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Skolens visjon

Solberg skole og SFO
er et trygt sted for mestring og læring.
Vi har elever som er aktive, nysgjerrige og viser glede ved å søke læring. Elevene får variert
undervisning og erfaring i ulike måter å jobbe på. Vi har tro på at elevene får best læringsutbytte
ved praktisk jobbing med fag og i lek og deltagelse i daglige gjøremål på SFO. Skolen har ulike
læremidler som virker motiverende for elevene. Vi har et mangfold av nye bøker, tilgang til ulike
digitale læremidler og konkretiseringsmateriell, i sær i matematikk, norsk og naturfag.

På Solberg har vi engasjerte og lærevillige voksne som jobber sammen mot felles mål. Vi har
respekt for hverandres forskjellighet og utnytter hverandres kompetanse og erfaring til beste for
den enkelte elevs faglige og sosiale utvikling.

Solberg er en ZERO skole hvor det er null toleranse for mobbing. Miljøet er trygt og godtfor
alle. Gjennom felles aktiviteter styrker vi fellesskapet, og elevene blir godt kjent på tvers av
alder. De eldste elevene er gode rollemodeller for de yngste. Skolen har plan for arbeidet med
opplæring i sosial kompetanse.

Solberg har god kommunikasjon med den engasjerte foreldregruppen. Foreldre, elever og
personalet jobber sammen om et inkluderende, spennende og kreativt læringsmiljø.

Ledelsen ved Solberg er tydelig i hele organisasjonen.
Personalet er tydelige ledere overfor barna både på skole og SFO.
Ledelsen respekterer ulike synspunkter og utnytter medarbeidernes mangfoldighet. Det blir lagt
til rette for muligheter for kompetanseheving gjennom etterutdanning, kurs og veiledning.
Ledelsen holder fokus på skolens felles mål.

Skolen er opptatt av å styrke elevenes kompetanse i basiskunnskapene norsk og matematikk.
I norsk har skolen egen lærer med ansvar for leseopplæringen. Tidlig kartlegging med
systematisk lesehjelp til elever med behov er viktige tiltak på skolen.

I matematikk vektlegger vi læring i eget tempo på eget nivå. På de laveste trinnene ligger fokuset
på matematikk fra dagliglivet og det meste av arbeidet foregår som praktisk trening.

Skolen har et felles vurderingssystem som sikrer at alle elevene våre får gode tilbakemeldinger
som fører til videre læring og utvikling. Elevene er dyktige i vurdering av egen læring.



4

Enkelteleven vil alltid være i sentrum for all virksomhet på Solberg. Elevene som går videre fra
Solberg skal kjennetegnes av god sosial kompetanse, gode basiskunnskaper og være aktive i
videre læring.
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Konklusjon
Sammendrag av dine vurderinger og konklusjoner i rapporten

Resultatene det vises til i denne rapporten, er fra nasjonale prøver på 5. trinn. Det blir i
tillegg tatt kartleggingsprøver på flere trinn hvert år. Elevundersøkelsen tatt høst 2013,
er ikke publisert på skolenivå ennå.

Skolen jobber godt med lesing og skriving. Der har vi prioritert en 60% stilling til
«leselærer» som har veiledningssamtaler med alle elever på skolen minst en gang i
året. I tillegg følges alle «svake lesere» tett med treningsøkter og veiledning på videre
framgang. Foreldrene blir informert på foreldremøter og utviklingssamtaler. Resultatene
er lavere enn forgående år; det er som forventet. Vi vet hvor vanskene befinner seg hos
enkelt elever på 5. trinn dette skoleåret.
.
Skoleringen vi har startet opp i forbindelse med prosjektet synlig læring, gjør at vi er i
gang med å utvikle gode vurderingsrutiner.

Det er vanskelig over tid å jobbe i så trange lokaler som det nå er på Solberg. Vi har ikke
lenger plass til å undervise i mindre grupper. Det er derfor vanskelig å få til optimal
tilpasset opplæring.
De praktisk estetiske fagene mangler gode lokaler. Kunst og håndverksavdelingen vår
er flyttet ut på Solberg gård.
Musikkrommet er lite og må pakkes vekk etter dette skoleåret for å gi plass for høstens
1.trinnelever.
Vi mangler areal for gode aktiviteter i naturfag og matematikk. For en del av elevene
våre er det et tydelig savn at det meste av undervisningen kun kan foregå i store
grupper i vanlige klasserom.

