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1. Innledning og verdigrunnlag.
Læreplanens generelle del utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven, angir overordnede mål
for opplæringen og inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for
grunnskolen og videregående opplæring;
«Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre
utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt
liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi.»
Det er et mål for Sarpsborg kommune at alle elever skal være verdige deltakere i et
inkluderende læringsmiljø. Opplæringen skal i størst mulig grad tilrettelegges og tilpasses den
enkelte elev innenfor skolens ordinære drift, og de til enhver tid gitte rammer.
Det er et mål at behov for spesialundervisning og særskilt språkopplæring skal avdekkes tidlig i
læringsløpet slik at tiltak kan iverksettes raskt og gi størst mulig effekt.
I Sarpsborg kommune er målet at elever helst ikke skal bli stående med enkeltvedtak om
særskilt språkopplæring i mange år, men at et godt andrespråktilbud skal få dem så raskt som
mulig over språkbroen, slik at de mestrer norsk i så stor grad at de kan følge vanlig læreplan.
Sarpsborgskolen skal opprettholde og forsterke fokuset på endringsarbeid knyttet til
opplæringen, utvikle og ta i bruk nye metoder, arbeidsmåter og læringsarenaer.
Skolene i Sarpsborg skal arbeide aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø
der den enkelte kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Dette er en forutsetning for at eleven
skal ha de aller beste læreforutsetninger, og prestere sitt beste ut fra eget potensial.
Medarbeidernes verdifundament, barnesyn og elevsyn er en vesentlig faktor for opplæring og i
utviklingsarbeid. Det må legges betydelig vekt på de voksnes evne til å lede barn i deres
opplæring.
I Sarpsborg kommune er det flere store satsinger som pågår i barnehage og skole, bla a
implementering av språk – og leseplan, handlingsprogram for IKT og digitale ferdigheter og
realfagssatsing. Det er svært viktig i veien videre at disse sees i sammenheng med hverandre og
at barnehagene og skolene opplever arbeidet helhetlig.
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2. Gode eksempler – et blikk inn i skolehverdagen
iPad til alle elever ved Hannestad barneskole, Tindlund barneskole og Tindlund
ungdomsskole
Tindlund barneskole og Hannestad barneskole avgir sine elever til Tindlund ungdomsskole. Skolene
har over tid samarbeidet mye. I 2017 valgte skolene å la alle elever disponere hver sin iPad. Skolene
har valgt også å bruke egne driftsmidler for å muliggjøre satsingen. Til sammen har skolene ca. 1000
elever. Ca. 200 av elevene bruker kjøpte iPader, mens 800 elever disponerer leasede enheter.
Læreplanverket sier blant annet dette om digitale ferdigheter:
Elevene skal

Bruke og forstå

Finne og behandle

Produsere og bearbeide

Kommunisere og samhandle

Utøve digital dømmekraft
«Digitale ferdigheter utvikles gjennom å bruke
digitale ressurser. Det innebærer å benytte
digitale ressurser til å tilegne seg faglig
kunnskap og til å uttrykke egen kompetanse. I
dette ligger det også en økende grad av
selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk
av digitale ressurser.»

To elever på 7. trinn ved Hannestad barneskole repeterer
matematikk. Foto: Christine Ann Miller

Frem til skolene tok avgjørelsen om å satse på
utlån av iPad til alle elever, opplevde skolene
at det var vanskelig å nå målene knyttet til
digitale ferdigheter. Antall PC-er var for lite til
at lærerne kunne regne med å få tilgang hver
gang behovet var til stede. Det var ofte et
problem at maskiner ikke virket. Store deler av
undervisningsøktene kunne gå bort til
logistikk.

Da nettverkskapasiteten ble oppgradert på skolene skoleåret 2016/2017, ble det endelig en reell
mulighet for skolene å kunne vurdere alternative løsninger. Etter å ha deltatt på Apple Education
Leadership Summit i London i januar 2017, ble ledergruppene ved de tre skolene enige om å ta grep.
Lederne så det som viktig å tilby elevene et helhetlig løp – også på området digitale ferdigheter.
Barneskolene hadde allerede planlagt en satsing på de laveste trinnene. Ungdomsskolen var i gang
med forsøk med iPad på ett trinn.
Svært positive erfaringer fra kommuner og skoler som hadde brukt verktøyet over en tid var
utslagsgivende. Positivitet hos IT-avdelingen i kommunen og utstyrsleverandøren Atea, var andre
faktorer som gjorde satsingen mulig. Ledelsen ved skolene jobbet også målrettet for å sikre
forankring for satsingen i sine personaler.
4
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Kompetanseutvikling er avgjørende når man skal ta i bruk et nytt verktøy i opplæringen. Skolene har
samarbeidet med Rikt (et senter for veiledning og bruk av ikt i skolen) rundt opplæring av lærerne i
pedagogisk bruk av iPad. Rikt er har tidligere samarbeidet med flere Sarpsborgskoler rundt iPadbruk.
I tillegg har skolene benyttet egne læreres kompetanse i kursing og workshops. Skolene har nytt godt
av erfaringene fra andre skoler samtidig som man jobber med å finne sin egen vei.
I hverdagen ser skolene store endinger etter
innføringen:

To elever ved Tindlund ungdomsskole.
Foto: Marie Rognli Bya.

Verktøyet virker strukturerende på elever og
lærere. Alt som blir planlagt og produsert er
tilgjengelig for lærere og elever både på skolen og
hjemme. Dette betyr at elevene får bedre
tilbakemeldinger fra lærerne sine, siden de alltid
har tilgang til det elevene produserer.
Læringsplattformen Showbie har i så måte vært et
viktig hjelpemiddel i barneskolene, mens OneNote
har hatt samme funksjon på ungdomsskolen.
Utviklingssamtaler har i større grad blitt en
arena der elevene presenterer for foresatte og kan
synliggjøre hva de har lært ved å vise dette på
iPaden.
Skolene melder om bedre samarbeid mellom
hjem og skole. Foresatte får bedre oversikt og
kommunikasjon blir bedret.

Teknisk sett er erfaringene svært gode. De tekniske problemene skolene har opplevd det siste året er
bagateller i forhold til utfordringene man tidligere møtte med PC-er. Utgiftene til kopiering, fritt
skolemateriell, engangsbøker og lærebøker er kraftig redusert. Skolene ser også for seg at satsingen
vil føre til et tettere samarbeid mellom skolene framover.
Rektorene ved Hannestad og
Tindlundskolene er
samstemte i følgende
oppsummering: Utviklingen
går framover i et rasende
tempo. Vi utdanner elevene til
et ukjent arbeidsmarked og en
ukjent framtid. Satsingen på
iPad 1-1 er i så måte et skritt i
riktig retning.

Rektorene ved Hannestad og Tindlundskolene.
Foto: Henrik Eilertsen
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En helsefremmende skolehverdag på Hornnes og Ullerøy barneskoler
God helse og livskvalitet er en forutsetning for barn og unges utvikling, læring og mestring. Et tiltak i
Kommunedelplan folkehelse er å arbeide for at alle skoler og barnehager i Sarpsborg på sikt skal bli
helsefremmende. Det foreligger et sett av kriterier som må tilfredsstilles for å kvalifisere skolen som
helsefremmende, bl.a. å legge til rette for et elevene kan være fysisk aktive 60 minutter hver dag, at
nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen oppfylles og at skolen jobber aktivt og
systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø.
Frokosttilbud
Et sunt kosthold er viktig for vekst, næring og læring. For
å kunne fungere, prestere og tilegne seg kunnskap –
både sosialt og faglig – ønsker Hornnes og Ullerøy å
legge til rette for sunne matvaner blant elevene. I den
forbindelse ble det høsten 2017 startet servering av
havregrøt til alle elever og ansatte hver mandag og
onsdag. Det er Søndre Skjeberg Sanitetsforening som
stiller opp og gjør dette mulig. Vi er svært takknemlige
overfor jobben de gjør. De tar seg alltid god tid til å
snakke og lytte til elevene, og serverer ikke minst en
perfekt balansert havregrøt! I tillegg tar de seg av
ryddejobben.
Frokosttilbudet er godt besøkt, og ved det nye, flotte
kjøkkenet i SFO-bygget på Hornnes samles elever og lærere på tvers av trinn til felles måltid og
samtale. Yngre elever sitter ved samme bord som eldre elever, og lærere får muligheten til å samtale
med elevene under andre omstendigheter enn den faglige delen i klasserommet. I SFO-bygget samles
med andre ord flere generasjoner «skjebringer» – og det mener vi er svært positivt!
God start på dagen
Mange av våre elever spiser ikke frokost før de kommer på skolen,
og fremstår naturligvis mindre våkne, mer slitne og mindre aktive
på grunn av dette. Etter at tiltaket med gratis havregrøt ble satt i
gang er det åpenbart at flere spiser frokost. Elevene forteller at de
opplever at de har mer energi og jobber bedre i timene de dagene
de har spist grøt – noe som er en svært energirik og sunn start på
dagen.
Vi mener det er svært viktig å bevisstgjøre elevene på viktigheten
av å spise riktig for å fungere optimalt i hverdagen, og føler vi er på
god vei med dette gjennom grøtprosjektet vårt.
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Mat & Helse som fag
På våre skoler får elever på både 3. og 6.trinn praktisk
undervisning i mat og helse. Vår dedikerte faglærer er svært nøye
med å jobbe etter sesong og tradisjoner. Det at vi har en faglært
mat og helse-lærer er vi utrolig glade for! Faget brukes i tillegg
som en arena for praktisk matematikk. Her måles, veies, ganges
og deles det for å følge oppskriftene etter punkt og prikke.
Et spesielt fokus på skolekjøkkenet er fisk. Det å gi elevene gode
opplevelser med fiskemåltider er verdifullt, ettersom ikke alle har
like gode erfaringer med dette. På vårt store, moderne kjøkken
laget f.eks 6.trinn lakse-taco – enkelt og greit en kjempesuksess
blant elevene. «Jeg har aldri spist laks før», sa ei av jentene på
trinnet. Vel, vi tror ikke det blir den siste!

RØRE-ambassadører
Vi har vært heldige å få ressurser til to
RØRE-ambassadører gjennom midler fra
Sparebankstiftelsen. RØRE-ambassadørene
er lærere som er frikjøpt to timer i uka, og
fungerer som nøkkelpersoner i arbeidet
med å tilrettelegge for helsefremmende
aktiviteter. Disse lærerne deltar på kurs
sammen med andre skolers RØREambassadører. Det de lærer videreføres til
resten av personalet ved skolen.

