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Skolens visjon

” Trygge
ogsikreelever
medblikket
rettetmotfremtiden!”
Kjerneverdier
Nordby skole arbeider etter prinsippene i PALS: Vi tar ansvar og viser omsorg og
respekt for hverandre. Slik bygger vi en kultur preget av god kommunikasjon innbyrdes i
personalet, med elever og med foresatte. Skolens kjerneverdier er ansvar, omsorg,
respekt, læringog kommunikasjon. Nordby skole er en VI-skole, der alle elever er
vårefelles elever!
Gleden ved å lære
Nordby skoles elever bevarer gleden ved å lære gjennom at de får utfordringer innenfor
sin nærmeste utviklingssone. Dette utvikler mestringsfølelse som igjen gir elevene høy
grad av trivsel. Elevene får brukt sin evne til nysgjerrighet ved at det er rom for undring
og refleksjon i undervisningen. Gjennom filosofiske spørsmål øver både barn og voksne
på å se en sak fra flere sider. Spørsmål og undring går hånd i hånd, og det brukes tid på
å finne fram til de gode svarene. Undervisningen er variertog spennende, og det
benyttes ulike læringsressurser og læremidler som bygger opp under kunnskapsmålene.
Nordby skole har stor glede av samarbeidet med nærmiljøet.
Kommunikasjon, vurdering og faglige resultater
På Nordby skole får elevene positive, atferds-spesifikke tilbakemeldinger. De blir tatt på
alvor og utfordret i tenkningen sin. Gjennom elevsamtaler med felles vurderingsverktøy
er elevene med på å vurdere om faglige og sosiale mål er oppnådd. Elevene på Nordby
skole har gode faglige resultater, og med utgangspunkt i egne forutsetninger utvikler
elevene seg til å bli den beste utgaven av seg selv.
Nordby skole møter foreldre på en inkluderende måte og verdsetter godt
foreldresamarbeid. Det er god kommunikasjonsflyt mellom hjem og skole.
Et godt arbeidsmiljø
Vi har høy grad av trygghet og åpenhet i personalet, slik at vi får fram vår faglige
dyktighet og entusiasme. De som er ansvarlig for et trinn eller en gruppe samarbeider
tett, og personalet utnytter hverandres kompetanse til detbeste for elevene. Personalet
underviser i fag og på trinn der de har særlig kompetanse. Skolen har gode fora og
systemer for informasjon, møter har en klar dagsorden, og alle er lojale mot de
avgjørelser som tas. Ledelsen er tydelig, informativ og entusiastisk. Alle ansatte får
nødvendig faglig oppdatering og kompetanseheving, og derigjennom får de inspirasjon
til å være engasjerte yrkesutøvere.
På Nordby skole blir du møtt av et dyktig, vennlig, tydelig og hyggelig personale med
masse humor!
(Utarbeidet av personalet i August 2009. Sist redigert i September 2012).
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Konklusjon
Sammendrag av dine vurderinger og konklusjoner i rapporten

Skolen er i en overgangsfase der eldre ansatte slutter og nye ansatte kommer inn. Vi
går nå også inn i en videre utvikling av vårt engasjementi OUR-network, Synlig læring
eller Visible Learning, basert på Hatties forskning. Grunnleggende ferdigheter, filosofi for
barn og generelt økt læringstrykk vil være i fokus fremover, begrunnet i hva vi kan lese
ut av de forskjellige resultatene. Svært mye går bra på Nordby skole, og svært mye kan
bli bedre. Vi tar med oss resultatene fra 2013 og gjør nødvendige endringer i praksis
som på sikt vil føre til gode læringsresultater for våre elever.

De viktigste tiltakene som skolen skal gjennomføre for å bedre elevenes og
skolens resultater i løpet av 2014
Gjennomføre minst 3 trinnmøter i løpet av året.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tilsette to inspektører
Opprettholde leseveilederstilling
Videreføre satsning på synlig læring
Videreføre lesekurs og regnekurs
Arbeide videre med å styrke kompetansen i engelskfaget
Videreføre og utvide I-Pad prosjektet dersom det finnes midler til dette.
KOM-prosjektet videreføres.
Videreføre PALS (positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling
i skolen)
Ha fokus på viktigheten av grunnleggende ferdigheter i alle fag.