Vi er glade for at kommunestyret vedtok å bygge ny skole på møtet i mars 2014. Jeg må
presisere at det er viktig at planleggingen starter så raskt som mulig.
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De viktigste tiltakene som skolen skal gjennomføre for å bedre elevenes og
skolens resultater i løpet av 2014

1 . Synlig læring
2. Matematikk på småtrinnet
3. Utarbeide en plan for systematisk arbeid med

kjerneverdiene
4. Opplæring av ny(e) leselærer(e)
5. Rydde plass til 32 nye 1 . trinnselever til høsten

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
Utvikling av vurderingssystemene Skolen deltar i satsningsområdet synlig

læring som startet opp høsten 2013 med
tema på plandag for alle lærere.

Utvikling av matematikkfaget Skolen deltok på samlingene og veiledning
med Brit-Loiuse Teglander. 2. og 3. trinn
bruker tallhusene systematisk i
matematikkundervisningen

Tettere samarbeid og kommunikasjon med
foreldregruppa

Utviklet et nytt konsept for foreldremøter
en gang i året for flere trinn og med et
tema.

Skolens kjerneverdier skal jobbes for å bli en
naturlig del av virksomheten på Solberg skole

Kommet godt i gang. Brukt felles tid på
personalmøter og som tema for
trinnmøter.

Rekrutering av ny leselærer når nåværende går av
med pensjon om 1,5 år.

Har rekruttert leselærer
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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. 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.

Indikator og nøkkeltall 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-2013 2013-14

Tallet på elever –Solberg skole 168 153 147 153 157 159

» Sum årsverk til undervisning –
Solberg skole

12,3 13,1 14,0 15,4 15,6 16,1

Andel årstimer til undervisning
gitt av undervisningspersonale
på Solberg skole med godkjent
utdanning

97,8 91,4 89,0 80,3 92,7 82,2

1.2 Lærertetthet
Lærertetthet 1.-7. trinn
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.-7. trinn ned på skolenivå.

Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-
11

2011-
12

2012-
13

2013-
14

Lærertetthet 1.-7. trinn –Solberg skole 12,5 11,7 10,8 10,6 10,6

Lærertetthet i ordinær undervisning Solberg
skole

16,6 16,5 14,2 17,7 14,4

Egen vurdering
Lærertettheten oppleves som god, men ved stort korttidsfravær blir tettheten betydelig redusert
og dette oppleves som vanskelig.

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
2009/10

Gjelder
skoleåret
2010/11

Gjelder
skoleåret
2011/12

Gjelder
skoleåret
2012/2013

Gjelder
skoleåret
2013/2014

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

5 8,1 8,5 2,1 3,8

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

5,4 4,1 8,4 5,3 3,8

Egen vurdering
Det at skolen er trang og nedslitt får innvirkning på alt som skjer på Solberg skole etter
hvert. Slik også for spesialundervisningen.
Det er vanskelig å organisere spesialundervisningen optimalt når en del av
undervisningen må foregå bakerst i ordinært klasserom .

1.4 Etter- og videreutdanning av personalet i 2013

Antall ledere som har skolelederutdanning (60 studiepoeng) 1
Antall ledere som er i gang med skolelederutdanning 1
Antall lærere som er i gang med skolelederutdanning 0
Antall lærere som har tatt videreutdanning 1
Antall lærere som har fått etterutdanning på plandager 20
Antall lærere som har fått etterutdanning utenom plandager 10
Antall assistenter som har fått etterutdanning på plandager 5
Antall assistenter som har fått etterutdanning utenom plandager

Kommentarer
Hva er det gitt etterutdanning i på plandagene?