Læring og bevegelse
Skolen har fokus på allsidig fysisk aktivitet og bevegelsesglede i både kroppsøving, matematikk, norsk
og i flere av de andre fagene. Vi har et ekstra fokus på regning som grunnleggende ferdighet for de
praktiske aktivitetene. På Hornnes og Ullerøy skal alle få ei praktisk økt med regning i løpet av uka, og
alle lærere er ansvarlig for at det skal skje. Det fylles stadig på i lærernes verktøykasse fra RØREambassadører og skolens regneveileder. Elevene har for eksempel korte økter ute eller inne i løpet av
en time med kombinert regneutfordring og fysisk
aktivitet, som regnestafett i svømmebassenget eller
addisjon og subtraksjon med Aballer.
Røre-ambassadørene setter også i gang felles
aktiviteter for alle elevene med ujevne mellomrom.
Vi ønsker også å ha et uteområde som inspirerer til
allsidige aktiviteter og bevegelsesglede. Høsten 2017
fikk vi en ny balansepark i skolegården, hvor elevene
kan utfolde seg og styrke motorikk og balanse.
7
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3. Sammendrag
Opplæringslovens § 13-10 sier at skoleeiere
som en del av sitt oppfølgingsansvar skal
utarbeide årlig rapport om tilstanden i
grunnopplæringen. Den årlige rapporten skal
drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret.
Tilstandsrapporten skal gi skoleeier et konkret
grunnlag for videre utvikling av kvaliteten i
egne skoler og skal som et minimum omtale
læringsresultater og læringsmiljø.

Pr. 1.10.2017 fikk 5,2% av elevene i
grunnskolen i Sarpsborg kommune
spesialundervisning etter enkeltvedtak.
Fortsatt er andelen elever med
spesialundervisning i Sarpsborg markant
lavere enn i Østfold og nasjonalt.
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at korrigerte
brutto driftsutgifter pr elev for Sarpsborg i
2017 var kr. 103.103.-. Tilsvarende
gjennomsnittstall for Østfold var kr. 110.419.og nasjonalt kr. 116.062.-.

Kvalitetsmelding om grunnskolen i Sarpsborg
kommune er laget for å vise resultater og
utviklingsarbeid i 2017, og konkretisere
hvordan Sarpsborg kommune skal arbeide
videre for å utvikle grunnskolen. Statlige
styringsdokumenter og Sarpsborgs egen
Oppvekst- og utdanningspolitiske plattform
ligger til grunn for alle ambisjoner og
vurderinger i kvalitetsmeldingen.

Resultatene ved nasjonale prøver for 5.trinn
viser fremgang fra 2016 til 2017 på alle prøver.
Sarpsborg ligger fortsatt under både Østfold
og det nasjonale gjennomsnittet. Resultatene
for 8.trinn viser at forskjellen mellom
Sarpsborg og Østfold er redusert gjennom
mellomtrinnet. Avstanden til det nasjonale
snittet er også noe redusert. Resultatene på
9.trinn viser en utvikling som i stor grad
sammenfaller med resten av Norge.
Eksamensresultatene på 10. trinn, ligger
høyere enn landsgjennomsnittet i norsk og på
landssnittet i matematikk.

Med utgangspunkt i bystyrets vedtak om
Kommuneplan for Sarpsborg, Handlingsplan
2017-2020 med årsbudsjett og måltavler for
2016 er denne kvalitetsmeldingen om
grunnskolen en oppsummering og analyse av
læringsresultater, læringsmiljø, ressursbruk og
utviklingsarbeid i grunnskolen i 2017.

Elevundersøkelsen 2017 viser at den sosiale
trivselen er høy i Sarpsborgskolen.
Utfordringer knyttet til mobbing av
enkeltelever og tiltak for å fremme et godt
psykososialt skolemiljø har stort fokus ved
skolene.

Det er i kvalitetsmeldingen vist til historisk
utvikling i Sarpsborg kommune og det er vist
geografisk sammenligning med Østfold og
nasjonale resultater.
***

Det pågår mye godt og viktig utviklingsarbeid i
Sarpsborgskolen. Det legges særskilt innsats
på resultatforbedringer av elevenes
grunnleggende ferdigheter.

Elevtallet i Sarpsborgskolen er redusert med
36 elever fra 2016 til 2017. I perioden 20132017 har det vært en vekst på 133 elever.

Kvalitetsmeldingen viser til og presenterer
mange tiltak som er igangsatt og videreført i
2017. Endringer tar tid og det er av avgjørende
betydning at kommunen evner å holde fast på
den retningen som er valgt.

Antall årsverk for undervisningspersonale
viser en økning på 13 årsverk fra 2016 til 2017.
Lærertettheten i Sarpsborgskolen er fortsatt
lavere enn i Østfold og nasjonalt.
Andel årstimer til undervisning gitt av
undervisningspersonale med godkjent
utdanning i de fag og trinn de underviser er
99,4%.

Det har gjennom 2017 blitt arbeidet bredt
med en helhetlig kommunedelplan for
oppvekstområdet. Planen vil komme til
politisk sluttbehandling høsten 2018.
8

-

Kvalitetsmelding om grunnskolen i Sarpsborg kommune - tilstandsrapport for 2017

4. Fakta om grunnskolen
Antall elever og ansatte

2013

2014

2015

2016

2017

Antall elever

6452

6510

6585

6621

6585

Antall lærere

624

626

603

617

638

Antall lærere med kontaktlærerfunksjon

354

353

363

345

363

Årsverk for undervisningspersonale

554

567

541

548

561

492
99,3%

499
99,4 %

475
99,5%

487
98,1%

497
99,4 %

84

86

85

83

87

Østfold
2017
13,0
13,4
15,5

Nasjonalt
2017
12,9
13,2
14,5

Årsverk til undervisning
Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med
godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser
Antall assistentårsverk i undervisningen

Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet som baserer seg på skolenes årlige rapportertering til
GSI – Grunnskolens Informasjonssystem pr 1.10.2017.

Lærertetthet

2015

2016

2017

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn

15,6
14,0
15,8

15,0
13,8
16,1

13,5
13,8
16,8

2015

2016

2017

Østfold
2017

Nasjona
lt 2017

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og
skoleskyss per elev

97 753

99 758

103 103

110 419

116 062

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole per elev

81 128

83 292

85 411

91 132

94 128

Driftsutgifter til undervisningsmateriell, inventar og utstyr per elev

2 449

3 086

2 742

2 107

2 617

Driftsutgifter per elev

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Sarpsborg kommune

2015

2016

2017
3,6%
5,9%
6,5%
5,2%

Østfold
2017
4,6%
8,1%
8,9%
7,0%

Nasjonalt
2017
5,3%
9,2%
10,0%
7,8%

1.-4.trinn
5.-7.trinn
8.-10.trinn
1.–10.trinn

3,2%
4,8%
7,1%
4,9%

3,7%
5,9%
7,0%
5,3%
15,8%

17,0%

17,7%

17,6%

Nasjonalt
2017
7,1%
2,2%

Andel timer spesialundervisning av lærertimer totalt
1.–10.trinn

14,8%

Andel elever i grunnskolen som får særskilt språkopplæring
Sarpsborg kommune

2015

2016

2017

Særskilt norskopplæring

6,3 %

6,3 %

5,6 %

Østfold
2017
6,8 %

Morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring

3,5 %

3,5 %

3,7 %

3,8 %

Skolefritidsordningen
Sarpsborg
Antall barn i SFO
Av disse antall med 100 % plass

2013
1516
1113
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO
58.7%
Sarpsborg
59.5%
Østfold
60.9%
Landet
Kilde: Statistisk sentralbyrå. (Foreløpige KOSTRA-tall for 2017, pr 15.03.2018)
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2014
1456
1018

2015
1510
987

2016
1512
943

2017
1413
899

55.4%
58.2%
60.2%

54.7%
57.5%
59.4%

54.6%
57.0%
59.1%

50,9%
56,1%
58,7%
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Kort om indikatorene:
Lærertetthet eller gjennomsnittelig antall elever pr lærerårsverk som benyttes til undervisning
beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom totalt antall elevetimer og lærertimer og inkluderer
timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle
elevrettigheter. Området økonomi viser hvor store driftsutgiftene er per elev i grunnopplæringen.
Elever som ikke får et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, kan ha rett til
spesialundervisning. Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt
norskopplæring til de har tilstrekkelig kunnskap i norsk til å følge den vanlige opplæringa i skolen.
Særskilt norskopplæring gis av norsklærer på hjemskolen. Opplæringen følger enten Kunnskapsløftets
læreplan i norsk eller «Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter».
Tospråklig fagopplæring og eventuelt opplæring i morsmål gis av tospråklig lærer fra enhet
Norsksenteret, i eller utenfor klassen.
***
Elevtallsutvikling fra 2016 til 2017 viser en reduksjon på 36 elever. 2017 er første gang på de siste fem
år at elevtallet er redusert. I perioden 2013-2017 har det vært en elevtallsvekst på 133 elever.
Pr 1.10.2017 er det registrert 114 elever fra Sarpsborg som får sin opplæring ved private grunnskoler i
Østfold. 69 elever som er hjemmehørende i Sarpsborg kommune, er gjesteelever i andre kommuner og
får sitt skoletilbud der.
Antall årsverk for undervisningspersonale viser en økning på 13 årsverk fra 2016 til 2017.
Lærertettheten i Sarpsborgskolen er fortsatt lavere enn i Østfold og nasjonalt.
Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning i de fag og
trinn de underviser er 99,4%. Andelen inkluderer faste og midlertidige stillinger samt vikarer tilsatt ved
telledato 1.10.2017.
Pr. 1.10.2017 fikk 5,2% av elevene i grunnskolen i Sarpsborg kommune spesialundervisning etter
enkeltvedtak. Fortsatt er andelen elever med spesialundervisning i Sarpsborg markant lavere enn i
Østfold og nasjonalt. De fleste elevene med enkeltvedtak om spesialundervisning får sin opplæring på
sin nærskole. Det har vært et mål å flytte ressurser fra spesialundervisning til tilpasset opplæring i
Sarpsborg kommune.
Sarpsborg kommune har 3 forsterkede avdelinger fordelt på barne- og ungdomstrinn. Samlet elevtall
ved disse avdelingene er 45 elever. I tillegg tilbyr enhet alternative skolearenaer ressurstjenester med
veiledning og undervisning eller tilbud om alternative læringsarenaer for kortere eller varig opphold.
Ressurstjenesten retter seg mot elever med hørselnedsettelser, -psykososiale vansker og/eller
spesialpedagogiske tilbud rettet til ordinære skoler der elevene kunne fått tilråding om forsterket
skoleavdeling.
Det er etablert to alternative læringsarenaer for barn og unge med sosiale– og emosjonelle vansker;
avdeling Tunhaug som er et tilbud for ungdomsskoleelever og Fjeld gård som gir tilbud til både barneog ungdomstrinn.
Pr. 1.10.2017 fikk 5,6% av elevene særskilt norskopplæring i grunnskolen. 3,7% av elevene i
Sarpsborgskolen fikk tospråklig fagopplæring eller morsmålsopplæring på over 20 ulike språk. De
største språkgruppene i grunnskolen har de siste årene vært polsk, arabisk, kurdisk og somalisk.
Pr. 1.10.2017 gikk det 1413 barn i skolefritidsordningene i Sarpsborg kommune. Dette er en reduksjon
på 99 barn siste år. 51% av elevene på 1.-4. trinn gå i SFO. 899 av barna har 100% plass.
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at korrigerte brutto driftsutgifter pr elev for Sarpsborg i 2017 var kr.
103.103.-. Tilsvarende gjennomsnittstall for Østfold var kr. 110.419.- og nasjonalt kr. 116.062.-.
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5. Læringsresultater
Nasjonale prøver gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn og vurderer i hvilken grad skolen lykkes med å
utvikle elevenes grunnleggende lese- og regneferdigheter. Prøvene i engelsk tar utgangspunkt i
kompetansemålene i engelsk.
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen utgjør sluttvurderingen i grunnskolen.
Standpunktkarakterer er en intern vurdering gjort av elevens lærere på den enkelte skole.
Eksamenskarakterer er en ekstern vurdering hvor en sensor som ikke kjenner eleven gir sin vurdering.
Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Sarpsborgelevene har gjennomsnittlig bedre
eksamenskarakterer i alle skriftlige fag i 2017 enn i 2016. Når det gjelder de gjennomsnittlige
standpunktkarakterene er det kun mindre endring fra 2016 til 2017.
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte og benyttes som kriterium for opptak til
videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som et gjennomsnitt av elevenes avsluttende
karakterer.
Måloppnåelse og utviklingstrekk:
Ambisjonsnivå for resultatene i 2017 ble i
fjorårets kvalitetsmelding satt likt med
gjennomsnittsresultater for Østfold i 2015.
Dette ble den gang oppfattet som en offensiv
målsetting som det skulle arbeides metodisk,
målbevisst og langsiktig for å nå.
Nasjonale prøver på 5. trinn måler elevenes
læringsutbytte i småskolen (1.-4. trinn).
Resultatene for 5.trinn viser fremgang fra 2016
til 2017 på alle prøver. Målet om å nå Østfolds
gjennomsnittsresultater fra 2015 er likevel ikke
nådd. Målet om at under 29% av elevene skal
være på laveste mestringsnivå i lesing er heller
ikke nådd.

