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Konklusjon
Sammendrag av dine vurderinger og konklusjoner i rapporten

Skolen har hatt fokus på elev- og læringsmiljøet gjennom hele 201 3.Selv om resultatene fra
elevundersøkelsen 201 3 ikke foreligger, har skolen grunnlag for å melde at det er et godt elev
og læringsmiljø ved Sjøskogen skole. Arbeildsmiljøet i timene er godt, og det er få alvorlige
konflikter i friminuttene. Mobbinb og krenkende atferd forekommer, og dette blir tatt tak i i hht
skolens prosedyrer. Sosial læreplan er under utarbeidelse.

Skolens SFO tilbud er blant de beste i landet, takket være god ledelse og dyktige ansatte.
Alt dette gir et godt utgangspunkt for intensivering av det faglige arbeidet på skolen.

Når PALS-arbeidet (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) innføres for elevene
inneværende skoleår, er det en forventning til at dette skal ha positiv effekt på læringsmiljøet,
mobbing og også danne grunnlag for økt læring og mestring hos elevene.

Skolen har hatt fokus på arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk.
Dette arbeidet er intensivert helt fra 1. trinn. Skolen har nå leseveileder, og en leseveileder er i
videreutdanning. Skolen har også matematikkveileder. I tillegg deltar lærerne på småskolen i
kommunens prosjekt for å sikre elevenes mestring av grunnleggende ferdigheter i regning
(Theglander)

De tiltak skolen har igangsatt for faglig utvikling hos elevene, mener en å se positiv effekt av.
Dette arbeidet videreføres derfor. I tillegg har skolen forventning til det kommunale
satsningsporsjektet Visible learning / Synlig læring, som fokuserer på hva skolen kan gjøre for å
øke læringstrykk og læringesutbytte.

Ustabilt og tregt datanettverk virker demotiverende både på elever og lærere i forhold til å kunne
nytte IKT som verktøy i opplæringen.

Klasseromskapasiteten er nå fullt utnyttet, også vedr. reservekapasitet.

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

1 . Delta i kommunal satsning på Synlig læring

2. Videreutvikle veiledning i lesing

3. Fortsatt videreutdanning av veileder i lesing

4. Fokus på veiledning og god praksis i regning / matematikk

5. Større grad av variasjon i matematikkopplæringen

6. Videreutvikle skolen som PALS-skole

7. Utarbeide og iverksette sosial læreplan for skolen
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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
Utarbeide plan for lesestrategier –
konkrete mål for hva elevene skal
kunne på ulike trinn

Skolen valgte å vente på den kommunale planen for
språk og leseopplæring, utarbeidet at PPS i Ås.
Denne er gjennomgått for hele personalet

Utarbeide årshjul for hvilke
kartlegginger som skal
gjennomføres på ulike trinn, - lesing,
regning og engelsk

Årshjul er utarbeidet. Den kommunale kartleggings-
planen var ikke ferdig innen utgangen av 2013, men er
nå innarbeidet i skolens årshjul.

Tilsette og gi videreutdanning til en
leseveileder på skolen

Iverksatt fom august 2013

Gjennomgå dagens
kartleggingsverktøy og oppdatere til
nyere verktøy.

Arbeidet er igangsatt, men det er ikke konkludert på alle
områder / trinn.

Videreutvikle ”Teglander”-
metodikken i regning.

Det er nå flere lærere på skolen som benytter
«Teglander-metodikken», slik at intern erfarings-
utveksling er mulig.

Større grad av variasjon i
matematikk-opplæringen.

Temaet har fokus. Matematikkveileder et tilsatt.

Bytte engelsk-læreverk på 5 –7
trinn for å øke læringstrykket i
engelsk.

Skolen har bytte byttet engelskverk på mellomtrinnetfra
Steps til Stairs.

Lage konkret oversikt over hva
elevene skal kunne i engelsk på de
ulike trinn

Skolen avventer kommunal plan,

Ledelsen skal iverksette
”skolevandring” som redskap for
bedre oppfølging av den enkelte
lærer.

Skolevandring kom ikke i gang i 2013. Ledelsen har
derimot prioritert å være «tett på» klassetrinn som har
spesielt utfordrende undervisningssituasjon.