Synlig læring

Hva er det gitt etterutdanning i utenom plandagene?
Teglander matematikk, P4C, kreativ skriving, It\s learning(milepælsplan), IKT-plankonferanse, Naturfag
Teambuilding
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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)

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

2

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))

8

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

3

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

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 –
Solberg skole

4,3 4,3 4,4 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering

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 –Solberg
skole

4,6 4,4 4,5 Ingen
undersøkelse
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Egen vurdering

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 –Solberg skole 1,4 1,4 1,2 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering

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 –Solberg skole 3,1 3,4 3,1 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 –Solberg skole 4,1 4,0 3,9 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering

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 - Solberg skole 3,7 Ingen undersøkelse

Egen vurdering
.

3.0 Resultater

3.1 Nasjonale prøver 5. trinn – gjennomsnittsresultater

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Engelsk –Solberg skole 2,3 2,3 - 1,8 1,9

Lesing - Solberg skole 2,2 2,5 2,6 2,4 2,2

Regning - Solberg skole 2,0 2,1 2,2 2,1 1,9

Egen vurdering
Vi ser at resultater er lavere enn tidligere år. Det er dessverre som forventet. Det er flere svake
elever med ulike diagnoser som ligger på laveste nivå i lesing og i andre fag. Dette har vært et
trinn hvor vi har jobbet aktivt med mye adferdsproblemer. Vi har fått hjelp fra PPS til veiledning
av lærerne. Mye er på plass, og det faglige utvikler seg i riktig retning.

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.

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


12

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

Mestringsnivå 1 - Solberg skole

Mestringsnivå 2 - Solberg skole

Mestringsnivå 3 - Solberg skole

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

(5.trinn 2008-
09)

2012-13

(5.trinn 2009-
10)

2013-14

(5.trinn 2010-
11)

Gjennomsnitt 2,9 3,0 3,2

Mestringsnivå 1 -

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Mestringsnivå 4

Mestringsnivå 5

Egen vurdering

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 - Solberg skole

Mestringsnivå 2 - Solberg skole

Mestringsnivå 3 - Solberg skole
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3.5 Nasjonale prøver i regning 8. trinn (Solberg 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 2,9 3,0

Mestringsnivå 1 -

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Mestringsnivå 4

Mestringsnivå 5

Egen vurdering
5. trinn se kommentarer under punkt 3.1 . vi må jobbe for å få opp resultatene på nivå 3.
8.trinn bra resultater, bra utvikling

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 - Solberg skole

Mestringsnivå 2 - Solberg skole

Mestringsnivå 3 - Solberg skole

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

(5.trinn 2008-
09)

2012-13

(5.trinn 2009-
10)

2013-14

(5.trinn 2010-
11)

Gjennomsnitt 2,9 3,0 3,0

Mestringsnivå 1 -

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3
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Mestringsnivå 4

Mestringsnivå 5

Egen vurdering
5.trinn: Se felles vurdering under punkt 3.1 . Færre elever på nivå 1 enn i fjor. Det er bra.
8.trinn: Det bør jobbes fra 5.-7.trinn for å få flere elever på høyeste nivå.

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

Antall elever x antall
skoledager

87 x 1 90=1 6530 71 x 1 90=1 3490

Antall dager med lovlig
fravær

559 dager+ 99 timer 662 dager + 1 92 timer

Antall dager med fravær
uten tillatelse

8 dager 38 dager + 1 0 timer

Egen vurdering

5.0 Sykefravær blant de ansatte
Sett inn tabell over korttidssykefraværet og langtidssykefraværet for 2010, 2011, 2012 og 2013.
Skole 2010 Skole 2011 Skole 2012 Skole 2013

Kort 1,47 Kort 1,26 Kort 2,01 Kort 2,48
Lang 0,79 Lang 4,22 Lang 3,99 Lang 2,73
Total 2,26 Total 5,48 Total 6,00 Total 5,21

SFO SFO SFO SFO
Kort 1,11 Kort 0,4 Kort 1,79 Kort 2,69
Lang 10,89 Lang 0,0 Lang 1,21 Lang 12,13
Total 12 Total 0,4 Total 3,00 Total 14,83

Egen vurdering
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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:
Det gjennomføres medarbeidersamtaler hvert år.
Det gjennomføres skolevandring i deler av virksomheten hvert år.
Kommunens medarbeiderundersøkelser.
Veiledning fra leselærer.
Lærerne på Solberg skole er organisert i fire arbeidslag. Hvert arbeidslag har en leder
som deltar i skolens utviklingsgruppe. Utviklingsgruppa har møte med rektor hver uke.
Saker fra arbeidslagene blir brakt inn i gruppa for drøfting og veiledning. Dette oppleves
som god støtte og oppfølging.