Kunnskapsministeren besøker Kruseløkka ungdomsskole

Nasjonale prøver på 8. trinn måler elevenes læringsutbytte på mellomtrinnet (5.-7. trinn). Her ligger
Sarpsborgskolens resultater nærmere ambisjonsnivået. Sarpsborg har nådd målet for engelsk og
lesing, men vi ser foreløpig ikke ønsket utvikling på resultater i regning. Det er de svakeste elevene
som er løftet dette året fra det laveste mestringsnivå opp til neste nivå.
På 9. trinn er Sarpsborgelevene på Østfoldsnittet på alle prøver, de har da tatt igjen det forspranget
som Østfoldelevene hadde på nasjonale prøver på 5.trinn.
Det er en tendens til at Sarpsborgskolen løfter de svakeste elevene, mens de flinkere elevene har en
noe dårligere utvikling.
Ser vi på eksamensresultatene på 10. trinn, ligger Sarpsborgelevene godt over ambisjonsnivået i alle
skriftlige fag. Faktisk er man over landssnittet i norsk, mens man ligger på landssnittet i matematikk.
Når vi ser på grunnskolepoeng, ser vi den samme framgangen. Sarpsborgresultatene oppfyller
ambisjonsnivået fra fjorårets kvalitetsmelding, men er likevel lavere enn både Østfold og nasjonalt
snitt. Dette kan tyde på en noe streng vurderingspraksis i Sarpsborg.
Elevene i Sarpsborgskolen utvikler seg godt – spesielt mot slutten av grunnskoletida. Selv om
resultatene ikke er helt som ønsket for de yngre elevene, ser vi likevel en solid fremgang hele veien. Vi
løfter stadig flere av elevene som er på laveste mestringsnivå.
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Opplæringsloven gir åpning for fritak fra nasjonale prøver etter bestemte kriterier. Det er en økning av
antall fritak fra nasjonale prøver fra 5.trinn til 8.trinn. Det er mulig å se dette i lys av at resultatene på
småskoletrinnet har vært dårlige og at konsekvensen er at flere elever får behov for spesialpedagogisk
hjelp. I så fall kan man forvente at andelen fritak vil minke når tidlig innsats blir prioritert og
resultatene gradvis blir bedre. Det kan ta noen år før dette vil vises i tallene. Vi ser også at Sarpsborg
fritar færre elever på nasjonale prøver på 5.trinn enn Østfold.
Læringsresultatene brukes mer systematisk enn tidligere i planleggingen av videre utviklingsarbeid.
Alle skoler er i gang med bruken av felles analyseverktøy (PAS og Conexus Engage). Her har man
muligheter til å lage rapporter og følge historikken til elevgrupper og enkeltelever. Skoleeier bidrar
med veiledning i bruken av verktøyene og oppfølgingen av læringsresultatene. Det er utarbeidet et
årshjul for arbeidet med nasjonale prøver for grunnskolen.
Det er fra skoleeiers side fokus på kartleggingsresultater, analyse og oppfølging. Det har vært en
opplæring i bruken av kartleggingsresultater i flere nettverk og arbeidsseminar gjennom 2017. Skolene
har lese- og regneveiledere som har fått opplæring av skoleeier i bruk av resultater. Det er utarbeidet
et årshjul for skolene og skoleeier rundt resultatanalysen og bruk av resultater. Skoleeier gjennomgår
resultatene fra kartleggingsprøver og nasjonale prøver. Det etterspørres tiltak der resultatene tilsier at
det er behov for det. Skoleeier bidrar i oppfølgingen av disse skolene eller klassene.
Resultater har dannet grunnlaget for utvelgelse av skoler for kvalitetsvurderingen høsten 2017.
Skoleeier vil fortsette å bruke resulatetene aktivt inn i kvalitetsvurderingen. Resultatene fra 2017 har
vært drøftet i en resultatdialog mellom skoleeier og skoler i januar 2018. Utgangspunktet for dialogene
var resultatene fra nasjonale prøver 8.trinn, avgivertall. Avgivertallene gir barneskolene tilbakemelding
om hvordan deres elever har gjort det på nasjonale prøver på ungdomstrinnet. I dialogene drøftes det
tiltak for å bedre opplæringen og sammenhengen mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet.
Vinteren 2017 offentliggjorde Statistisk sentralbyrå en rapport hvor det gjøres rede for hvor mye hver
enkelt norske grunnskole bidrar til elevenes læring. Dette bidraget blir kalt skolebidragsindikatoren.
Den regnes ut ved at man tar utgangspunkt i elevenes resultater på nasjonale prøver og eksamen og
justerer disse for elevenes tidligere skoleresultater og/eller familiebakgrunn. På den måten regner
man ut hvilket gjennomsnittsresultat elevene ved en skole ville fått om skolens elevgrunnlag var
gjennomsnittlig. Dette støtter opp rundt bildet av Sarpsborgskolen hvor elevenes læringsresultater
etter småskoletrinnet er lavere enn forventet og lavere enn sammenlignbare kommuner og landet
forøvrig. Læringsresultatene bedres gjennom mellomtrinnet og ungdomstrinnet.
Skolebidragsindikatorer foreligger for perioden 2010-2015.
Utfyllende statistikk finnes bak i Kvalitetsmeldingen.

Veien videre:
 Ambisjonsnivå for resultatene i 2018 er satt likt med gjennomsnittsresultater for Østfold
i 2017.
 Nasjonale prøver:
o 5. trinn: Mindre enn 25 % på mestringsnivå 1 – minst 25 % på mestringsnivå 3
o 8. trinn: Minst 20 % på mestringsnivå 4 – minst 10 % på mestringsnivå 5
o 9. trinn: Minst 25 % på mestringsnivå 4 – minst 20 % på mestringsnivå 5
 Læringsresultatene skal brukes av skoler og skoleeier som grunnlag for skolebasert
vurdering. Alle skolene skal benytte analyseverktøy og rapporter i PAS og Conexus
Engage i forhold til elevenes læringsresultater. Ledere og lærere skal i fellesskap drøfte
resultater, tiltak og metoder for systematisk innsats og oppfølging av klassen, gruppen
og den enkelte elev.
 Tidlig innsats skal prioriteres i Sarpsborgskolene.

Ikke alt som kan telles, teller - og ikke alt som teller, kan telles!
Albert Einstein
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6. Læringsmiljø og brukermedvirkning
Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen er obligatorisk nasjonalt for alle elever på 7. og 10.
trinn hvert skoleår. Mange kommuner velger å la flere elever delta. I
Sarpsborg kommune gjennomføres undersøkelsen for alle elever fra 5. til
10.trinn. Undersøkelsen besvares ved at elevene tar stilling til påstander
hvor 5 er best og 1 er dårligst. Tallene i tabellen under viser
gjennomsnittssvarene for elever i Sarpsborg og for alle elever i Norge.
Resultatene presenteres samlet for 5.-10. trinn.
Resultater Elevundersøkelsen 2017

Sarpsborg

Nasjonalt

1. Motivasjon og mestring
1.1 Motivasjon

3,9

3,8

1.2 Innsats

4,2

4,2

1.3 Mestring

4,0

4,0

1.4 Faglig utfordring

4,2

4,2

1.5 Relevant opplæring

3,7

3,7

2.1 Trivsel

4,3

4,3

2.2 Trygt miljø

4,2

4,2

2.5 Mobbing blant elever

4,7

4,7

2.6 Digital mobbing

4,8

4,9

2.7 Mobbing fra voksne

4,9

4,9

3.1 Støtte fra lærerne

4,3

4,3

3.2 Arbeidsro

3,6

3,6

3.3 Elevdemokrati og medvirkning

3,8

3,7

3.4 Felles regler

4,3

4,2

3.5 Læringskultur

4,0

4,0

3.6 Praktisk opplæring

3,2

3,2

3.7 Variert opplæring

3,9

3,9

4.1 Vurdering for læring

4,0

4,0

4.2 Egenvurdering

3,5

3,4

4.3 Vurdering for læring (Skoleporten)

3,7

3,7

5.1 Skolehelsetjenesten

3,9

4,0

5.2 Rådgivning

3,8

3,7

6.1 Støtte hjemmefra

4,3

4,3

T17 - Fysisk læringsmiljø

3,5

3,5

2. Arbeidsmiljø

3. Klasseledelse

4. Vurdering

5. Veiledning og rådgivning

6. Støtte hjemmefra
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Måloppnåelse og utviklingstrekk:
Sarpsborgs resultater er stort sett på nivå med nasjonale resultater. Forskjellene vi ser er små og
resultatene er i stor grad de samme som forrige år.
Motivasjon og mestring
Elevene beskriver at de er motiverte for skolearbeidet. De opplever at de har god innsats og mestrer
skolearbeidet. Elevene opplever at de får faglige utfordringer i hverdagen og en relevant opplæring.
Arbeidsmiljø
Elevene i Sarpsborgskolene gir uttrykk for at de trives og opplever et trygt og godt skolemiljø.
Elevene blir i elevundersøkelsen presentert for følgende definisjon av mobbing: «Med mobbing mener
vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vanskelig for å
forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor,
baksnakke eller slå, dytte eller holde fast.»
Forskjellen mellom Sarpsborg og nasjonale resultater er mindre enn den statistiske usikkerheten.
Undersøkelsen viser at det prosentvis ikke er så stor andel barn som opplever mobbing, men bak de
3,53 % som rapporterer om ukentlig mobbing fra medelever, skjuler det seg ca. 20 elever på hvert
årstrinn. Det er derfor viktig med systematisk arbeid for nulltoleranse mot mobbing. 1.august 2017 ble
det lovendringer i opplæringsloven §9-a, dette har gjort at skolene nå jobber mer systematisk og at det
skal være en lavere terskel for å melde fra for elever, ansatte og foresatte. Lovendringen stiller også
høyere krav til en raskere saksgang og tiltak når noen varsler rektor om mistanke om mobbing.
Elevene uttrykker at de er fornøyd med læreren sin og organiseringen av skolehverdagen. Det kan
jobbes noe med arbeidsro, men her ligger Sarpsborg likt med nasjonale tall, så det er ikke spesielt for
Sarpsborgskolene. Allikevel bør man strebe etter at elevene opplever at det er tilfredsstillende
arbeidsro i skoledagen. Elevene sier i undersøkelsen at de opplever at lærerne har felles regler som de
kan forholde seg til.
Litt for mange elever opplever opplæringen sin som lite praktisk. Her ligger vi også likt med nasjonalt,
hvor også elevene melder at opplæringen er for lite praktisk.

