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9.0 Handlingsplan 20ll
Handlingsplanen vil bli rullert hvert år, hele planen revideres hvert 4. år

9.1 llandlingsplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Tiltakene er ikke i
Diverse/StatusAnsvarligBudsiettMålgruppeTiltak

Kultur og oppvekst,
samt teknisk etat

Spre info om
finans ieringsmulighetene
samt motivere til
realisering av tiltak

Innenfor kommunens
budsjett, samt
spillemidler

Grunnskole og
bamehage

Tilrettelegge for lek og
fysisk aktivitet i og i
tilknyttning til skoler og
barnehage

Kultur og oppvekst,
Helse og sosialVoksne Egne rammer"Gå til jobben" Etablering og utvikling

av holdningsskapende
tiltakKultur og oppvekst,

Helse og sosialBarn og unge Egne rammer"Gå til skolen"

Etablering og uwikling

Folkehelsekoordinator
kulturkontoret,lag og

foreninger samt
private organisasioner

Egne rammer og
tilskudd fra
folkehelsemidlene

Hele
befolkningen

Teknofriedager - med

tilbud til alle aldersgrupper

Etablering o g utviklingKlubb Astor,
interresert ungdomEgne rammerUngdomP aintballtumeringer inne

og ute

Videreføring og
utvikling

Lagog foreninger,
samt private
organisasioner

Barn og unge Egne rammer
Videreutvikle et allsidig og
bredt trenings og
aktivitetstilbud

Søke å etablere "aktiv på

dagtid" tilbud.

Kulturkontor, lege-
kontoret, Helse og
sosial, P sykriatritj en,

NAV, Helsesøstertj.

Egne rammer, samt
eksterne midlerAktiv på dagtid Voksne og eldre

Kultur kontoret.
Skiklubben,
Havøysund
Turmarsjklubb og

Rolvsøy bysdelag

Videreføring og
utviklingEgne rammer

Hele
befolkningen

Turløyper og turmarsjer
- uWide med flere
topper/løyper

Etablere/utvikle tilbudet
Kulturkontoret,
ungdomstjenesten og

Klubb Astor
Egne rammer

Ungdom på

ungdomsskoleniv
å og eldre

Äpen hall for ungdom

Folkehelsekoordinator,
kulturkontoret

Sammenfatte tilbud med

kontaktinformasjonEgne rammer
Hele
befolkningen

Registrering og
markedsføring av
eksisterende tiltak for
fi,sisk aktivitet,

Etablering og utvikling
av tiltak

Helse og sosial,
Kultur kontoretEgne rammer

Hele
befolkningen

Etablere
Treningskontaktordnin g

Videreutvikle og
etablere

Lagog foreninger,
Kultur kontoret

Egne rammer og

tilskudd fra
folkehelsemidlene

Folkehelsesatsninga -
integrering av våre nye
landsmerm, merke løyper
til hskevann hyttevandring,

Etablere /videreutvikle et
godt samarbeid mellom
lag og foreninger og
kulturkontor

Kultur kontoret,
Lag og foreninger

Egne rammer og

tilskudd fra
folkehelsemidlene

Alle lag og
foreninger

Etablere Kulturforum.
Sepå/ drøfteny
organisasj onsmodell for
lag og foreninger i Måsøy

Søke å bidra positivt i
forhold til å lette
organisatorisk belastning
for foreningene i MK.

Kultur kontoret,
Lagog foreninger

Egne rammer og
tilskudd fra
folkehelsemidlene

Gjeruromføre felles
semjnar og lederopplæring

Alle lag og
foreninger
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9.2 Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv
. Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra privatpersoner, ungdomsrådet,
laglforeninger og kommunens egne ønsker. Ved prioritering er det tatt hensyn til om anlegget er ferdig
eller påbegynt. Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstper og målgrupper. Før man kan sende

søknad om spillemidler, skal det være foretatt en idrettsfunksjonell forhandsgodkjenning.

