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Kjerneoppgaver  
 Grunnskoleopplæring 

 Voksenopplæring på grunnskolens område 

 Tilbud om skolefritidsordning  

 

Organisering 

Skolen er organisert med rektor og en undervisningsinspektør. Det er tre lærerteam, 1-3, 4-5, 
6-7 med hver sin teamleder! Teamledere sammen med inspektør,SFO leder og rektor utgjør 
skolens ledergruppe. 
 
 
 

Endrede styringssignaler/rammebetingelser   
      

Kompetansekrav for undervisning i basisfagene. 

 Skolen videreutdanner lærere i norsk for å møte nye kompetansekrav. 

 Skolen øver på en bedre pedagogisk bruk av IKT. 

 Lesing og regning har fortsatt fokus, videreføring av regneplan og leseplan i fagene 

Dagens virkelighet - Utviklingstrekk   

 Fortsatt stigende elevtall 

 Godt skolesamarbeid på Østsiden 

 Stabil bedring i lesing, regning og engelsk på nasjonale kartleggingsprøver. 

 Varierende resultater på nasjonale prøver. 

 Levekårsindeksen er forbedret i vårt område 

 Sterkt økende antall elever med spesialpedagogiske tiltak 
 

Prioriterte oppgaver 

 

Kommunedelplan Oppvekst viser tydelige strategier for hvordan vi skal arbeide for å nå de langsiktige 
målene i Kommuneplanens samfunnsdel og legger føringer og målsettinger for arbeidet i kommende 
planperiode.  
  
Skolens hovedsatsing er på følgende områder: 

 lesing 

 regning/realfag 

 klasseledelse 

 vurdering for læring 
 

I tillegg er det sterkt fokus på kvalitet gjennom: 

 Offensiv i forhold til lesing og regning/realfag 

 Satsing på klasseledelse og vurdering for læring 

 Aktiv innsats mot mobbing 

 Rekruttere og videreutdanne ledere og lærere slik at disse kan bidra til at flere ungdommer kan 
gjennomføre videregående opplæring  

 Kompetanseheving for øvrig personell 

 Øke andelen barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehagen 
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Målekort  

 
 
 
 
 
 
 
   

Fokus-
område 

Kritisk 
suksessfaktor 

Indikator 
Status 
siste 

måling
 

Mål 

 
2016      2017 

Måle- 
Skala 

Brukere/ 
kvalitet 
 

 
 
 
 
 
 
B.1 Tilpassede 
tjenester til 
brukerens behov 
 

B. 1.1 Elevundersøkelsen (2016)     

- Klasseledelse  4,12 4 4 
1-5 

 
- Vurdering for læring 3,75     4 4 

- Som mobbes 7. trinn     4,93 5 5 

     

     

     

    1-6 
     

     

B. 1.3. Kartleggingsprøver 2. trinn  
Rapporterer under 
bekymringsgrense (Vår 2016) 

    

- Leseferdighet  18,5 20 20 
% 

- Regneferdighet 29,6 20 20 

     

B. 1.4. Nasjonale prøver 
        Barnetrinn 5. trinn (2016) 

    

- Lesing (nivå 1) 35 25 25 % 
 - Regning (nivå 1) 47 25 25 

     
 

    

    % 
     

     

     

    % 
     

     

Med-
arbeidere 

Godt arbeidsmiljø 
 

Utførte utviklingssamtaler 28 28 28 % 
 

 
God ledelse og god 
medarbeiderskap 
 

     

- Mestringsorientert ledelse 
- Mestringsklima 
- Selvstendighet 
- Rolleklarhet 

3,9 
3,9 
4,3 
4,4 

 4,0 
4,0 
4,5 
4,5 

 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
 

Lavere sykefravær 
 

Sykefravær i % 4,9 5,0 5,0 % 
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Mål og tiltak  
 

 
Skolens egne mål og satsingsområder  

 Lesing 
Tiltak: 

-  Følge felles plan for lesing for skolene på Østsiden   
- Gjennomfører lesekvart i alle klasser 
- Alle klasser bruker skolens bibliotek hver uke 
- Gjennomfører et skolebasert leseorientert undervisningsopplegg hvert semester  
- Utvikle bedre rutiner for oppfølging etter kartlegging 
- Legge ut egne timer ved skolestart til lesegrupper. 