Elevene i Sarpsborg opplever sitt fysiske læringsmiljø omtrent som skoleelever ellers i Norge. Elevene
melder også i Sarpsborg om at de ikke er helt fornøyd med luft, temperatur, garderober og toalett.
Sarpsborgelevene opplever at de får støtte hjemmefra i skolearbeidet sitt. De er her også likt med
nasjonale tall.

Utfyllende statistikk finnes bak i Kvalitetsmeldingen.
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Foreldreundersøkelsen i grunnskolen
Undersøkelsen er rettet mot elevenes foresatte, og oppfordrer dem til å gi en vurdering av elevenes
læringsmiljø og samarbeidet mellom hjem og skole. Foreldreundersøkelsen er frivillig og kan besvares
av foreldre med barn på alle trinn. Mange av temaene og spørsmålene er de samme som elevene
besvarer i elevundersøkelsen. I Sarpsborg kommune gjennomføres Utdanningsdirektoratets
foreldreundersøkelse ved alle skoler og for alle trinn hvert år.
Blant de mange spørsmål som besvares, er det her valgt å vise utvalgte spørsmål innenfor områdene
trivsel, dialog og medvirkning samt skolefritidsordningen.
Måloppnåelse og utviklingstrekk
Svarprosenten på Foreldreundersøkelsen har økt hvert år de siste årene. I 2017 svarte ca. 37 % av de
foresatte. I 2016 svarte ca. 28 % av de foresatte. I 2015 var tilsvarende tall 21 %. For få år siden svarte
langt færre foresatte. Svarprosenten varierer en del mellom skolene.
Sammenlignet med fjoråret er det samlet for kommunen ingen vesentlige endringer i hva de foresatte
svarer.
De foresatte svarer hovedsakelig at deres barn trives både på skolen og på SFO, og at barnet har
medelever å være sammen med. Likeledes opplever de foresatte å bli tatt imot på en god måte når de
kontakter skolen. Svarene gir uttrykk for at foresatte er jevnt over er minst like fornøyd som det
nasjonale snittet.
Brukerundersøkelsene skal behandles i skolenes rådsorganer og skolene skal benytte resultatene fra
alle brukerundersøkelser aktivt i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid. Resultatene fra
brukerundersøkelsene skal benyttes av skoler og skoleeiere som en hjelp til å analysere og utvikle
læringsmiljøet og samarbeidet med foreldre og foresatte.
Utfyllende statistikk finnes bak i Kvalitetsmeldingen.
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Elevrådsarbeid
Elevråd er etablert ved alle skolene i tråd med Opplæringsloven. Trivselstiltak og elevmedvirkning er
sentralt i elevrådsarbeidet i Sarpsborgskolen. Tilbakemeldinger viser at elevrådet ofte har en rolle i
forbindelse med ulike arrangementer på skolene som for eksempel aktivitetsdager og skoleball. Noen
elevråd har også tatt initiativ til å arrangere egne trivselsdager, antimobbedager og antimobbeuker.

Samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU)
Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalg er etablert ved alle skoler i tråd med Opplæringsloven.
Høsten 2017 var samarbeidsutvalgene fra alle grunnskoler samt kommunale og private barnehager
invitert til samling for å gi innspill til arbeidet med en ny kommunedelplan for oppvekst.
Spørsmålene som ble drøftet i grupper denne kvelden var disse;
- Hva ønsker vi at barna skal være rustet for når de forlater grunnskolen?
- Hva ønsker du at barna skal være rustet for når de forlater barnehagen?
- Hvordan er en ideell barnehage for deg?
- Hvordan er en ideell skole for deg og ditt barn?
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Handlingsplanen «Tett på - forebygging av utenforskap og radikalisering med
blikk på det som skal styrkes»
Handlingsplanen «Tett på» ble ferdigstilt våren 2017 og
besluttet ut i drift barnehage- og skoleåret 2017/2018.
Sarpsborg kommune ønsker å forebygge utenforskap og
radikalisering ved å styrke arbeidet med demokratisk
kompetanse i Sarpsborgs barnehager og skoler.
Grunntanken er erkjennelsen av at fordommer og
ekskluderende holdninger næres av utrygghet og følelsen av
utenforskap. Barnehagen- og skolens demokratiserende
arbeid med inkludering, kritisk tenkning og
mangfoldskompetanse er derfor svært viktig, og
handlingsplanen setter dette arbeidet i system.
Handlingsplanen inneholder et årshjul og pedagogiske
opplegg som retter seg mot barn, elever og ansatte. Som en
del av kompetansehevingssatsningen fullførte ansatte i alle
enheter en kursrekke for å øke kunnskapen om demokratisk
kompetanse våren 2017.
Høsten 2017 fikk Sarpsborg kommune nytt tilskudd fra
justis- og beredskapsdepartementet til prosjekt «Sammen
om» til videre kompetanseheving, og for å forankre og
implementere handlingsplanen «Tett på» som en del av det
helhetlige arbeidet mot utenforskap og mobbing.
Prosjektperioden er knyttet til barnehage- og skoleåret 2017/2018.

Veien videre:
 Alle ansatte i grunnskolen skal følge kommunens Prosedyre for elevenes skolemiljø
knyttet til Opplæringsloven §9a. Mobbesaker skal alltid ha høyeste prioritet for alle som
har sitt arbeid knyttet til elever i Sarpsborg kommune.
o Alle ansatte i grunnskolen har en aktivitetsplikt til å sikre at elevene har et trygt
og godt psykososialt skolemiljø.
o «Samhandlingsteamet for barn og unge» skal bistå barnehager og grunnskoler
som opplever alvorlige mobbesaker, der de selv ikke har tilstrekkelig
kompetanse til å kunne løse opp i problemet.
 Skolene skal systematisere arbeidet før og etter gjennomføringen av elevundersøkelsen.
Det skal utarbeides en prosedyre for forarbeid, gjennomføring og etterarbeid – med et
spesielt fokus på mobbing.
 Brukerundersøkelser er viktige instrumenter for kvalitetsutvikling. Hovedfokus må
fortsatt være å øke deltakelse på foreldreundersøkelsen om grunnskolen, samt å
benytte de svar som er gitt i utviklingsarbeid og foreldresamarbeid på egen skole.
 Alle skolene skal prioritere brukermedvirkning som en verdi og ressurs; blant annet ved
å ha aktive elevråd, foreldreutvalg, samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg. En
forutsetning for slik medvirkning er en plan for valg til de ulike brukerorganene, samt en
årsplan for møtevirksomheten.
 Våren 2018 retter prosjekt «Sammen om» fokus på kompetanseheving og veiledning i
hele personalgrupper i den enkelte enhet.
 Handlingsplanen «Tett på» justeres og videreutvikles barnehage- og skoleåret
2018/2019.
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7. Overgang til videregående opplæring
Direkte overgang til videregående opplæring
Indikatoren direkte overgang til videregående skole viser elever som er registrert i videregående
opplæring samme år som de avsluttet grunnskole.
Utviklingstrekk og måloppnåelse:
Sarpsborg kommune har som mål for 2017 at minimum 98,4% av elevene skal velge direkte overgang
fra grunnskolen til videregående opplæring.
Foreløpige tall fra SSB pr 15.03.2018 viser at 97,2% av elevene som gikk ut 10.trinn i 2017 har startet i
videregående opplæring. Dette er omtrent samme andel elever som de siste fem årene. Tallene for
Østfold fylke og nasjonalt i 2017 viser at en andel på 97,9% og 97,7% av elevene startet i videregående
opplæring samme år som de gikk ut av grunnskolen.
Det vil ikke være et realistisk mål at 100% av målgruppen har direkte overgang til videregående
opplæring. Noen elever trenger alternative læringsløp og karriereveier.

Gjennomføring i videregående opplæring
Tabellen under viser hvordan det går med elevene i videregående opplæring. Tabellen tar
utgangspunkt i et bestemt årskull som gikk ut fra ungdomsskolen. Tabellen viser også andelen som har
fullført og bestått, sett opp mot grunnskolepoengsum. Grunnlag for beregning av andel elever er
samtlige elever som gikk ut 10.trinn i Sarpsborg i 2012.
Tallene kan ikke sammenliknes med Østfold fylkeskommunes egne tall som tar utgangspunkt i de
elevene som faktisk startet i videregående opplæring det året.
Elever som gikk ut 10.trinn i 2012

%

Andel elever, lærlinger eller lærekandidater som etter 5 år (utgangen
av 2017) har;

Sarpsborg
kommune

fullført og bestått Vg1

78,9

fullført og bestått Vg2

77,4

fullført og bestått videregående opplæring (Vg3 eller fag/svenneprøve)

67,2
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En elev regnes som
frafallselev hvis
han/hun ikke har
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Utviklingstrekk og måloppnåelse:
Det er et mål at flest mulig av Sarpsborgs ungdommer skal fullføre og bestå videregående opplæring.
Gjennomsnitt for Sarpsborg kommune i 2017 viser at 67 % av elever/lærlinger har fullført og bestått
videregående opplæring innenfor 5 år. Dette er en høyere andel enn i 2016 hvor 59% av elevene
hadde fullført og bestått videregående opplæring innen 5 år.
Elever som ikke fullfører i løpet av fem år kan fullføre på et senere tidspunkt. Tabell bakerst i
kvalitetsmeldingen viser økt gjennomføringsgrad etter 6 år. Det er hovedsakelig elever med under 40
grunnskolepoeng som drar nytte av å benytte lengre tid på å fullføre videregående opplæring.
Høsten 2013 ble det etablert et samarbeidsprosjekt mellom Sarpsborg kommune og Østfold
fylkeskommune om resultatoverføring mellom forvaltningsnivåer. Hovedmålsettingen var å sikre
overgangen mellom grunnskole og videregående skole, slik at flere elever kan fullføre og bestå
videregående opplæring. Fra 2017 er samarbeidet formalisert og satt i drift i hele Østfold.
Sarpsborg kommune er en av tre pilotkommuner som sammen med Østfold fylkeskommune startet
opp Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Elevene får
grunnskoleopplæring, men i lokalene til en videregående skole. På denne måten får de mulighet til å
«gå på skole» sammen med sine jevnaldrende. Elevene startet i august 2017. Tilbudet går over to år.
Piloten startet med to grupper a` 15 elever i samarbeid med Greåker videregående skole, der
opplæringen finner sted.
Målgruppen for samarbeidet er ungdom i alderen 16-20 år som har rett til voksenopplæring på
grunnskolens område og ungdom med rett til videregående opplæring. Hovedformålet med
tiltaket/samarbeidet er å bidra til at flest mulig elever, lærlinger og lærekandidater skal fullføre
videregående opplæring med best mulig resultat.
Utfyllende statistikk finnes bak i Kvalitetsmeldingen.