Systemer for oppfølging av læringsresultater:
Skolen har leselærer som veileder og følger opp nasjonale prøver og kartleggingsprøver
sammen med ledelsen og lærere på alle trinn.
Elevsamtaler
Utviklingssamtaler
Elevundersøkelsen
Ukentlige møter i hvert arbeidslag.
Ressursgruppemøter med PPS om utviklingen av elever med rett til spesialundervisning

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 får god oversiktgjennom analyse av
medarbeiderundersøkelsen og elevundersøkelsen

7.0 Fysiske forhold

7.1 Fysiske forhold ute
Hvorledes er uteområdet tilrettelagt for undervisning og lek?
Uteområdet er flott. Der finnes:

Stor grusbane til ballspill
Ballbinge
Akebakke
Stor lavo ved utkanten av uteområdet bygget i samarbeid med lærere og foreldre ved
både barnehage og skole.
Her er det innkjøpt bålpanne med utstyr.



16

Sandkasser som er plassert ute ved Solberg gård. Når utbygging av Solbergtunet
starter, forsvinner mulighetene vi har til lek i den gamle hagen. Da må sandkassene
flyttes nærmere skolen.
Det er liten variasjon i egnede apparater for andre aktiviteter enn ballspill. VIKTIG at
lekeapparatet på «gården» blir flyttet når utbygging Solbergtunet starter.
Elevrådet har kjøpt en hinderløype for pengene de har samlet gjennom flere år fra
ungdommens kommunestyre. FAU har gitt tilskudd.
Solberg har fokusert på uteskole over flere år. Det finnes gapahuk, lavo og bålplass. Det
er satt opp fuglekasser og viltkameraer.
Det er bygd opp en egen «matteskog» som treningsarena for praktisk matematikk.

7.2 Fysiske forhold inne
Hvorledes er de fysiske forholdene inne? Er det nok arbeidsplasser for lærerne, møterom,
spesialrom etc
Inne er det dårlig.
(Vi gjennomfører kommunens medarbeiderundersøkelse i disse dager og alle kommenterer:)

Dårlig luft
Finnes ikke møterom
Rektor og inspektør deler et forholdsvis lite kontor
Finnes tre grupperom på hele skolen
Arbeidsrommene er overfylte
Har hatt et knøttlite musikkrom, men dette forsvinner til neste skoleår.
Kunst og håndverksundervisningen foregår i hovedsak på Solberg gård. Der finnes det
ett toalett på deling.
Vinduer kan ikke åpnes/lukkes
SFO disponerer ikke noe eget areal bortsett fra SFO-leders kontor.
Nedslitt, ser derfor møkkete ut.
Undervisningsrommene må males.

Som leder er jeg nå sterkt bekymret over trivsel til personalet og elever. Selv om det
skal bygges ny skole, vet vi at det tar tid og det må gjøres noe mens vi venter.

8.0 IKT
2012 2013

Antall elever per brukbar PC (tynne klienter) 2,5 inkludert
tavle pc

2,4 inkludert
tavlePC

Antall digitale tavler 6 stk 9 stk
Prosentvis antall lærere som lar elevene bruke data i
undervisningen flere ganger i uken

1 00% 1 00%

Prosentvis antall lærere som lar elevene bruke data i
undervisningen noen ganger i måneden
Prosentvis antall lærere som aldri lar elevene bruke 0% 0%
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data i undervisningen
Prosentvis antall lærere som ikke har nok
datakunnskaper til å bruke IKT i undervisningen

0% 0%

Egen vurdering
Ofte feil på maskiner. Vanskelig å komme inn. Tar for lang tid før maskiner blir reparert.
Elevene mister mye dyrebar tid.

Solberg, 2014

Kirsten Gustavsen
rektor
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