Månedlige samtaler mellom
lærerarbeidslagene og ledelsen

A-lags samtaler gjennomføres etter oppsatt plan.

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.

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

Tallet på elever –Sjøskogen skole 185 185 200 206 220

» Sum årsverk til undervisning –
Sjøskogen skole

14,2 14,4 15,0 17,4 18,1

Andel årstimer til undervisning gitt
av undervisningspersonale på
Sjøskogenskolemed godkjent
utdanning

87,1 85,8 75,2 79,4 94,2

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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Egen vurdering

Elevtallet ved Sjøskogen skole er fortsatt økende, - med i snitt 10 elever pr år. Veksten
fortsetter. Dette medfører behov for flere lærere og antall årsverk øker.

Skolen har nå ingen lærere uten 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. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og timer til særskilt
norskopplæring for språklige minoriteter.

Indikator og nøkkeltall 2009-
10

2010-
11

2011-
12

2012-
13

2013-
14

Lærertetthet 1.-7. trinn – Sjøskogen skole 14,7 13,8 16,1 13,2 14,2

Lærertetthet i ordinær undervisning Sjøskogen skole 17,5 17,2 18,5 17,2 17,6

Egen vurdering
Tallene refererer til oktober 201 3.

Elevtallet på alle årskull på 1 –4 trinn er nå 35+ . Dette medfører at størrelsen på
klasserommene ikke er tilstrekkelig til å ha «storklasser», men at trinnene må deles på to rom,
og derved ha to lærere i ordinær undervisning.

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 – Sjøskogen skole

X 1,5 4,68% 5,4%

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

x 2,9 8,97% 12,5%

Egen vurdering
Antall elever ved Sjøskogen skole som får spesialundervisning er økende. Det er i
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hovedsak to hovedkategorier elever som mottar slik undervisning: elever med
atfersproblematikk og elever med lærevansker. Når det gjelder den første kategorien
har skolen tilsatt flere ansatte med kompetanse på elever med atferdsproblemer.
Skolen har iverksatt systemiske tiltak for å hjelpe elever med lærevansker på et tidlig
tidspunkt, slik at elevene kan ta del i ordinær undervisning og ikke spesialundervisning.
Dette forventes å redusere behovet for spesialundervisning for denne gruppen.

1.4 Etter- og videreutdanning av personalet i 2013

Antall ledere som har skolelederutdanning 2
Antall ledere som er i gang med skolelederutdanning 0
Antall lærere som er i gang med skolelederutdanning 0
Antall lærere som har tatt videreutdanning 3
Antall lærere som har fått etterutdanning på plandager 18
Antall lærere som har fått etterutdanning utenom plandager 8
Antall assistenter som har fått etterutdanning på plandager 9
Antall assistenter som har fått etterutdanning utenom plandager 0

Kommentarer

Hva er det gitt etterutdanning i på plandagene?
Skolen:
Synlig læring har vært tema på kommunale plandager.
SFO:
Kick Off m&Terje Wiig (plandag)
Skole/SFO:
På skolebaserte plandager har skolen arbeidet med implementering av PALS-metodikken og
med leseopplæring.

Hva er det gitt etterutdanning i utenom plandagene?
Skole: Synlig læring, «Teglander»-metoden, overgang mellom skoleslagene,
SFO:

I hvilke fag gis det videreutdanning?
3 lærere har deltatt i videreutdanning innen henholdsvis Lese og skriveveiledning og
spesialundervisning.

Egen vurdering
Det kommunale utviklingsområdet «Synlig læring» vil være et viktig bidrag i å utvikle
skolen med fokus på at skolen skal være et sted å lære.

Dette er godt forenlig med skolens øvrige utviklngsområde –PALS, som har som
målsetting å etablere et godt læringsmiljø som grunnlag for god læring.

Høstens satsing både på leseveileder og matematikkveileder videreføres i 2014.
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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)

0

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

1

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

4

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

1 0

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

0

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

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.