Veien videre:
 Samarbeid med Østfold fylkeskommune med felles innsats for økt gjennomføring i
videregående opplæring fortsetter. Disse er bl. annet:
o «Sarpsborgplanen for faget Utdanningsvalg», med elevbedrift som obligatorisk
metode. Nasjonal læreplan i faget Utdanningsvalg gjelder fra 01.08.15.
o Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet for elever som ønsker større mulighet til å arbeide
praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring, et alternativ på
ungdomstrinnet til blant annet fremmedspråk.
o ”Forsering av fag” - tilbud om fag fra videregående opplæring for elever på
ungdomstrinnet
o Overføring av elevinformasjon fra ungdomsskole til videregående skole.
o Samarbeid med ulike deler av næringslivet i Sarpsborg kommune.
o Resultatoverføring mellom forvaltningsnivåene; ungdomsskole- videregående
opplæring i Sarpsborgregionen
Tiltakene er beskrevet utførlig i tidligere Kvalitetsmeldinger
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8. Skoleutvikling og oppfølging.
Realfagskommune
Sarpsborg kommune er en av 34 kommuner
som er med i regjeringens satsing Tett på
realfag 2015 – 2019. Som realfagskommune
mottar man økonomisk og faglig støtte fra
Utdanningsdirektoratet.
En strategiplan for realfagssatsing i barnehager
og skoler i Sarpsborg kommune 2015 – 2018
ble utarbeidet og politisk forankret høsten
2015.
I strategiplanen ligger målsettinger for
elevenes kompetanse og motivasjon i realfag,
tiltak for kompetanseheving, nettverksarbeid,
samarbeid med eksterne partnere og fokus på
varierte metoder og ressurser i arbeidet for å
nå målene.

For å sikre felles forståelse i
implementeringsarbeidet ble det utarbeidet en
presentasjon som ble brukt av alle
regneveiledere på egen skole. I denne var det
det bakgrunnsstoff knyttet til planen, samt en
rekke refleksjonsspørsmål som utfordret alle
ansatte til å identifisere regning innenfor sitt
fagfelt. Planen vil bli brukt av skolene i
forbindelse med de årlige
regne/matematikkdagene som et ledd i
arbeidet med synliggjøring av relevans og
nødvendighet av gode regneferdigheter
innenfor alle de ulike fagområdene.

Tiltakene blir tett fulgt opp, og det holdes
jevnlige statusmøter i Enhet kompetanse og
kvalitet oppvekst for å sikre fremdrift og
evaluering av enkelttiltak.
Ett av strategiplanens hovedtiltak er drift av
lærende nettverk.
Hver skole har ressurslærer i realfag, og disse
har faste månedlige nettverksmøter. Høsten
2017 utlyste UDIR midler for utvidelse av
perioden med hovedformål å videreføre
eksisterende nettverk, og Sarpsborg kommune
var blant de 19 kommunene som på bakgrunn
av søknad fikk innvilget forlengelsen til ut
2019.

Det legges til rette for en rekke kurs og
samlinger med realfaglige tema, og ett av disse
var 2 dager med Svend Kristian Eidsten. Tema
var matematisk kommunikasjon – hvordan få
barna/elevene til å resonnere og sette ord på
matematiske refleksjoner. Den første dagen
var for ansatte i barnehage og lærere tom 5.
trinn. På dag to kom lærere 6. – 10. trinn. Det
var stor oppslutning og gode tilbakemeldinger
på disse dagene og videre arbeide med disse
temaene vil sikres gjennom nettverksarbeidet.
**
Våren 2017 ble det gjennomført samlinger på
tvers av ungdomsskolene for elever med gode
resultater i matematikk. Fra høsten 2017
ivaretas disse elevene gjennom tiltak for
tilpasset opplæring hvor elevene får oppgaver
å strekke seg etter på den enkelte skole. Dette
kan være hentet å arbeide med
kompetansemål fra videregående opplæring.

I tillegg til nettverkssamlingene for
ressurslærere har det også vært avholdt
fagnettverkssamlinger for ungdomstrinnslærere med tema regning som grunnleggende
ferdighet i ulike fag.
I juni 2017 ble plan for regning som
grunnleggende ferdighet ferdigstilt og publisert
i Fronter. Planen retter seg mot ansatte i hele
barnehage – og skoleløpet, og er en stor
samling ressurser, med bl. a bakgrunnsteori,
forslag til arbeid med regning innenfor alle
fagområder, fokus på arbeid med kognitiv
kondis, oversikt over gode strategier og
prinsipper for god regneopplæring.
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Programmeringsom valgfag
Høsten2016fikk Sarpsborgdelta i det statlige
forsøket«programmeringsom valgfag»med
fire ungdomsskoler
: Tindlundungdomsskole,
Kruseløkkaungdomsskole,Varteigbarne- og
ungdomsskoleog Sandbakkenbarne- og
ungdomsskole.Det viste segå værestor
motivasjonhos elevenefor å søkesegtil faget.
Antallet eleversom ønsketprogrammering
som valgfagøkte skoleåret2017/18. Guttene
er i flertall blant de som velgerprogrammering,
men flere av skolenehar ogsåhatt en liten
økningi antall jenter i gruppene.

Veien videre:
Videreførenettverksarbeidetfor ressurslærernepå barnetrinn og ungdomstrinn,der
fokus i stor grad skalværesatsingpå matematikkog på regningsom grunnleggende
ferdighet.
Viderearbeid med implementeringav plan for regningsom grunnleggendeferdighet
Fokuspå matematiske begreperog kommunikasjon- bådei barnehageog skole.
Videreoppfølgingav lærere som har programmeringsfaget.
Gjennomføringav Alle teller i hht årshjul,og erfaringsdelingvedr kartleggingeni
nettverk
Viderefokus på veilederrolleni alle nettverk.
Nettverkssamarbeidpå tvers av fagområderfor sikringav helhet i satsinger.
Sterkeelevergis utfordringer innenfor tilpassetopplæringpå den enkelte skole.
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Plan for språkstimulering og lesing som grunnleggende ferdighet.
Det systematiske og grundige arbeidet med lesing som en grunnleggende ferdighet fortsetter. Ledere
og leseveiledere er nøkkelpersoner i dette arbeidet. Våren 2017 ble det satt ned en gruppe som planla
et heldagsseminar (gjennomføres 2018) med Vigdis Refsahl som har hjulpet og utfordret mange
kommuner med systemarbeid. Målet med seminaret er å få til en lærende organisasjon der alle sikres
medvirkning og eierskap.
Høsten 2017 fikk alle 1. trinns elever utdelt et læringsbrett. Lærerne har blitt kurset av et veilederkorps
fra Rikt (et senter for veiledning og bruk av ikt i skolen), vært observatører i eget klasserom mens veiledere
fra Rikt har modellert bruk av ulike produksjonsapper.

Veien videre:
 Arbeidet med bruk av språkløyper og opplæringsmoduler fortsetter.
 Arbeidet med å sikre gode sammenhenger mellom barnehage og skole fortsetter.
 Utarbeide en standard for innholdet det siste året i barnehagen knyttet til skolestart.
 Nettverk for leseveiledere fortsetter med fokusområder i tråd med utfordringer på
barnetrinn og ungdomstrinn.
 Arbeidsseminarer for 1., 2., 4. og 6. trinn fortsetter
 Kompetanseheving i bruk av læringsbrett på 1.trinn fortsetter
 Videreføre fysisk og digitalt nettverk for 2. trinns lærere. Herunder kompetanseheving
for å kvalitetssikre begynneropplæring med læringsbrett som verktøy
 Henvendelse og tilbud om veiledning til skoler med svake leseresultater fortsetter.
 Arbeidsseminar med ledere og veiledere med blikk på organisasjonen v/Vigdis Refsahl.
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Pilotprosjektet god sammenheng mellom barnehage og skole

Pilotprosjektet med å sikre gode sammenhenger mellom barnehage og skole hadde sitt første møte
august 2017. Arbeidsgruppa er bredt sammensatt og består både av ledere og lærere fra barnehage og
skole / SFO, representanter fra Norsksenteret, enhet spesialpedagogikk førskole, enhet kompetanse
rus og psykisk helse og enhet kompetanse og kvalitet oppvekst. Det er planlagt 2 fokusintervju av
både barn og foreldre, først som barnehagebarn og barnehageforeldre og siden som elever og
skoleforeldre.
Deltagerne i prosjektet observerer «ulike stopp» i rutinebeskrivelsen for gode overganger mellom
barnehage og skole og refleksjonene i etterkant av observasjonene og intervjuene skal danne grunnlag
for å lage en Sarpsborg standard. Denne høsten har piloten observert hvordan informasjonen om det
siste året i barnehagen og overgangen til skole blir presentert i barnehagen og revidert skjemaet «om
barnet» som sendes skolene på nyåret. Pilotbarnehagene prøver ut det nye skjemaet dette
barnehageåret.
Veien videre:
 Fokusintervju med barnehagebarn og foreldre
 Fokusintervju med de samme barna og foreldrene etter skolestart
 Observasjon og refleksjon av innskriving på pilotskolene
 Observasjon og refleksjon av besøksdager
 Observasjon og refleksjon av barnets første møte med SFO
 Observasjon og refleksjon av barnets første møte med klassen sin.
 Observasjon og refleksjon av første skoledag
 Gjennomgang av språkkartlegging av minoritetsspråklige førskolebarn
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Handlingsprogram for IKT i skoler i Sarpsborg kommune
Innsatsområde 1: Kompetanse
Det jobbes kontinuerlig med det digitale
som en grunnleggende ferdighet - og
bruk av digitale verktøy i arbeidet med
kompetansemål i fagene. Kartleggingen
av digitale ferdigheter på 4. trinn viser
at andelen av elevene som ligger under
kritisk grense er redusert. Det har også
vært en markant økning i bruk av
digitale tjenester blant elevene. Dette
vises bl.a. i elevundersøkelsen.
Modellering av god praksis er viktig for å
øke digitale kompetanse hos ansatte.
Gjennom nettverksarbeid knyttet til
språk-/leseutvikling og regning har man
lagt vekt på å modellere god opplæring
gjennom bruk av digitale verktøy.
Det har i år vært gjennomført opplæring for førsteklasselærere i pedagogisk bruk av nettbrett i
begynneropplæringen. Rikt AS har stått for denne opplæringen. Alle lærere på første trinn har deltatt
på 7 kursdager. I tillegg er det gjennomført tre dager modellering i alle kommunens 32 førsteklasser.
Flere skoler har i tillegg kjøpt opplæring til lærere knyttet til bruk av nettbrett i klasserommet på øvrige
klassetrinn. Ca. 130 lærere har deltatt i opplæring i pedagogisk bruk av nettbrett.
Innsatsområde 2: Personvern og informasjonssikkerhet
Bevissthet rundt personvern og informasjonssikkerhet er avgjørende i en digitalisert hverdag. Fokuset
vises blant annet ved at dette også i år har vært tema i et felles ledermøte i oppvekst.
Personvernombudet i Sarpsborg kommune har besøkt mange av skolene. Gjennomførte kartlegginger
viser at dette er et område det er viktig å løfte enda høyere – også i møte med eleven. Det er
nødvendig at refleksjoner rundt nettvett og informasjonssikkerhet blir en naturlig del av dagliglivet i
det enkelte klasserom og arbeidsrom og synliggjøres i virksomhetsplaner, årsplaner og arbeidsplaner.
Personvern og informasjonssikkerhet er også et viktig moment når man høsten 2017 starter arbeidet
med anskaffelse av et nytt oppvekstadministrativt system.
Innsatsområde 3: Samhandling, styring og forvaltning av ressurser
Samhandlingen mellom oppvekstsektoren og kommunens IKT-avdeling er videreutviklet og blir stadig
bedre. Roller og ansvarsfordeling er tydeligere enn tidligere. Dette er i større grad enn tidligere
formalisert gjennom faste kontaktpersoner for ulike områder både hos IKT og i oppvekst. Ressursene
benyttes mer effektivt og kommunikasjonen ut mot skolene er tydeligere.
Innsatsområde 4: Teknologi
Alle førsteklassinger har dette året fått låne et nettbrett som primærverktøy i læringsarbeidet. Flere
skoler har også lånt ut nettbrett til øvrige elever. Dette har medført en helt ny hverdag for mange
elever og lærere. Office 365 er anskaffet i hele oppvekstsektoren i Sarpsborg. Det foregår fortsatt en
utskifting av utstyr. Tettheten på IKT-utstyr økt mye. Spesielt gjelder dette nettbrett. Antall nettbrett i
barnehager og skoler i Sarpsborg har økt fra ca. 1200 til 3400 i løpet av 2017.
Veien videre:
 Nettbrett-satsing på barneskolenes første trinn vil ha stort fokus/prioritet
 Det jobbes med å øke tettheten av digitale enheter i ungdomsskolene.
 Kompetansehevende tiltak for bruk av Office 365 i læringsarbeidet på barne- og
ungdomstrinnet.
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Kompetanseheving
I Oppvekst- og utdanningspolitiskplattform er en av målbeskrivelseneat Sarpsborgkommunehar
medarbeidereinnen oppvekstområdetsom har bedreog brederekompetansefor arbeid med barn, enn
det som er satt som nasjonaleminstekrav.Bystyrethar i sin tid besluttet at det skalleggesstor vekt på
fagligutvikling av skolerog barnehager, jf. Opplæringslovens
§ 10- 8 og skoleeiersansvar.