 

 Regning/realfag 
Tiltak: 

- Gjennomføre regneplan sammen med skolene på Østsiden. 
- Gjennomføre en matematikkdag hvert semester 
- Gjennomføre egne undervisningsdager knyttet til naturfag 
- Gjennomføre skoleomfattende tverrfaglig undervisningsopplegg knyttet til 

nærmiljøet(Den naturlige skolesekken) 
- Delta i satsingen Fredrikstad som realfagskommune(Inspiria++) 

 

 Klasseledelse 
Tiltak: 

- Gjennomføre årsplan for PALS  
- Felles standard for lærere – drøftes og øves 
- Gjennomføre kompetansefremmende kurs der det er behov 

 Ledelsen følger opp teamene og legger forholdene til rette for 
kollegaveiledning 

- Følge opp resultatene av Ståstedsanalysen og Elevundersøkelsen 
- Bruke lærende møter så ofte vi kan. 
- Kurs i “Hvordan kan PALS hjelpe oss i arbeidet med barns psykiske helse?” 

  

 Vurdering for læring 
Tiltak:   

- Følge skolens egen rutine for vurdering. 
- I fellesskap drøfte og øve på praktisk vurderingsarbeid i klasserommet  to økter hvert 

semester. 
- Bruke Udir sine sider om vurdering som utgangspunkt for felles drøftinger. 
- Evaluere aktivitetsdager  etter gjennomføring for stadig å gjøre de bedre 

 

 Annet  
- Orientering til ansatte om BUPP, PPT, Helsesøster og barnevern gjennom bistand til 

organisasjons- og kompetanseutvikling og veiledning. 
- Sette opp et foreldremøte for hele skolen hver vår hvor et bestemt tema behandles. 
- Videreutvikle rutine for, og samle i en perm, mottak av og informasjon til nyansatte og 

vikarer. 
 
 
 

 
Mål og satsingsområder  
 
Barn og unge har trygge og gode oppvekstsvilkår.  

 Arbeide etter prinsipp om tidlig innsats på alle alderstrinn. 
- Sikre at alle barn blir sett og fulgt opp.  
- Sikre at foresatte blir involvert umiddelbart ved bekymring for barn og unge. 
- Alle barn skal få delta aktivt i inkluderende fellesskap og ha venner. 

 Forsterke foreldresamarbeid. 
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- Bruke første møte med foresatte til informasjon, felles planlegging, gjennomgang av 
rutiner og gjensidige forventninger.  

- Involvere foresatte i opplæringen og rutiner. Utveksle informasjon og avklare 
forventninger. Bruk av tolk ved behov. 

- Det skal jobbes med opplysning og veiledning i forhold til barnets utvikling, samspill, 
kosthold, språkutvikling, sosial kompetanse med mer.  

- Videreføring og utvikling av foreldreveiledning for minoritetsspråklige (ICDP). 
- Styrke samarbeidet mellom barnehage/grunnskoleskole/videregående opplæring rundt 

overganger. 

 Bedre tverrfaglig og tverrsektoriell innsats i arbeidet i alle virksomheter med barn og unge. 
- Gjennomgå og revidere «systemer og rutiner for tverrfaglig samarbeid». 
- Arbeide systematisk med å gi veiledning og kompetanse.   

 Barn, unge og foreldre opplever gode og trygge oppvekstarenaer.  
- Videreføre og utvikle samarbeidet mellom virksomhetene og lokalsamfunnene. 
- Alle virksomheter skal arbeide aktivt for inkludering og for vennskap mellom barn og 

unge. 
- Det skal arbeides aktivt for å forhindre mobbing og krenkende adferd. Ha nulltoleranse for 

mobbing. Oppstart av beredskapsteam mot mobbing samt en overordnede mobbeplan for 
barnehager og skoler. 

- Gjennomføre undervisningsopplegg på ungdomstrinnet for å forebygge mot radikalisering 
og voldelig ekstremisme.  

- Utvikle handlingsplan mot æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og 
alvorlig innskrenking av unges frihet.  