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
Lesekurs (videreføre)
Lesekurs er videreført og videreutviklet.
Regnekurs (oppstart januar 2013)
Regnekurs er videreført.
Matematikkrom med temaorganiserte
Matematikkrommet brukes mye av elever,
konkret-systemer (åpning i februar
men i korte økter p.g.a. rommets
2013)
beskaffenhet. Lærere låner også materiell
derfra til bruk i klasser og grupper.
Fokus på engelskopplæring og fagplan Skolen jobber videre med dette.
(særlig på småskoletrinnet)
Uteskolemuligheter med lavvo i
Dette er i stadig bruk og utvikling.
samarbeid med lokalmiljøet
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Styrking av grunnleggende ferdigheter
kombinert med musikk (prosjekt,
oppstart høsten 2012)
PALS –sosial trening, videreutvikle et
godt læringsmiljø

Prosjekt med kulturskolen vedr.
kombinerte stillinger (tildelt
prosjektmidler)
Creative Partnership-prosjekt med
fokus på refleksjon over læring og
matematikk (I samarbeid med
Kulturskolen)
Utviklingsarbeid: IKT og Vurdering

Prosjektet er avsluttet, men positive
erfaringer er høstet.
PALS videreføres og er lagt inn i skolens
skoleringsplan slik at hele personalet
forpliktes på å bruke PALS i sin
samhandling med elevene.
Prosjektet er avsluttet med positiv effekt.

KOM prosjektet fortsetter med deltakere fra
Nordby skole og Kulturskolen.

CDE-arbeid som nå videreføres og
ivaretas i Synlig læring/ Visible Learning.

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.
Indikator
Tallet

2009-10

og nøkkeltall

på elever

– Nordby

skole

Sum årsverk til undervisning
Nordby skole
Andel årstimer
til undervisning
gitt av undervisningspersonale
på Nordbyskolemed
godkjent
utdanning

–

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

271

285

280

281

280

20,0

20,9

20,9

19,7

18,5

95,2

85,0

91,2

94,7

77,5

Egen vurdering

Skolen har skoleåret 2013-2014 tilsatt personale i midlertidige stillinger som ikke har
godkjent utdanning for 1.- 7. trinn. Dette er godt utdannede personer, bl.a. en lektor med
idehistorie, en faglærer i helse- og sosialfag etc. Disse vil selvfølgelig bli erstattet av
godkjent personale for neste skoleår. Årsaken til endringen i godkjent personale er
generasjonsskifte i personalet. Mange går av med pensjon mens det er få å velge blant
av lærerutdannede søkere.
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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. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og timer til særskilt
norskopplæring for språklige minoriteter.

Indikator

2009-10

og nøkkeltall

2011-12

2012-13

2013-14

–

15,0

14,7

14,6

15,5

16,6

undervisning

19,5

17,4

17,0

18,5

19,9

Lærertetthet
1.-7. trinn
Nordby skole
Lærertetthet
i ordinær
Nordby skole

2010-11

Egen vurdering

1.3 Timer til spesialundervisning
Indikator og nøkkeltall

Gjelder
skoleåret
2009/10

Gjelder
skoleåret
2010/11

Gjelder
skoleåret
2011/12

Gjelder
skoleåret
2012/13

Gjelder
skoleåret
2013/14

Antall elever som får spesialundervisning 1. –4. trinn, i
prosent –Nordby skole

1,43

3,3

1,9

Antall elever som får spesialundervisning 5. –7. trinn, i
prosent –Nordby skole

2,14

8,5

7,3

Egen vurdering

Spesialundervisningen er knyttet opp til elever med forskjellige diagnoser, og til dels
krevende utfordringer. Prosenten er høy på mellomtrinnet fordi vi nå har flere elever som
har store behov.
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1.4 Etter- og videreutdanning av personalet i 2013
Antall ledere som har skolelederutdanning
Antall ledere som er i gang med skolelederutdanning
Antall lærere som er i gang med skolelederutdanning
Antall lærere som har tatt videreutdanning
Antall lærere som har fått etterutdanning på plandager
Antall lærere som har fått etterutdanning utenom plandager
Antall assistenter som har fått etterutdanning på plandager
Antall assistenter som har fått etterutdanning utenom plandager

1
0
0
3
20
3
5
0

Kommentarer
Det er vanskelig å svare for hele kalenderåret, ettersom det har vært en del skifter både
i ledelsen og blant ansatte og derfor vanskelig å ha den nøyaktige oversikten. Det som
står over blir derfor et estimat på aktiviteten.

1.5 Pedagogeneshøyeste utdanningsnivå
Høyeste utdanningsnivå
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)
Adjunkt (samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 4 års normert
studietid (240 studiepoeng/80 vekttall))
Lærer med 3-årig høyskole (samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole
tilsvarende 3 års normert studietid (180 studiepoeng/60 vekttall))
Lærer med 2-årig høyskole samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole
tilsvarende 2 års normert studietid (120 studiepoeng/40 vekttall))

Antall
1
1
6
11
2
0

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.
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Trivsel med lærerne 7. trinn
Indikator og nøkkeltall
Trivsel med lærerne –Nordby
skole

2009-10

2010-11

2011-12

3,6

4,1

3,6

2012-13

2013-14
3,8

Egen vurdering
Positivt å se at vi nærmer oss 4 igjen. Men dette er alltid et vanskelig punkt ettersom 7. trinn ofte kan
være i opposisjon til lærere. Vi må også se dette resultatet i sammenheng med andre faktorer som vi kan
observere i og utenfor klassene.