Utviklingstrekk
Fraskoleåret2015/16har Sarpsborgskolen
kun benyttet
videreutdanningsstudiersom tilbys lærere og skolelederei regi av
den statlige strategienKompetansefor kvalitet frem mot 2025.
Våren2017:fullførte 37 lærere på 30 studiepoengvidereutdanning
innenfor følgendefag: Matematikk, Engelsk
, Norsk, Norsk
tegnspråkog Karriererådgiving.
Høsten2017:startet 35 lærere på 30 studiepoengvidereutdanning
innenfor følgendefag: Engelsk,Matematikk,Norsk,Naturfagog
Norsktegnspråk.
PPU:Enlærer har startet opp med toårig utdanningi PPU.Skal
avleggeeksamen2019.
Rektorskolen
: to teamlederehar tatt rektorutdanning.

Opplæringsloven
§ 10 - 8
Kompetanseutvikling
Skoleeigaren har ansvar for
å ha riktig og nødvendig
kompetanse i verksemda.
Skoleeigaren skal ha eit
system som gir
undervisningspersonale,
skoleleiarar og personale
med særoppgåver i
skoleverket høve til
nødvendig
kompetanseutvikling,
med
sikte på å fornye og utvide
den faglege og pedagogiske
kunnskapen og å halde seg
orienterte om og vere på
høgd med utviklinga i
skolen og samfunnet

Måloppnåelse
I mai 2016 ble Strategifor videreutdanningfor lærereog skolelederefram mot 2025i Sarpsborgskolen
vedtatt i Komitéfor tjenesteutviklingog Administrasjonsutvalget.
Sarpsborgstrategien
inneholder
prioriteringer av fag i forhold til behov for videreutdanning10 år fram i tid . Målet er at samtligelærere
i Sarpsborgskolen
skalha undervisningskompetanse
i tråd med ny forskrift av 1.8.2015.Nye
beregningerviseret behovi Sarpsborgskolen
på ca. 35- 40 lærere pr år t.o.m. skoleåret2024/25.
Matematikk,engelsk,norsk,norsk tegnspråkog karriererådgivinger i strategidokumentetprioritert de
første årene. I 2017har det ogsåvært åpnet for naturfag, og senereer ogsåpraktisk/estetiskefag
prioritert for lærere på ungdomstrinnetsom manglerstudiepoengfor å ha undervisningskompetanse
i
dissefagene.
I strategiener det stipulert at 2-3 skolelederepr år skalgjennomførelederutdanning. Dette er ikke
noe mål, men et antatt behov,da det de sisteårenehar vært/skaltilsettes flere nye skolelederei
Sarpsborgskolen,
og dissenødvendigvisikke har formell lederutdanningnår de tilsettes.
I 2017har vi startet planleggingenav en ny etterutdanningsom skalstarte opp høsten2018.Dette
etter statlige føringerog en direkte konsekvensav St.meld.nr.21 -de desentraliserte
kompetansemidlene.Kriterienefor å få statligemidler til etterutdanninger at kommunensamarbeider
med en annenkommune og en høgskoleeller et universitet.Sarpsborgkommunehar høsten2017
innledet et samarbeidmed Fredrikstadkommuneog Høgskoleni Østfold,hvor vi har skisserten plan
for etterutdanningenmed tema begynneropplæringi norskog matematematikk. Sarpsborgkommune
har sammenmed Fredrikstadkommunefått tildelt midler slik at dette kan starte opp i 2018.
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Lærende nettverk i oppvekst.

Kompetanseheving på tvers av skolene ivaretas gjennom etablering av nettverk innenfor flere
satsingsområder. Målet er organisasjonslæring og delekultur på god praksis. Veiledere fra alle skoler
drøfter, reflekterer, modellerer, lærer, støtter og hjelper hverandre. Nettverkene ledes av rådgivere
fra Enhet kompetanse og kvalitet oppvekst.






Nettverk for leseveiledere, regneveiledere jevnlig gjennom hele året.
Nettverk for nyutdannede
Nettverk for ledere fra barnehage og skole
Nettverk for 1. trinns lærere
Samlinger på tvers av nettverkene

Veien videre:
 Gjennomføre resultatdialog mellom ledere fra skolene og barnehagene som er med i
piloten Gode sammenhenger mellom barnehage og skole med utgangspunkt i
kartleggingsprøvene på 1.trinn.
 Tilrettelegging for gode delingsarenaer ved bruk av verktøy i Office 365
 Alle nettverk videreføres i 2018
 Tilrettelegge for samarbeid mellom nettverk for å sikre gode overganger fortsetter
 Nettverk med 2. trinns lærere for å sikre godt læringsutbytte for elever som bruker
læringsbrett som verktøy i skolehverdagen.
 Det åpnes for at lærere kan søke om videreutdanning som Lærerspesialister i norsk og
matematikk i 2018.
 Samarbeid Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold i forhold
til desentralisert kompetanseutvikling. Oppstart av første runde – begynneropplæring i
norsk og matematikk
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Program for nyutdannede
Forskning viser at det er tydelig behov for systematisk veiledning og oppfølging de første årene
pedagogene er i arbeidslivet. God veiledning er viktig for at de skal utvikle god kompetanse, føle
mestring og forbli i yrket (St.meld.11). Program for nyutdannede pedagoger i Sarpsborg kommune skal
bidra til å gi økt kompetanse og trygghet i den utfordrende oppgaven det er å arbeide med å sikre at
barn og unge lykkes i Sarpsborg.
Alle skoler som ansetter nyutdannede pedagoger er forpliktet til å gjennomføre program for
nyutdannede. Programmet består av 5 obligatoriske samlinger i løpet av skoleåret, hver med varighet
på 2 timer. De obligatoriske samlingene driftes av Enhet kompetanse og kvalitet oppvekst, og temaene
er basert på satsningsområder, føringer sentralt og evalueringer underveis. Programmet består også
av fortløpende oppfølging og veiledning fra en mentor ved den enkelte skole.
Grålum barneskole ansatte tre nyutdannede
pedagoger skoleåret 2016/2017. Hege Pinaas,
teamleder ved skolen hadde ansvaret for
oppfølging og veiledning av de nyutdannede.
«Rollen som mentor var en av de oppgavene
jeg gledet meg mest til. Det er så flott å få
være med å påvirke» sier hun. I tillegg til
mentor hadde de nyutdannede pedagogene
en fadder ved skolen som skulle ta seg litt
ekstra av dem. Christine Lund, en av de
nyutdannede pedagogene, er svært fornøyd
Christine Lund og Hege Pinaas ved Grålum barneskole
med at Grålum barneskole har et system for
oppfølging og veiledning av de nyutdannede, og at hun hadde en mentor og en fadder hun kunne
snakke med. «Det var godt å både ha en mentor, og en fadder som var knyttet til samme team som
meg. Mentor kunne jeg diskutere med og samtale med alt fra foreldresamarbeid og elevutfordringer til
min rolle som lærer. Fadder kunne jeg snakke med om mer løst og fast, som f.eks. hvor jeg finner ting,
hvordan utarbeide ukeplaner osv.» sier Christine.
Høsten 2016 hadde ikke skolen en konkret plan for oppfølging av de nyutdannede, de avtalte møter
fra gang til gang. De erfarte raskt at en plan for oppfølging og veiledning med faste møtetider var en
nødvendighet. Skolen valgte å legge inn skolevandring som en del av oppfølgingsplanen til de
nyutdannede, dette kunne gjøres da mentor også var teamleder ved skolen. Christine uttrykker at hun
synes det var trygt at det var nettopp mentor som gjennomførte skolevandringen. «Det var en
trygghet i det at det var mentor som observerte i klasserommet. Vi har hatt mange møter og samtaler,
fått god relasjon og kontakt. I tillegg var Hege en delaktig mentor og en god refleksjonspartner som jeg
har fått mye støtte fra» sier Christine.
På slutten av skoleåret evaluerte de nyutdannede veiledningen og oppfølgingen de hadde fått det
første året. Her kom det blant annet frem temaer som de nyutdannede ville lære mer om, og noen av
disse temaene ble senere tatt opp i skoleutviklingstiden. I tillegg uttrykte de nyutdannede i
evalueringen at de følte seg godt ivaretatt, at det ikke var noe problem å spørre om hjelp og at døren
inn til mentor alltid stod åpen. Tilbudet fra skolen om videre oppfølging og veiledning etter det første
skoleåret hadde dermed ingen av dem behov for.
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Kvalitetsvurdering

Opplæringsloven § 13-10 pålegger skoleeier å ha et
forsvarlig system for vurdering av om kravene i
opplæringsloven og forskriftene til loven overholdes.
Systemet skal også sikre oppfølging av de
vurderingene som blir gjort, og av resultatene fra de
nasjonale kvalitetsvurderingene som gjennomføres i
regi av departementet. I 2017 har skoleeiers
forsvarlige system blitt revidert og systematisert.
Systemet er sortert under overskriftene
kvalitetssikring og kvalitetsvurdering for
kvalitetsutvikling.