- Vi skal vurdere om det finnes ressurser i familiens eget nettverk, via familieråd og/eller 
nettverksmøter. Vi skal eventuelt bistå med «nettverk» sammen med frivillige 
organisasjoner.  

 
Virksomhetens tiltak  

- Skolen har rutine for rask skriftlig melding fra kontaktlærer til administrasjon ved 
bekymring. 

- Skolen drøfter bekymring i tverrfaglige team hver måned 
- Skolen har rutine som sikrer at foresatte blir involvert umiddelbart ved bekymring for 

barn og unge. 
- Bruker aktivt §9A og følger plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. 
- Skolen skal gjennomføre Elevundersøkelsen og egen trivselsundersøkelse  

 
 
Det faglige nivået i barnehage og skole er hevet. 

 Bedret struktur i arbeid med språkutvikling. Få eller ingen barn skal starte i første klasse uten å 
kunne forstå og snakke norsk. 

- Barna skal ha et miljø der språket stimuleres gjennom bruk av ulike modeller og verktøy. 
- Skape felles forståelse hos foresatte og ansatte om hva som gir sosial kompetanse hos 

barn. 
- Stimulere til leselyst og økt begrepsforståelse. 
- Styrke språkutvikling for minoritetsspråklige barn slik at de raskest mulig kan inkluderes i 

ordinær opplæring. 

 Videreutvikle sosial og faglig kompetanse hos barn og unge. 
- Systematisk arbeid med utvikling av sosial kompetanse. Trening på sosiale ferdigheter 

gjennom ulike arenaer. 
- Skape felles forståelse hos foresatte og ansatte om hvordan sosial kompetanse hos barn 

utvikles. 

 Forbedre resultater i lesing og regning/realfag og fortsatt satsing i skolene på 
klasseledelse og vurdering for læring.  

- Videreføre satsingen på grunnleggende ferdigheter i skolen.  
- Videreutvikle gode systemer for oppfølging og bruk av læringsresultater.  
- Økt digital kompetanse. 

 Forbedre eksamensresultater. 
- Arbeide med erfaringsutveksling og deling av kompetanse.  
- Kompetanseutvikling hos lærere og skoleledere gjennom videreutdanning. 
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- Satse videre på språkopplæring til barn i førskolealder til beste for et videre 
utdanningsløp. 

 

 Følge opp barnehage- og skolebruksplanen og rullere kommunedelplan oppvekst. 
 
 
Virksomhetens tiltak 

- Skolen skal gjennomføre felles plan for lesing som grunnleggende ferdighet 
- Skolen skal videreføre PALS med sterkt fokus på positiv atferd og samarbeid 
- Skolen kontakter foresatte til barn som ikke er i barnehagen før skolestart. 

 
 
 
Barn og unge motiveres til kunnskap. 

 Barn og unge opplever trygge og gode overganger i oppvekst- og utdanningsløpet. 
- Godt samarbeid mellom tjenester og virksomheter rundt overganger og innhold i 

barnehage/grunnskole/videregående opplæring.  

 Barn og unge skal motiveres til læring og forskertrang. 
- Samarbeide med ulike kompetansemiljøer om kompetanseheving og forskning. 
- Benytte læringsarenaer og metoder som i større grad motiverer og aktiviserer barn og 

unges forskertrang.  
 
 
Virksomhetens tiltak 

- Følger kommunens rutiner ved overganger 
- Praktiske aktiviteter knyttet til naturfag og samfunnsfag i nærmiljø 
- Øke kompetansen i grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og IKT 
 

 
Folkehelse og levekår er kraftig forbedret – knyttet til barn og unge. 

 Folkehelseplanen for Fredrikstad kommune følges opp med tiltak i virksomhetene.   
- Veilede foreldre i sunt kosthold fra spedbarnsalder.  
- Barn barnehage i skole og SFO skal motiveres til sunt kosthold og fysisk aktivitet.  
- Bruke fysisk og praktisk aktivitet som en naturlig del av opplæringen/oppveksten. 
- Redusere bruk av tobakk og rusmidler blant barn og unge gjennom kunnskapsbasert 

forebyggende arbeid og oppfølgingsarbeid blant ungdom. 
- Motivere foreldre til å få barna til å gå og sykle til og fra barnehagen og skolen. 
-  Vektlegge forebyggende arbeid for å sikre barn og unge god fysisk og psykisk helse 

(inkluderer arbeid mot mobbing, barnefattigdom, overvekt og fedme og så videre.) 