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
Sosial trivsel –Nordby skole

2009-10

2010-11

2011-12

4,3

4,4

4,0

2012-13

2013-14
4,4

Egen vurdering

Dette bekrefter det elevene gir uttrykk for ellers også – de trives godt med hverandre.

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
Mobbing på skolen –Nordby skole

2009-10

2010-11

2011-12

1,5

1,4

1,5

2012-13

2013-14
1,3

Egen vurdering

Dette er også en skåre som er i samsvar med hvordan vi kjenner miljøet på trinnet. Vi
arbeider med forhold som er knyttet til dette.
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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

3,1

3,4

2,5

Ingen
undersøkelse

3,8

Faglig veiledning –Nordby skole

Egen vurdering

Det er godt å se at denne skåren også kryper oppover. Vi har hatt fokus på faglig
veiledning og det kan synes som dette gir resultater.

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
»Mestring –Nordby skole

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

3,8

3,9

4,0

Ingen
undersøkelse

3,9

Egen vurdering

Her ligger vi jevnt over stille. Dette bør vi ta en evaluering av i forbindelse med planene
for neste skoleår.

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

»Faglig utfordring - Nordby skole

3,9

2012-13
Ingen undersøkelse

Egen vurdering

Vår vurdering er at en skåre over 4 kan tyde på at vi gir god faglig utfordring.
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2013-14
4,1

3.0 Resultater
3.1 Nasjonale prøver 5. trinn – gjennomsnittsresultater
2009-10
2,4

2010-11
2,0

2011-12

Engelsk –Nordby skole

2012-13
1,7

2013-14
1,8

Lesing - Nordby skole

2,0

1,9

1,8

2,0

2,2

Regning - Nordby skole

2,2

2,1

1,9

1,8

1,9

Egen vurdering
Vi har en jobb å gjøre med å øke læringstrykket på småtrinnet i grunnleggende ferdigheter. Dette har vi
fokus på videre fremover.

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
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 - Nordby skole

17,9

30,4

30,3

22,5

10

Mestringsnivå 2 - Nordby skole

64,1

50,0

54,5

52,5

60

Mestringsnivå 3 - Nordby skole

17,9

19,6

15,2

25,0

30

3.3 Nasjonale prøver i lesing 8. trinn (Nordby skoles elever)
Indikator og nøkkeltall

2011-12

2012-13

2013-14

(5.trinn 200809)

(5.trinn 200910)

(5.trinn 201011)

Gjennomsnitt

3.1

3,1

Mestringsnivå 1 -

7,3

0

12,2

27,0

Mestringsnivå 3

46,3

48,6

Mestringsnivå 4

26,8

13,5

Mestringsnivå 5

7,3

10,8

Mestringsnivå

2
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Egen vurdering

Som for de øvrige prøvene ser vi at vi må fortsette å jobbe for å heve elevenes
kompetanse i grunnleggende ferdigheter. For 5. trinn kan det tyde på at satsning på
leseveiledere har vært et klokt valg.

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 - Nordby skole

10,8

23,4

36,4

42,9

25

Mestringsnivå 2 - Nordby skole

54,1

46,8

39,4

33,3

57,5

35,1

29,8

24,2

23,8

17,5

Mestringsnivå 3 - Nordby skole

3.5 Nasjonale prøver i regning 8. trinn (Nordby skoles elever)
Indikator og nøkkeltall

2011-12

2012-13

2013-14

(5.trinn 200809)

(5.trinn 200910)

(5.trinn 201011)

Gjennomsnitt

3.3

2,6

Mestringsnivå 1 -

0,0

10,3

14,6

35,9

Mestringsnivå 3

48,8

41,0

Mestringsnivå 4

31,7

10,3

Mestringsnivå 5

4,9

2,6

Mestringsnivå

2

Egen vurdering

Vi fortsetter arbeidet med å heve elevenes kompetanse i grunnleggende ferdigheter.
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3.6 Nasjonale prøver engelsk 5.trinn
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetenesom er integrert i kompetansemål i læreplanene i allefag 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 - Nordby skole

7,7

26,7

-

42,9

35

Mestringsnivå 2 - Nordby skole

43,6

44,4

-

47,6

50

Mestringsnivå 3 - Nordby skole

48,7

28,9

-

9,5

15

3.7 Nasjonale prøver i engelsk 8. trinn (Nordby skoles elever)
Indikator og nøkkeltall

2011-12

2012-13

2013-14

(5.trinn 200809)

(5.trinn 200910)

(5.trinn 201011)

Gjennomsnitt

3.1

2,9

Mestringsnivå 1 -

7,5

10,8

10,0

21,6

Mestringsnivå 3

52,5

43,2

Mestringsnivå 4

27,5

16,2

Mestringsnivå 5

2,5

8,1

Mestringsnivå

2

Egen vurdering
Vi fortsetter arbeidet med å heve elevenes grunnleggende ferdigheter.

