervisning 1. –4. trinn, i
prosent –Kroer skole

0,9 1 1 8

Antall elever som får spesial-
undervisning 5. –7. trinn, i
prosent –Kroer skole

5,4 6 4 3

Egen vurdering
Antall elever med spesialundervisning er økt på småtrinnet og redusert noe på mellomtrinnet.
Dette har sammenheng med økt innsats på småtrinnet, med blant annet en leseveilederstilling.
Vår målsetting er:

- å fange opp elever med behov så tidlig som mulig
- å redusere behovet for spesialundervisning på 5.-7.trinn.

Vi organiserer spesialundervisningen i mindre grupper. Forskning indikerer at
spesialundervisning i gruppe gir større læringsutbytte enn undervisning kun gitt som enetimer.
Lærer som har ansvar for spesialundervisning har videreutdanning i spesialpedagogikk.

1.4 Etter- og videreutdanning av personalet i 2013

Antall ledere som har skolelederutdanning 1
Antall ledere som er i gang med skolelederutdanning -
Antall lærere som er i gang med skolelederutdanning -
Antall lærere som har tatt videreutdanning 1
Antall lærere som har fått etterutdanning på plandager 11
Antall lærere som har fått etterutdanning utenom plandager 1
Antall assistenter som har fått etterutdanning på plandager 3
Antall assistenter som har fått etterutdanning utenom plandager -

Kommentarer
Hva er det gitt etterutdanning i på plandagene?
Vurdering for læring

Hva er det gitt etterutdanning i utenom plandagene?
Grunnleggende lese-, skrive og matematikkopplæring

I hvilke fag gis det videreutdanning?
Leseveileder

Egen vurdering
Vårt fokus i arbeidet med Vurdering for læring er elevenes progresjon.
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Matematikk –satsningen vil også fortsette.
Vi legger vekt på kompetanseheving på disse områdene.

1.5 Pedagogenes høyeste utdanningsnivå

Høyeste utdanningsnivå Antall
Lektor m/opprykk (godkjent mastergrad, hovedfagseksamen og som samlet har godkjent
utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 6 års normert studietid (360 studiepoeng / 120
vekttall) eller mer)

-

Lektor (mastergrad, hovedfagseksamen eller godkjent videreutdanning på
hovedfags/mastergradsnivå)

-

Adjunkt m/opprykk (har godkjent utdanning tilsvarende minst 5 års normert studietid (300
studiepoeng/100 vekttall)

3

Adjunkt (samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 4 års normert
studietid (240 studiepoeng/80 vekttall))

8

Lærer med 3-årig høyskole (samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole
tilsvarende 3 års normert studietid (180 studiepoeng/60 vekttall))

4

Lærer med 2-årig høyskole samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole
tilsvarende 2 års normert studietid (120 studiepoeng/40 vekttall))

1

2.0 Læringsmiljø

2.1 Trivsel med lærerne
Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige.
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Trivsel med lærerne 7. trinn
Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Trivsel med lærerne –Kroer
skole

4,4 3,8 4,0 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
Klasseledelse, blant annet viktigheten av relasjonen lærer og elev, er et tema som ofte
drøftes i personalgruppen. Dette har også vært tema for Skolevandringen de siste
årene. Forskning viser (Hattie) at relasjonen lærer –elev er det viktigste for elevenes
læringsutbytte.
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2.2 Sosial trivsel
Indeksen viser elevenes sosiale trivsel på skolen, inkludert trivsel med medelever.
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Sosial trivsel 7. trinn
Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Sosial trivsel –Kroer skole 4,5 4,1 4,3 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
Følgende tiltak blir prioritert i arbeid skolemiljøet:

Klasseledelse
Læringssamtaler
Arbeid med ordensregler og klassens trivselsregler
Arbeid med kjerneverdier (trygghet, respekt, utfordringer)og sosiale mål i
klassemøter
Trivselsledere ute i friminuttene
Tema i Elevråd, FAU og SMU/SU
Tema på foreldremøter

2.3 Mobbing på skolen
Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene.
Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing

Mobbing på skolen 7. trinn
Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Mobbing på skolen –Kroer skole 1,3 1,5 1,2 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
Målet er nulltoleranse for mobbing. Vi jobber kontinuerlig med å skape et godt lærings-
og klasse/skolemiljø i henhold til “Plan for arbeid med sosial kompetanse og tiltak mot
mobbing”.
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2.4 Faglig veiledning
Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor grad de får
vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet.
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Faglig veiledning 7. trinn
Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Faglig veiledning –Kroer skole 3,4 3,9 4,0 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering

2.5 Mestring
Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen.
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Mestring 7. trinn
Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Mestring –Kroer skole 3,9 3,7 4,0 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
Opplevelsen av faglig framgang og følelsen av mestring henger nøye sammen.
Opplevelse av mestring forutsetter:

- at det settes mål for elevene
- at lærerne har forventninger til at elevene kan klare å nå målene
- at elevene får tilbakemeldinger underveis som forteller om de når målene
- forovermeldinger – «hva er neste mål og hvordan kommer jeg dit?»

Vi jobber kontinuerlig med å finne fram til gode systemer og rutiner som kan sikre dette
arbeidet i den daglige undervisningen

http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/personlig/diagramvisning.aspx?rapportid=e22c3d59-30d7-4a2f-9600-4727d1c0b049,e22c3d59-30d7-4a2f-9600-4727d1c0b049&enhetsid=964948798&skoletype=0&sammenstilling=13&trinn=7&periode=2000-9999&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=2&indikatorsettinstansid=58a25c99-ded0-4d72-95cc-04b34b2e6026&kvalitetsrapportvisningsid=76a0b158-28e8-4686-ad59-e854e29c4694&rapporturl=rapportvisning.aspx&rapporttype=K&uc=Kvalitetsrapport%2fVurderIndikatorsett&husksistevisning=1,1&visningid=76a0b158-28e8-4686-ad59-e854e29c4694&kanviseprikking=1&indikator=a87aacd7-b6bd-457b-8f84-f16963487618#rapport


11

2.6 Faglig utfordring

Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet.
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Faglig utfordring 7. trinn

Indikator og nøkkeltall 2011-12 2012-13 2013-14

Faglig utfordring - Kroer skole 4,0 Ingen undersøkelse

Egen vurdering
Vurdering er et viktig virkemiddel for å få til en god tilpasset opplæring. All
underveisvurdering gir grunnlag for å tilpasse opplæring slik at elevene får «riktige»
utfordringer og på best mulig måte kan utvikle kompetansen sin videre.

3.0 Resultater

3.1 Nasjonale prøver 5. trinn – gjennomsnittsresultater

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Engelsk –Kroer skole 2,3 2,3 - 2,1 2,1

Lesing - Kroer skole 2,1 2,5 2,2 2,4 2,6

Regning - Kroer skole 2,0 1,9 2,6 2,6 2,3

Egen vurdering
Vi er godt fornøyde med resultatene på nasjonale prøver. Dette indikerer at vi har funnet
fram til tiltak som kan hjelpe elevene til bedre læringsutbytte.

3.2 Nasjonale prøver lesing 5.trinn
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

http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/personlig/diagramvisning.aspx?rapportid=e22c3d59-30d7-4a2f-9600-4727d1c0b049,e22c3d59-30d7-4a2f-9600-4727d1c0b049&enhetsid=964948798&skoletype=0&sammenstilling=13&trinn=7&periode=2000-9999&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=2&indikatorsettinstansid=58a25c99-ded0-4d72-95cc-04b34b2e6026&kvalitetsrapportvisningsid=76a0b158-28e8-4686-ad59-e854e29c4694&rapporturl=rapportvisning.aspx&rapporttype=K&uc=Kvalitetsrapport%2fVurderIndikatorsett&husksistevisning=1,1&visningid=76a0b158-28e8-4686-ad59-e854e29c4694&kanviseprikking=1&indikator=a87aacd7-b6bd-457b-8f84-f16963487618#rapport
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Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.

Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Mestringsnivå 1 - Kroer skole

Mestringsnivå 2 - Kroer skole

Mestringsnivå 3 - Kroer skole

3.3 Nasjonale prøver i lesing 8. trinn (Kroer skoles elever)
Indikator og nøkkeltall 2011-12

(5.trinn 2008-
09)

2012-13

(5.trinn 2009-
10)

2013-14

(5.trinn 2010-
11)

Gjennomsnitt 2,4 2,1

Mestringsnivå 1 -

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Mestringsnivå 4

Mestringsnivå 5

Egen vurdering
Resultatet lesing 5.trinn:

- flere elever på mestringsnivå 3 er positivt
Resultatet lesing 8.trinn:

- ingen elever på mestringsnivå 1 og 2 er positivt
- flere elever bør være på mestringsnivå 4 og 5

Tiltak:
Videreføre leseveilederstillingen for å følge opp leseopplæringen på alle trinn
Fortsatt stort fokus på leseopplæringen 5.-7.trinn og arbeid med lese- og
læringsstrategier
Veiledet lesing på alle trinn
Lesesiesta hver dag for alle elevene (lese 1 5-20 minutter)
Kompetanseheving i forhold til leseutvikling og tilpasset leseopplæring
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3.4 Nasjonale prøver regning 5.trinn
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrerti 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
kan vurdere om svarene er rimelige
kan ha effektive strategier for enkel tallregning

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.

Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Mestringsnivå 1 - Kroer skole

Mestringsnivå 2 - Kroer skole

Mestringsnivå 3 - Kroer skole

3.5 Nasjonale prøver i regning 8. trinn (Kroer skoles elever)
Indikator og nøkkeltall 2011-12

(5.trinn 2008-
09)

2012-13

(5.trinn 2009-
10)

2013-14

(5.trinn 2010-
11)

Gjennomsnitt 2,0 2,0

Mestringsnivå 1 -

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Mestringsnivå 4

Mestringsnivå 5

Egen vurdering
Resultatet i regning 5.trinn:
- Noe svakere resultat enn de 2 foregående årene, men målet om at flest mulig elever

skal være på mestringsnivå 2 og 3 er nådd.

Resultat i regning 8.trinn:
- Ingen elever på mestringsnivå 1 er positivt
- Flere elever på mestringsnivå 4 og 5 er positivt
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Tiltak:
- Arbeid med grunnleggende begreper og grunnleggende tallforståelse
- Matematikkverksted –oppleve tallene gjennom praktiske oppgaver - ta uteområdet

aktivt i bruk i matematikkundervisningen
- Matematiske samtaler – tenke høyt sammen – sette ord på hvordan du tenker
- Samarbeide om å løse oppgaver
- Arbeide med holdninger til faget - være nysgjerrige sammen med elevene
- Kompetanseheving

3.6 Nasjonale prøver engelsk 5.trinn
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetenesom 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

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.

Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Mestringsnivå 1 - Kroer skole 7,7 13,3 - 0 27

Mestringsnivå 2 - Kroer skole 53,8 40,0 - 85,7 40

Mestringsnivå 3 - Kroer skole 38,5 46,7 - 14,3 33

3.7 Nasjonale prøver i engelsk 8. trinn (Kroer skoles elever)
Indikator og nøkkeltall 2011-12

(5.trinn 2008-
09)

2012-13

(5.trinn 2009-
10)

2013-14

(5.trinn 2010-
11)

Gjennomsnitt 2,2 2,3

Mestringsnivå 1 -

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Mestringsnivå 4

Mestringsnivå 5

Egen vurdering
Resultat engelsk 5.trinn:

- 27 % på mestringsnivå 1 er ikke tilfredsstillende
- Positivt at flere elever er på mestringsnivå 3

Vi nådde målet i Virksomhetsplanen. Imidlertid har vi som mål at de fleste elevene skal
være på mestringsnivå 2 og 3.
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Resultat engelsk 8.trinn:
- Ingen elever på mestringsnivå 1 og 2 er positivt
- Målet er å løfte flere elever til mestringsnivå 5.

Tiltak:
- Større satsning på faget engelsk
- Drøfte: Hva er god engelskundervisning?
- Kompetanseheving

4.0 Elevers fravær skoleåret 201 2-1 3
1.- 4. trinn 5.- 7. trinn

Antall elever x antall
skoledager

11780 6460

Antall dager med lovlig
fravær

570 262

Antall dager med fravær
uten tillatelse

- -

Egen vurdering
Noe høyt fravær som skyldes at noen elever både på småtrinnet og mellomtrinnet har
svak fysisk helse.