Oppsummert og noe forenklet ser det slik ut:
Kvalitetssikring:







Alle reglementer, retningslinjer, prosedyrer samt linker til lover og forskrifter ligger samlet i
dokumenthåndteringsmodulen i Risk Manager.
På bakgrunn av delegeringsreglementet er oppdaterte delegeringsbrev sendt ut til
enhetslederne.
Skoleeier innhenter jevnlig informasjon om skolens praksis for å kunne vurdere om skolene
følger gjeldende regelverk.
Kommunesjefen gjennomfører ledersamtaler med enhetslederne en gang i året hvor
forventninger avklares og lederens utviklingsmål fastsettes.
En representant fra staben til kommunesjefen har årlig oppfølging med skolene vedrørende
resultater og drift.
Kommunen som skoleeier utfører årlig internkontroll med skolene.

Kvalitetsvurdering for kvalitetsutvikling:








Gjennomgang og vurdering av skolenes virksomhetsplan.
Skolevurdering gjennomføres ved 2 skoler i året.
Skolevandringsrapport fra enhetsleder som rapporteres til og følges opp av skoleeier.
Analysering av læringsresultater gjort av skoleeier.
Årlig resultatdialog mellom ungdomsskolene med tilhørende barneskoler etter gjennomførte
nasjonale prøver på 8.trinn.
Nettverk, organisert av skoleeier, for skoler med samme utviklingsområder.
Årlig resultatdialog mellom ungdomsskolene og videregående skoler
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Skolevurdering
Som en del av Sarpsborg kommunes kvalitetsvurderingssystem finner vi skolevurdering.
Skolevurderingen skal være til hjelp i det pedagogiske utviklingsarbeidet i den enkelte enhet. Systemet
er et tiltak for å bekrefte god tilstand og/eller avdekke kvalitetsavvik og legge til rette for et
systematisk og målrettet arbeid med kvalitetsutvikling. Skolevurderingen bygger på ståstedsanalysen,
resultatanalyse og skolevandring, samt observasjon og samtaler med skolens elever og personale.
Skolene er selv med på å velge vurderingsområde. Vurderingen resulterer i en rapport og
utviklingsplan. Skolene følges opp av en representant fra skoleeier resten av skoleåret. Det er
enhetsleders ansvar å gjennomføre utviklingsplanen.
I 2017 har Kurland og Borgen barneskoler hatt skolevurdering, og vurderingsområdene som ble valgt
var tilpasset opplæring og underveisvurdering med fokus på elevmedvirkning. Vurderingsområdene er
nært knyttet til hverandre når det gjelder skolenes pedagogiske arbeid og har derfor blitt berørt i
begge skolevurderingene.
På begge skolene møtte vi et personale som hadde stort fokus på elevenes trivsel og trygghet.
Vurderingsteamet har observert mange timer med god arbeidsro, og hvor lærerne framstår som
tydelige klasseledere. Dette danner et stabilt rammeverk rundt læringsarbeidet. Begge skolene hadde
gode planer med definerte tiltak som viser vei for det pedagogiske arbeidet. Skolene (Ledelsen) har
blitt utfordret på å vise tydeligere retning og forventning til skolens praktiske arbeid, legge til rette for
et profesjonelt læringsfellesskap og videre oppfølging av arbeidet.
Vurdering for læring har vært et satsningsområde i Sarpsborg kommune. Tydelige mål og kriterier, god
tilbakemeldingspraksis og involvering av elevene i egen læring har hatt stort fokus de siste årene,
allikevel opplever vi at det er varierende praksis på skolene og at det må jobbes videre for å få en
helhet og systematikk som sikrer at alle de ansatte jobber i tråd med det som er ønskelig.
Veien videre:
 Oppfølging av skolene etter endt skolevurdering.
 I større grad spisse vurderingsområdene i skolevurderingene.
 Utføre internkontroll på bakgrunn av resultater, skolevurdering og tilsyn fra
Fylkesmannen på temaet underveisvurdering og skolebasert vurdering.
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Tilsyn fra Fylkesmannen - Felles nasjonalt tilsyn etter
opplæringsloven
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved Sandesundsveien
barneskole og Varteig barne- og ungdomsskole høsten 2017.
I forkant av tilsynsbesøk, måtte skolene sende inn
dokumentasjon på praksis i forhold til skolens arbeid med
elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering i
fagene matematikk, engelsk og musikk.
Tilsynet ble gjennomført innenfor bestemte klassetrinn. Ansatte
og elever ble intervjuet av representanter fra Fylkesmannen.
Foreløpige rapporter for de to skolene beskriver behov for videreutvikling innenfor områder i
opplæringsloven. Dette gjelder blant annet at rektorene må kontrollere at opplæringen dekker alle
kompetansemålene i de enkelte fag. Skolene må også ha innarbeidede fremgangsmåter som sikrer at
elevene får informasjon om sin kompetanse i fagene og hva som kan gjøres for å øke kompetansen.
Det må være en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne systematisk og løpende vurderer
om alle elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Det er videre viktig at skolene
gjennomfører skolebasert vurdering jevnlig.
På bakgrunn av den foreløpige rapporten har skolene gitt en tilbakemelding til Fylkesmannen på
funnene som ble gjort, avklart eventuelle misforståelser og forklart hvordan de ønsker å jobbe med de
avdekkede funnene. Endelig rapport vil foreligge våren 2018.

Kommunedelplan oppvekst.
Bystyret har vedtatt at det skal utarbeides en ny plan for
innholdet i skole og barnehage – en kommunedelplan for
oppvekst.
Kommunedelplan for oppvekst skal gjelde for 12 år og skal
derfor være et overordnet dokument.
Planens handlingsdel, som beskriver konkrete tiltak som skal
gjennomføres, skal fornyes hvert fjerde år.
Planen skal være helhetlig og ha tydelige innsatsområder innen
oppvekstområdet. Overordnede målsettinger i
kommunedelplanen skal bygge på nasjonale føringer. Planen
skal også ta opp i seg tidligere vedtatte kommunale
styringsdokumenter i Sarpsborg kommune.
Det har vært lagt opp til bred medvirkning i utarbeidelse av planen. Det er etablert arbeidsgrupper
med representanter for ansatte i kommuneområde oppvekst. Videre er det gjennomført ulike
medvirkningsmøter og seminarer med samarbeidsutvalg, politikere, ungdommens bystyre og
oppvekstledere i løpet av 2017. Det har også vært mulig for alle innbyggere å sende innspill til en
epostadresse som er lagt ut på kommunens hjemmeside.
Et høringsutkast til kommunedelplanen sendes ut på høring og offentlig ettersyn før endelig vedtak i
Bystyret.
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Samordning av tjenester for barn og unge det er knyttet bekymring til.
Sarpsborg kommune avsluttet prosjektet «Samordning av tjenester for utsatte og sårbare barn og
unge» høsten 2016. Resultatet viste bl.a. behov for en bedre samhandling av tjenestene på tvers av
kommuneområdene oppvekst og velferd. Det ble opprettet en koordinatorstilling fra 01.01.17 med
hovedfokus på samhandling og etablering av samhandlingsteam for barn og unge det er knyttet
bekymring til. Det skal være høyt fokus på at felles barn er felles ansvar og det å igangsette tiltak så
tidlig som mulig er en klar prioritering.
Samhandlingsteamet skal bidra til å gi barn og unge et mer helhetlig hjelpetilbud på et tidligst mulig
tidspunkt i saker ved bekymring. Det gjelder saker hvor enhetene opplever behov for hjelp og er usikre
på hvor det kan innhentes hjelp. Dette kan være saker som har pågått over lang tid uten av noe
konkret skjer, eller der enhetens kompetanse ikke er tilstrekkelig. Teamet skal sørge for å gi en større
bredde i hjelpetiltakene og mer målrettet tverrfaglig hjelp, og kan også bistå i alvorlige mobbesaker.
Samhandlingsteamet er der for foresatte/barn og ansatte, og fungerer som «en dør inn» i
saker/problemstillinger som krever samarbeid mellom flere enheter i kommunen og også mellom
kommunen og spesialisthelsetjenesten. I forlengelsen av samhandlingsteamet er det igangsatt
oppfølgingsteam i den enkelte saken.
Det er utarbeidet en felles tverrfaglig plattform for alle som arbeider med barn og unge i kommunen.
Det er etablert rutiner, prosedyrer, skjemaer og maler som benyttes i arbeidet, alt er samlet i en
veileder. Det er gjennomført opplæring i samhandlingssystemet, hva som må til for å kunne
samarbeide godt og flere hundre ansatte på tvers av tjenesteområdene har deltatt i opplæring i
Kontekstmodellen (analyseverktøy) og ansatte fra nesten alle barnehagene har deltatt i denne
opplæringen.
Det har vært meldt inn 28 saker til Samhandlingsteamet for barn og unge i løpet av 2017. Koordinator
har hatt mange henvendelser fra skolene og bistått dem med informasjon om hvilken enhet/tjeneste
de må henvende seg til dersom det ikke har vært saker som er så komplekse at de må behandles i
samhandlingsteamet for barn og unge. I tillegg er det opprettet oppfølgingsteam i mange av sakene.
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STATISTIKK
Læringsresultater
Figurene under viser gjennomsnittsresultat i 2017.
Nasjonale prøver - 5. trinn:

Nasjonale prøver 8. trinn

Nasjonale prøver 9. trinn
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Figurene under viser fordeling på mestringsnivåer i 2017.
På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer. Mestringsnivå 3 er høyest.
Engelsk 5.trinn:

Lesing 5.trinn:

Regning 5.trinn:
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Engelsk 5.trinn Sarpsborg:

Lesing 5.trinn Sarpsborg:

Regning 5.trinn Sarpsborg:
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På 8. trinn og 9. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer. Mestringsnivå 5 er høyest.
Engelsk 8.trinn:

Lesing 8.trinn:

Regning 8.trinn:
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Engelsk 8.trinn, Sarpsborg:

Lesing 8.trinn, Sarpsborg:

Regning, 8.trinn Sarpsborg:
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Lesing 9.trinn:

Regning 9.trinn:
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Lesing 9.trinn, Sarpsborg:

Regning 9.trinn, Sarpsborg:
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Andel elever som er fritatt høsten 2017:
5.trinn:

8.trinn:

9.trinn:

Kilde: Skoleporten/Utdanningsdirektoratet

Standpunktkarakterer - skriftlige fag - 10.trinn, Sarpsborg kommune
3,6
3,7
3,7
3,7
3,8