4.0 Elevers fravær skoleåret 2012-13
Antall elever x antall
skoledager
Antall dager med lovlig
fravær
Antall dager med fravær
uten tillatelse

1.- 4. trinn

5.- 7. trinn

31160

22230

1149

861

29

20

Egen vurdering

Elevfraværet er bekymringsfullt m.h.t. permisjoner, men det er noe nedgang i forhold til
tidligere. Dette kan tyde på at foresatte tar elevenes tilstedeværelse i undervisningen
mer alvorlig.
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5.0 Sykefravær blant de ansatte
Sett inn tabell over korttidssykefraværet og langtidssykefraværet for 2010, 2011, 2012 og 2013.
Sykefravær SKOLE
2010
2011
2012
2013

Kortidssykefravær %
Langtidssykefravær %
Sum %

3,41
7,84
11,25

2,46
8,52
10,98

2,48
8,52
11,00

1,94
3,87
5,81

2011
4,62
14,34
18,96

2012
5,90
10,41
16,31

2013
3,12
31,81
34,93

Sykefravær SFO
Kortidssykefravær %
Langtidssykefravær %
Sum %

2010
6,15
7,46
13,61

Egen vurdering

Ledelsen følger opp i forhold til sykefravær gjennom å bruke Rutinen for oppfølging av
sykefravær. Dessverre opplever vi at noen ansatte blir alvorlig syke og at dette strekker
seg over tid. Ellers har vi en sjelden gang dager der alle er til stede og da feirer vi!

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

Resultater av kartleggingsprøver, nasjonale prøver etc. gjennomgås i trinnmøter. Disse
gjennomføres minst 3 ganger årlig og oppleves som nyttig av både ansatte og ledelse.
Koordinator for spesialundervisning og leseveiledere følger også opp elever ut fra
resultater mellom trinnmøtene. Ledelsen er også til stede i samarbeidsmøter rundt
elever med spesialundervisning, for å holde fokus på hvordan vi bruker ressurser og
fordelingen av disse.

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

Denne vil bli gjennomført i 2015. Denne ble sist gjennomført i 2012. Inneværende år vil
det bli gjennomført en kartlegging knyttet til synlig læring.
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7.0 Fysiske forhold
7.1 Fysiske forhold ute
Hvorledes er uteområdet tilrettelagt for undervisning og lek?

Skolen har gode uteområder som egner seg til både undervisning og lek. Vi bruker
også nærområdene til uteskole og aktiviteter. Ettersom skolen er i bruk også på
ettermiddags- og kveldstid er det imidlertid stor slitasje på uteleker og annet utstyr som
er tilgjengelig utendørs. Dette er krevende i forhold til budsjett.

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

Skolen har gode lokaler. Varme og ventilasjon kan av og til være et problem, men dette
er tatt tak i fra teknisk etat. Det er også nok arbeidsplasser, greit møterom og
spesialrommene fungerer godt.

8.0 IKT
Antall elever per brukbar PC
Antall digitale tavler
Prosentvis antall lærere som lar elevene bruke data i
undervisningen flere ganger i uken
Prosentvis antall lærere som lar elevene bruke data i
undervisningen noen ganger i måneden
Prosentvis antall lærere som aldri lar elevene bruke
data i undervisningen
Prosentvis antall lærere som ikke har nok
datakunnskaper til å bruke IKT i undervisningen

2012
2,35
9 (3 av tavlene
er smartboard)
40

2013
8
16

50

45

10

10

0

0

45

Egen vurdering
Vi ser at dataparken vår er i ferd med å bli nedslitt og nettilgangen er dårlig. Elever opplever å
bli nesten ferdige med f.eks. en prøve, og så faller de ut. Når de da prøver å logge på går ikke
det. Vi har datamaskiner, men de virker ikke eller virker dårlig. Det er ikke god nok nettilgang til
å dekke behovet til elevene. Vi er også i gang med et I-padprosjekt som vi har stor tro på, men
nettilgangen gjør oss betenkt i forhold til muligheter for utvidelse og videreføring av dette.
Lærerne er svært fornøyd med tilgangen på elektroniske tavler.

Nordby,

mars 2014

Anne –Karin G. Bjerke
Rektor
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