5.0 Sykefravær blant de ansatte
Sett inn tabell over korttidssykefraværet og langtidssykefraværet for 2010, 2011 og 2012.

Fravær 2010 2011 2012 2013
Egenmelding 58 dager 64 dager 62 dager 34dager
Sykemelding 46 dager 303 dager 214 dager 272dager

Egen vurdering
På korttidsfravær ligger sykefraværet på ca. 1 % i 2013 som er et lavt sykefravær.
Langtidssykefraværet i 2013 er forholdsvis høyt. Dette har blant annet sammenheng
med kroniske sykdommer i personalet.



16

6.0 System for oppfølging
Beskriv det systemet du har for oppfølging av lærere, resultater av kartleggingsprøver, nasjonale prøver og
karakterer.

Systemer for oppfølging av lærere:
Skolevandring –se praksis i klasserommene
Fokus: Klasseledelse og Vurdering for læring.
Oppfølgingssamtale med hver lærer
Medarbeidersamtale
Medarbeiderundersøkelse

Systemer for oppfølging av læringsresultater:
Oppfølging nasjonale prøver:
- analyse av resultater og forslag til tiltak drøftes på team sammen med leder
Oppfølging kartleggingsprøver 1. –3.trinn:
–analyse av resultater og forslag til tiltak drøftes på team sammen med leder
Læringssamtaler
Vurdering for læring –underveisvurdering
Utviklingssamtaler
Leseveileder
Elevundersøkelsen på 5. –7.trinn –gjennomgås i personalet –tiltak utarbeides
Trivselsundersøkelse på 1. –4.trinn –gjennomgås i personalet –tiltak utarbeides
Aktivt elevråd og klasseråd
Plangruppe hver 14.dag: rektor + teamledere
Teamsamarbeid hver uke
Felles utviklingstid en gang i uka

Kontinuerlig vurdering av hvordan vi utnytter skolens ressurser for å legge best mulig til
rette for godt læringsutbytte for elevene. Blir jevnlig tatt opp i MBU, plangruppe og på
team.

6.1 Ståstedsanalyse
Har skolen gjennomført ståstedsanalyse i 2013?
Når ble den sist gjennomført, evt. når har du planer om å gjennomføre denne?

Ståstedsanalysen er ikke gjennomført. Vi har god oversikt gjennom analyse av
Medarbeiderundersøkelsen og Elevundersøkelsen
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7.0 Fysiske forhold

7.1 Fysiske forhold ute
Hvorledes er uteområdet tilrettelagt for undervisning og lek?

Uteområdet er lagt godt til rette for undervisning og lek. Innkjøp av noen flere
lekeapparater planlegges.

7.2 Fysiske forhold inne
Hvorledes er de fysiske forholdene inne? Er det nok arbeidsplasser for lærerne, møterom, spesialrom etc.

- Lærerne har fått nytt felles arbeidsrom som fungerer tilfredsstillende i forhold til
plass, lys og ventilasjon.

- Skolen har dermed fått frigjort rom til møterom.

- Fortsatt dårlig ventilasjon på skolens kontorer.
- Dårlig inneklima i flere klasserom, spesielt i Låven.

8.0 IKT
2012 2013

Antall elever per brukbar PC 3,5 2

Antall digitale tavler 8 11

Prosentvis antall lærere som lar elevene bruke data i
undervisningen flere ganger i uken

37 % 50 %

Prosentvis antall lærere som lar elevene bruke data i
undervisningen noen ganger i måneden

55 % 80 %

Prosentvis antall lærere som aldri lar elevene bruke
data i undervisningen

9 % 0

Prosentvis antall lærere som ikke har nok
datakunnskaper til å bruke IKT i undervisningen

9 % 0

Egen vurdering
Målet er at lærerne skal la elevene bruke data i undervisningen flere ganger i uken. Vi har for få
maskiner som fungerer godt –dette hindrer mer bruk av IKT i undervisningen. Maskinene er
trege og elevene bruker lang tid på å komme inn i programmene.

Kroer, 2014

Kristin Johnsrud Evang
Rektor
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