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

Trivsel med lærerne –
Sjøskogen skole

4,1 4,3 4,0 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
Elevundersøkelsen er pt ikke tilgjengelig

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 –Sjøskogen 4,5 4,3 4,4 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
Elevundersøkelsen er pt ikke tilgjengelig
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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 –Sjøskogen skole 1,2 1,5 1,5 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
Elevundersøkelsen er pt ikke tilgjengelig

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 –Sjøskogen skole 3,1 2,8 3,1 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
Elevundersøkelsen er pt ikke tilgjengelig

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 –Sjøskogen skole 4,0 4,0 3,9 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
Elevundersøkelsen er pt ikke tilgjengelig

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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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 - Sjøskogen skole 4,3 Ingen undersøkelse

Egen vurdering
Elevundersøkelsen er pt ikke tilgjengelig

3.0 Resultater

3.1 Nasjonale prøver 5. trinn – gjennomsnittsresultater

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Engelsk –Sjøskogen skole 1,9 1,7 - 1,4 1,6

Lesing - Sjøskogen skole 1,8 - 2,3 1,6 1,6

Regning - Sjøskogen skole 1,8 1,5 2,3 1,5 1,7

Egen vurdering
Det er et klart mål for Sjøskogen skole at våre elever skal mestre de grunnleggende
ferdighetene slik at de har et faglig grunnlag som gir dem de samme mulighetene til utdanning
og arbeid som andre elever fra Ås kommune.
Årets resultater på de nasjonale prøvene viser at skolen viser en svak framgang fra sist år.
Skolen må fortsatt arbeide fokusert med å ha klare forventninger til elevene, tydeliggjøring av
mål, variasjon av arbeidsmåter, krav og oppfølging.
Dette er det tatt tak ii et samarbeid mellom ledelsen og lærerne. Nasjonale prøver er tema på
foreldremøter slik at foreldrene kan bidra til utvikling av ferdigheter hos sine barn.

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 - Sjøskogen skole

Mestringsnivå 2 - Sjøskogen skole

Mestringsnivå 3 - Sjøskogen skole

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

(5.trinn 2008-
09)

2012-13

(5.trinn 2009-
10)

2013-14

(5.trinn 2010-
11)

Gjennomsnitt Ikke tilgjengelig 3,0 2,,4

Mestringsnivå 1 - ”

Mestringsnivå 2 ”

Mestringsnivå 3 ”

Mestringsnivå 4 ”

Mestringsnivå 5 ”

Egen vurdering
Resultatene på nasjonale prøver 291 2 var ikke tilfredsstillende. Det er derfor iverksatt
systemrettede tiltak som skal sikrer at alle elever får utviklet sine ferdigheter i forhold til sitt
potensiale. Skolen har leseveileder, skolens bibliotek er oppgradert, samarbeid med
folkebiblioteket er i utvikling, det gjennomføres systematisk kartlegging og etterarbeid.
Resultatene på leseprøvene høsten 201 3 viser at flere av elevene i mestringsklasse 1 ligger på
grensen til mestringsklasse 2 og at flere elever i mestringsklasse 2 nærmer seg mestringsklasse
1 .

Resultatene fra nasjonal prøve i lesing for elevene fra Sjøskogen skole på 8.trinn viser med
tydeligeht at Sjøskogen skole også på mellomtrinnet må øke læringstrykket og utfordre elevene
til høyere innsats og krav til seg selv.

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
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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 - Sjøskogen skole

Mestringsnivå 2 - Sjøskogen skole

Mestringsnivå 3 - Sjøskogen skole

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

(5.trinn 2008-
09)

2012-13

(5.trinn 2009-
10)

2013-14

(5.trinn 2010-
11)

Gjennomsnitt Ikke tilgjengelig 2,9 2,6

Mestringsnivå 1 - ”

Mestringsnivå 2 ”

Mestringsnivå 3 ”

Mestringsnivå 4 ”

Mestringsnivå 5 ”

Egen vurdering
Resultatet på nasjonale prøver i 201 2 var ikke tilfredsstillende. Årets resultater er noe bedre enn
i 201 3. Skolen velger å tolke dette med at de iverksatte tiltak begynner å gi resultater. Skolen
fortsetter derfor med regning/matematikk som et utviklingsområde.

Resultatene fra nasjonal prøve i regning for Sjøskogens elever på 8.trinn indikerer at Sjøskogen
skole også på mellomtrinnet må øke læringstrykket og utfordre elevene til høyere innsats og
stille høyere krav til seg selv.