Engelsk 10. årstrinn, skriftlig

3,2
3,2
3,0
3,3
3,4

Matematikk 10. årstrinn

3,7
3,7
3,7
3,7
3,7

Norsk hovedmål 10. årstrinn, skriftlig

3,4
3,3
3,4
3,5
3,4

Norsk sidemål 10. årstrinn, skriftlig

0,0
2012-13

2013-14

1,0
2014-15

2,0
2015-16

39

3,0
2016-17

4,0
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Eksamenskarakterer – skriftlige fag - 10.trinn, Sarpsborg kommune

3,5
3,4
3,5
3,5
3,7

Engelsk 10. årstrinn, skriftlig
2,8
2,7
2,8

Matematikk 10. årstrinn

3,2
3,4
3,3
3,3
3,3
3,4
3,5
3,1
3,1
3,0
3,3
3,4

Norsk hovedmål 10. årstrinn, skriftlig

Norsk sidemål 10. årstrinn, skriftlig
0,0
2012-13

1,0

2013-14

2014-15

2,0
2015-16

3,0

4,0

2016-17

Grunnskolepoeng - utvikling over tid
38,1
37,9

Sarpsborg

38,6

39,5
39,0

Østfold

39,4

40,0

39,8

40,5
40,7

40,1
40,4

Norge

36,0

37,0

2012-2013

38,0

2013-2014

39,0
2014-2015

40,0
2015-2016

Grunnskolepoeng – fordelt på kjønn

Sarpsborg

42,5

37,9

Østfold

40,0

43,3

38,4

Norge

40,7
43,7

39,2
37,0
Jenter

39,0
Gutter

41,4
41,0

43,0

Begge kjønn

40

40,8

41,0

41,2
41,4
42,0

2016-2017

-
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Elevundersøkelsen
Svarene knyttet til spørsmål om mobbing presenteres litt grundigere.
Er du blitt mobbet av andre
elever på skolen de siste
månedene?

Ikke i det
hele tatt

En sjelden
gang

2 eller 3
ganger i
måneden

Hver uke eller
oftere

Snitt

Sarpsborg

77,7%

15,7%

3,1%

3,5%

4,7

Nasjonalt

79,9%

14,1%

2,5%

3,4%

4,7

Elever som oppgir å ha blitt mobbet minst 2-3 ganger i måneden har svart på oppfølgingsspørsmål:
Gjorde skolen noe for å hjelpe deg?

Sarpsborg

Nasjonalt

Nei, ingen voksne på skolen visste noe

38,4%

36,5%

Skolen visste det, men gjorde ikke noe

15,7%

16,3%

Ja, skolen gjorde noe, men det hjalp ikke

15,1%

17,5%

Ja, skolen gjorde noe, som hjalp litt

26,5%

21,3%

Ja, skolen gjorde noe som fikk slutt på mobbingen

4,3%

8,5%

Deretter har elevene blitt spurt om mobbing av voksne og digital mobbing.
Nei

En sjelden
gang

2-3 ganger i
måneden eller
oftere

Snitt

Sarpsborg

92,1%

5,9%

2,0%

4,9

Nasjonalt

92,9%

5,3%

1,9%

4,9

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de
siste månedene?

Ikke i det
hele tatt

En sjelden
gang

2-3 ganger i
måneden eller
oftere

Snitt

Sarpsborg

86,8%

9,8%

3,5%

4,8

Nasjonalt

89,3%

8,4%

2,3%

4,9

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC)
de siste månedene?
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Siden det i fjor ble etterspurt informasjon om fysisk læringsmiljø, presenteres i år tallene for dette:
Er du fornøyd med følgende
forhold på skolen?

Svært
fornøyd

Fornøyd

Ganske
fornøyd

Sarpsborg

22,8 %

29,3 %

15,7 %

15,9 %

16,4 %

3,3

Nasjonalt

21,1 %

29,9 %

16,7 %

16,4 %

15,9 %

3,2

Sarpsborg

22,0 %

29,3 %

18,6 %

16,9 %

13,3 %

3,3

Nasjonalt

19,0 %

27,7 %

18,4 %

18,5 %

16,3 %

3,2

Sarpsborg

33,9 %

29,1 %

16,7 %

10,9 %

9,3 %

3,7

Nasjonalt

31,9 %

32,2 %

17,6 %

11,0 %

7,3 %

3,7

Sarpsborg

30,9 %

27,9 %

17,6 %

15,5 %

8,1 %

3,6

Nasjonalt

28,7 %

31,5 %

18,8 %

13,4 %

7,6 %

3,6

Sarpsborg

40,1 %

24,8 %

15,3 %

10,9 %

8,9 %

3,8

Nasjonalt

37,5 %

27,8 %

15,2 %

10,3 %

9,2 %

3,7

Sarpsborg

15,4 %

20,2 %

16,0 %

20,7 %

27,8 %

2,8

Nasjonalt

16,3 %

23,9 %

18,2 %

20,0 %

21,6 %

2,9

Sarpsborg

21,0 %

23,6 %

18,9 %

18,2 %

18,3 %

3,1

Nasjonalt

20,2 %

26,7 %

19,4 %

17,6 %

16,2 %

3,2

Sarpsborg

39,2 %

26,0 %

14,9 %

10,8 %

9,2 %

3,8

Nasjonalt

41,6 %

28,7 %

14,4 %

8,4 %

6,9 %

3,9

Sarpsborg

31,6 %

30,8 %

17,9 %

11,5 %

8,3 %

3,7

Nasjonalt

30,9 %

32,4 %

17,8 %

11,3 %

7,7 %

3,7

Litt fornøyd

Ikke særlig
fornøyd

Snitt

Luften i klasserommene

Temperaturen i klasserommene

Klasserommene ellers

Lærebøker og utstyr

Skolebibliotek

Toaletter

Garderobe og dusj

Skolebygget

Renhold/vasking

Uteområdet elevene kan bruke i friminuttene
Sarpsborg

35,7 %

27,8 %

16,4 %

11,4 %

8,8 %

3,7

Nasjonalt

37,3 %

27,4 %

15,4 %

10,8 %

9,2 %

3,7
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Foreldreundersøkelsen i grunnskolen
Trivsel

Helt enig

Litt enig

Verken
enig eller
uenig

Litt uenig

Helt
uenig

Vet ikke

Snitt

Barnet mitt trives på skolen
Sarpsborg

81,1%

13,5%

2,2%

2,4%

-

-

4,7

Nasjonalt

74,9%

17,9%

2,3%

3,6%

1,2%

0,1%

4,6

Barnet mitt har medelever å være sammen med i friminuttene
Sarpsborg

84,6%

11,4%

1,1%

2,2%

0,3%

0,4%

4,8

Nasjonalt

80,9%

13,9%

1,7%

2,5%

0,7%

0,4%

4,7

Litt enig

Verken
enig eller
uenig

Litt uenig

Helt
uenig

Vet ikke

Snitt

Dialog hjem - skole

Helt enig

Kommunikasjonen mellom hjem og skole er god.
Sarpsborg

65%

23,4%

6,1%

3,7%

1,5%

0,3%

4,5

Nasjonalt

59,3%

27,1%

6,4%

5,1%

1,7%

0,3%

4,4

Lærerne følger opp mine synspunkter om mitt barns læring og utvikling
Sarpsborg

58,3%

21,6%

9,3%

2,7%

1,3%

6,8%

4,4

Nasjonalt

50,2%

25,8%

11%

3,7%

1,4%

7,8%

4,3

Jeg blir tatt imot på en god måte når jeg kontakter skolen
Sarpsborg

78,8%

13,5%

3,6%

1,4%

0,2%

2,4%

4,7

Nasjonalt

76,7%

14,8%

3,9%

1,5%

0,6%

2,4%

4,7

Helt enig

Delvis
enig

Verken
enig eller
uenig

Delvis
uenig

Helt
uenig

Vet ikke

Snitt

SFO

Barnet mitt trives på SFO
Sarpsborg

44,5%

18,7%

10,3%

4,3%

2,1%

20,1%

4,2

Nasjonalt

48,2%

17,4%

10,9%

4,6%

2,9%

16%

4,2

Jeg opplever at personalet på SFO bidrar til et godt sosialt miljø for barna
Sarpsborg

43,1%

18,7%

11,2%

5,1%

2,1%

19,9%

4,2

Nasjonalt

45,4%

18,4%

11,9%

5,6%

2,1%

16,6%

4,2

Det samlede aktivitetstilbudet på SFO er variert
Sarpsborg

36,5%

19,5%

12,9%

7,4%

3,8%

19,9%

4

Nasjonalt

32,6%

21,7%

13,2%

9,6%

5,3%

17,6%

3,8

Aktivitetene i skolens ferier er gode
Sarpsborg

35,2%

17,6%

12,3%

5,6%

2,2%

27%

4,1

Nasjonalt

29,5%

16,2%

13,6%

5,6%

3,8%

31,2%

3,9
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Overgang til videregående opplæring og gjennomføring.
Direkte overgang til videregående opplæring – andel elever.
Indikator og nøkkeltall
Sarpsborg
Østfold fylke
Nasjonalt

2015
98,4%
98,2%
98,0%

2016
97,8%
98,1%
98,1%

2017
97,2%
97,9%
97,7%

Kilde: KOSTRA/Statistisk sentralbyrå (SSB)

Tabellene viser hvor stor andel av elevene og lærlingene som har gjennomført og bestått videregående
opplæring i løpet av 5 år og 6 år ved utgangen av 2017.
Elever som gikk ut 10.trinn i 2012

%

%

%

Sarpsborg
kommune

Østfold

Nasjonalt

fullført og bestått Vg1

78,9

79,7

85,3

fullført og bestått Vg2

77,4

76,6

80,9

fullført og bestått videregående opplæring (Vg3 eller fag-/svenneprøve)

67,2

66,5

72,7

29,1

29,1

31,8

Fullført og bestått Vg3 (30 - <40 grunnskolepoeng)

66,4

62,9

67,2

Fullført og bestått Vg3 (40 - <50 grunnskolepoeng)

86,6

84,7

88,5

Fullført og bestått Vg3 ( > = 50 grunnskolepoeng)

89,7

91,4

95,5

Andel elever, lærlinger eller lærekandidater som etter 5 år (utgangen av
2017) har;

Fordeling etter elevenes grunnskolepoeng;
Fullført og bestått Vg3 (0 - <30 grunnskolepoeng)

Kilde: PULS / VIGO

Elever som gikk ut 10.trinn i 2011, 5 år og 6 år i vgo

%

%

Sarpsborg kommune

5 år i vgo

6 år i vgo

fullført og bestått Vg1

75,9

76,2

fullført og bestått Vg2

68,2

68,6

fullført og bestått videregående opplæring (Vg3 eller fag-/svenneprøve)

59,2

61,2

24,7

29,3

Fullført og bestått Vg3 (30 - <40 grunnskolepoeng)

61,5

63,6

Fullført og bestått Vg3 (40 - <50 grunnskolepoeng)

82,1

82,6

Fullført og bestått Vg3 (> = 50 grunnskolepoeng)

91,5

93,2

Fordeling etter elevenes grunnskolepoeng;
Fullført og bestått Vg3 (0 - <30 grunnskolepoeng)
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