 God psykisk helse blant barn og unge 
- Videreutvikle arbeid knyttet til bekymring rundt psykisk helse og rus. 
- Følge opp arbeidet med utvikling av sosial kompetanse og godt psykososialt læringsmiljø 
- Utarbeide tiltak som er i tråd med plan mot vold i nære relasjoner. 
- Videreutvikle gruppetilbud til barn og unge med psykiske vansker, rusmiddel- misbruk-, 

vold- og skilsmisse- problematikk i hjemmet. 

 Redusere bruk av tobakk og rusmidler blant barn og unge. 
- Drive kunnskapsbasert forebyggende arbeid og oppfølgingsarbeid blant ungdom. 
- Videreutvikle arbeid knyttet til bekymring rundt psykisk helse og rus. 

 Redusere sosiale ulikheter/ utjevning av levekår.  

-  Folkehelseplanen for Fredrikstad kommune følges opp med tiltak i virksomhetene.   

 Barn og unge opplever et levende lokalt kultur- og idrettsliv, gode oppvekstmiljøer og 
lokalsamfunn. Vi har attraktive og tilgjengelige kultur- og idrettsarenaer i lokalsamfunnene. 
- Barnehager og skoler skal bruke lokalsamfunnsutvalgene som samarbeidsarena. 

 

 Den kulturelle og estetiske dimensjonen er en naturlig del av barn og unges læringsmiljø. 
- Skape arenaer der barn/unge er aktører i ulike uttrykksformer (for eksempel 

fortellerkunst). 
 
Virksomhetens tiltak 

- Gjennomføre fysisk aktivitet etter skoletid for 5 – 7 trinn  
- Gjennomføre seks aktivitetsdager 
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- Trekke inn helsesøster ved bekymring for overvekt 
- Utvidet helsesøstertjeneste som har tiltak mot elever som trenger noen å snakke med 
- Være en røyke- og snusfri virksomhet 
- Gjennomfører Tegleverksspillet og være med sammen med Lokalsamfunnet i 450 års 

jubileet. 
 
 
Barn og unge har gode kultur- og idrettstilbud. 

 Barn og unge opplever et levende lokalt kultur- og idrettsliv, gode oppvekstmiljøer og 
lokalsamfunn. Vi har attraktive og tilgjengelige kultur- og idrettsarenaer i lokalsamfunnene. 
- Utvikle nærmiljøprosjekter på fritiden ved flere av skolene i samarbeid med lokale aktører. 
- Barnehager og skoler skal bruke lokalsamfunnsutvalgene som samarbeidsarena. 

 

 Den kulturelle og estetiske dimensjonen er en naturlig del av barn og unges læringsmiljø. 
- Legge til rette for den kulturelle skolesekken i opplæringen. 
- Delta aktivt i By-jubileet. 
- Styrke de praktisk-estetiske fagene i grunnskolen. 

 
 

Virksomhetens tiltak 
- Skolen deltar med en representant i Lokalsamfunnsutvalget og er med på mange av 

de prosjektene som blir initiert der.  
- Deltar i alle aktiviteter i regi av den kulturelle skolesekken 
- Har egne forestillinger hvor eleven får vist seg fram med kulturelle innslag. 
- Gjennomføre Tegleverksspillet våren 2017 og gjennomføre to forestillinger i 

jubileumsuka! 
 

 
Barn og unge har kunnskap om lokale og nasjonale miljøutfordringer. 

 Barn og unge har kunnskap om lokale og nasjonale miljøutfordringer. 
- Delta aktivt på miljødagen og ulike miljøprosjekter i henhold til tiltak i Klimaplanen. 
- Etablere miljøprosjekter i barnehagene. 
- Barnehager og skoler oppfordres til å bruke nærmiljøet som læringsarena.  
- Bli sertifisert som Miljøfyrtårn og bidra til å oppfylle seksjonens mål om at minst 70 prosent 

av virksomhetene skal være Miljøfyrtårn-sertifisert.  
- Bidra til å realisere Klima- og energiplanen. 
- Alle virksomheter skal tilrettelegge for at ansatte kan sykle på tjenesteoppdrag.  
- Kontinuerlig innsats for å redusere bilbruk på skoleveien: «Gå-til-skolen», sykkelopplæring 

og trygging av skolevei er eksempel på tiltak. 
 