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 - Sjøskogen skole

Mestringsnivå 2 - Sjøskogen skole

Mestringsnivå 3 - Sjøskogen skole
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3.7 Nasjonale prøver i engelsk 8. trinn (Sjøskogen skoles elever)
Indikator og nøkkeltall 2011-12

(5.trinn 2008-
09)

2012-13

(5.trinn 2009-
10)

2013-14

(5.trinn 2010-
11)

Gjennomsnitt 2,7 3,2

Mestringsnivå 1 -

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Mestringsnivå 4

Mestringsnivå 5

Egen vurdering
Når resultatene i lesing er svake, er det også forventet at resultatene i engelsk er tilsvarende.
Resultatet fra nasjonale prøver i engelsk både for 5.trinn og 8.trinn er for svake. På 5.trinn er det
en åpenbar sammenheng mellom svake leseresultater og svake engelskresultater.

Bytte av læreverk i engelsk for 5 –7 trinn ser ut til å gi positive læringseffekt.,

Skolen venter på kommunal plan for hva som skal forventes at elevene kan på ulike trinn.
Skolen har undervisningsplaner med kompetansemål i ulike fag, men detaljeringsgraden bør
økes.

Resultatene for Sjøskogens elever på årets 8.trinn viser en gledelig framgang fra 2012.

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

Antall elever x antall
skoledager

1033 715

Antall dager med lovlig
fravær

1021 711

Antall dager med fravær
uten tillatelse

12 4

Egen vurdering
Elevfraværet et totalt 1748 dager. Skoleåret er på 190 dager. Dette tilsier at dersom dette
fraværet fordeles på 9 elever, ville disse vært borte hele skoleåret. Hvordan dette er i forhold til
andre skoler har rektor pt ikke informasjon om.
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5.0 Sykefravær blant de ansatte
Sett inn tabell over korttidssykefraværet og langtidssykefraværet ?

Fravær Korttid Langtid
2010 P.t. ikke tilgj. i Agresso P.t. ikke tilgj. i Agresso P.t. ikke tilgj. i Agresso
2011 8,87% 3,21% 5,55%
2012 P.t. ikke tilgj. i Agresso P.t. ikke tilgj. i Agresso P.t. ikke tilgj. i Agresso
2013 11.33% 1,66% 9,67%

Egen vurdering
Sjøskogen skole har høyt sykefravær. Det er langtidssykefraværet som er høyt. Skolen har i
samarbeid med bedriftshelsetjenesten, org- og personalavd. og NAV iverksatt tiltak for å ivareta
de langtidssykemeldte slik at de kan komme tilbake i arbeid.

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

6.1 Ståstedsanalyse

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

Ståstedsanalysen ble gjennomført i 2012. På grunn av at kommunen har igangsatt prosjekt «Synlig
læring» vil ny ståstedsanalyse gjennomføres høsten 2014.

7.0 Fysiske forhold

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

Uteområdet både nært skolen og i gangavstand er utmerket tilrettelagt for lek og læring.
Skolen har egen gapahuk med eget leke/lære-område

7.2 Fysiske forhold inne
Hvorledes er de fysiske forholdene inne? Er det nok arbeidsplasser for lærerne, møterom, spesialrom etc
Skolen er godt fysisk tilrettelagt for samarbeid og læring. Økningen i antall lærere, som følge av
økt elevtall, har gjort at et grupperom er innredet til arbeidsrom for lærere.
Skolen har fom. skolestart 2013 for få ordinære undervisningsrom i forhold til antall elever.
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8.0 IKT
2012 2013

Antall elever per PC 4,4
Antall digitale tavler Digitale tavler finnes i

alle undervisningsrom,
med unntak av
Mat&Helse

Digitale tavler finnes i
alle undervisningsrom
med unntak av 2

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

Det undervises i hht.
kommunal plan for IKT.

Kommunal plan for IKT
legges til grunn for
undervisningen.

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

”

Prosentvis antall lærere som aldri lar
elevene bruke data i undervisningen

” 0

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

0 0

Egen vurdering
Skolen har store problemer med stabiliteten både på nett og arbeidsstasjoner, noe som er
demotiverende og hindrer effektiv undervisning. Kommunen bør ha en grunnleggende
gjennomgang av de IKT-løsninger som er valgt, linjekapasitet, antall PCer det er mulig for
kommunen å serve mv.

Sjøskogen, 1 1 .04.201 4

Per Øvergaard
Rektor
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