Virksomhetens tiltak 

- Skal gjennomføre alle aktivitetene som skal til for fortsatt å være en Regnmakerskole. 
- Eget undervisningsopplegg for alle klasser med vekt på bærekraftig utvikling og å ta 

vare på miljø(Den naturlige skolesekken – Sorgenfridammen) 

Økonomi 

Tjenester/ 
avdelinger 

Regnskap 2016 Justert budsjett 2016 Budsjett 2017 

 Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto 

2020 15086 -1160 13926 14027 -401 13626 14804 -604 14200 

2025 2176 -578 1598 2176 -465 1711 1768 -344 1424 

2027 1905 -1996 -91 2177 -2029 148 2164 -2215 -51 

2037 81 -31 50 46 0 46 52 0 52 

          

          

Sum 19248 -3765 15483 18426 -2895 15531 18788 -3163 15625 

 
Kommentar til økonomi 
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Effektiviserings- og innsparingstiltak  
 
Nr Tiltak  Kr Stillings- 

endringer 
Kommentarer - konsekvenser 

1 Hvert trinn slåes sammen 5 timer 
/uke for å dekke opp behovet for 
timer til spesialundervisning. 

500.000,- Budsjettet 
er redusert 
med ca. 1 

stilling. 

Brukere: Stor klasse i disse 
timene 
 
Ansatte: Større belastning med 
store klasser 

  
SUM  

500.000,- 
 

 
 

 
 

 
 

Interne oppgaver  

Ledelsesoppgaver  
Kommunen utvikler en god arbeidsgiverstrategi  

 Medarbeidere opplever at de utvikler seg og får brukt egen kompetanse i arbeidet, og at de 
har tilstrekkelig kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene.  

 Ha fokus på at heltid skal være en rettighet for alle ansatte i kommunen.  

 Beholde arbeidstakere og øke avgangsalder gjennom plan for livsfase- og seniorpolitikk.  

 Medarbeidere i kommunen opplever å ha ledere som er tydelige, inkluderende og gode 
rollemodeller.  

 Medarbeidere motiveres til å utføre arbeidet i samsvar med kommunens mål og verdier, og er 
bevisste om sin rolle som omdømmeambassadør.  

 
Ha god kommunikasjon og brukermedvirkning for å sikre at innbyggerne har god kjennskap til 
Fredrikstad kommunes tjenester, rettigheter og plikter  

 Gi enkel, tidlig og tydelig informasjon, og lytte til innbyggerne.  

 Skape realistiske forventninger til kommunens tjenester gjennom gode tjenestebeskrivelser.  

 Bruke flere kanaler slik at innbyggerne er sikret lik tilgang.  

 Utvikle en sterk servicekultur og en positiv og samlende organisasjonskultur.  

 Fokus på samhandling, medvirkning og dialog med innbyggere og ulike aktører i 
Fredrikstadsamfunnet.  

 
God arbeidsmiljøutvikling med fokus på helsefremmende og trygge arbeidsmiljø  

 Sørge for trygge, inkluderende og stimulerende arbeidsplasser.  

 Fokus på å tilrettelegge for åpne og trygge dialoger.  

 Kvalitetssystemet brukes i hele organisasjonen.  
 

Personaloppføling/medarbeidersamtaler 

 Det gjennomføres en medarbeidersamtale hvert år. 

Samarbeid med tillitsvalgte 

 Det gjennomføres regelmessige møter med tillitsvalgte. Planen utarbeides ved nytt skoleår. 
 
 

Andre forhold 

 Det skal gjennomføres regelmessige møter med andre instanser( PPT, Barnevern, 
Helsesøster, BUPP, Statped). Planen settes opp i januar og august.  

 
 



9 
 

Vedlegg 

 Kompetanse- og opplæringsplan 

 HMS-kalender 
 Møteplan/årshjul(aktivitetsplan) 