9.2.1 Ordinære anlegg - nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste

Prioritering Ansvarlig Kostnader
Spillemidler
(foreløbiee tall)

Status

Rehabilitering garderober,
Basenget

Måsøy kommune 2.100.000,- Ikke søkt

B asenget Rehabilitering Måsøy kommune Ikke søkt

Motorsport bane Private Ikke søkt

Havøysund Stadion,
Rehabilitering Kunstgres s

Måsøy Kommune Ikke søkt

Rehabilitering sosiale rom
Polarhall

Måsøy kommune Ikke søkt

Polarhall Rehabilitering
Dekke

Måsøy kommune Ikke Søkt

Sþrtebane Rehabilitering og
oppgradering.
Etablere fasiliteter for
leirdue/ skytins

Havøysund
Skytterlag /NIJFF

Ikke søkt

9.2.2 Nærmiljøanlegg, prioritert liste

9.2.3 for friluftsliv i ellet

J

Prioritering Ansvarlig Kostnader
Spillemidler
(foreløbige
tall)

Status

Flerbruksområde for allaktivitet til
bla. Paintball, hundeklubben og
friidrett "Indre bane lysløypa"

Måsøy kommune Ikke søkt

Ballbinge, Rolvsøy
Rolvsøy
Ballbingekomite

Ikke søkt

Spillemidler
(foreløbige tall) StatusPrioritering Ansvarlig Kostnader

Ikke søktMerking av tursti i fiellet MJFF

Ikke søkt
Klubbhus/Lager
Sjøsportklubben

Havøysund
Sjøsportklubb



9.2.4 Uprioritert liste over langsiktige behov for Fysisk aktivitet, idrettsanlegg og

friluftsområder i kommune sortert

MerknaderForventet
spillemidlerAktivitet / anlegg

Etablere Sykkellø1,pe /Crossløype

Etablere tilbud om Dans/ Dansekurs/

Friidretts- og aktivitetsanle gget Friplassen.

Etablert i Snefiord.

Klatrevegg

Rehabilitering garderober, Polarhall

Tursti Rundt storvannet og ned til Storvika

Utbedre badeforholdene på Storvannet,

Sandbunn på Mellomvannet

Videreutvikle Storvannsparken
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ORD TIL ÅRSMELDING 2013

fusmelding for PP-tjenesten gir en oversikt over dette skoleårets aktiviteter, rammefaktorer,

arbeidsområder og samarbeid med andre etater samt forebyggende arbeid utad. Den

inneholder blant annet oppdaterte tall på registrerte henvisninger, alle aktive saker

kategorisert etter hovedvanske og tverrfaglige samarbeidsmetoder m.m. Det kan likevel ikke

forventes at meldingen skal kunne gi et uttømmende og helt komplett bilde av det arbeidet

som gjøres, da ikke alt lar seg skriftliggøre.

Som ny fagleder i Måsøy PPT av august 20l2har undertegnede dette året i hovedsak fokusert

på det å få gjennomgående innblikk i enkeltsaker samt på å bygge relasjoner og derav skape

godt samarbeidsgrunnlag med skoler, barnehage, foreldre, lærere, barna/elevene samt de ulike

etater PPT samarbeider med. Det kan for øvrig ikke nektes for at dette året har vært preget av

uro og konflikter i oppvekstsektoren med blant annet utskiftinger også i ledelsen. Imidlertid

kan det rapporteres at undertegnede har fått klare signaler på at denne uroen innad i

kommunen ikke har gått ut over familiene PPT er til for å hjelpe, noe som er gledelig.

Det arbeides kontinuerlig for å styrke kompetansen som etterspørres innenfor de ulike

spesialpedagogiske felt, selv i harde nedskjæringstider økonomisk sett. Det er ønske også i ar,

som andre år, om mer økonomiske ressurser for større handlingsrom.

Havøysund, juli 2013
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1. II\NLEDNING

Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste (PPT) er i Måsøy en kommunal tjeneste organisert under

Sektor for oppvekst. Siden 20ll har PPT vært en del av Forebyggende enhet på rådhuset; og

da også samlokalisert med bameverntjenesten, helsesøstertjenesten samt miljøterapeut. Alle

kommuner og fflkeskoÍtmuner skal ha en pedagogisk psykologisk tjeneste; dette er lovfestet i

Opplæringslovens $ 5-6. PP-tjenesten skal hjelpe skoler og bamehager i arbeidet med

tilrettelegging for barn og elever med spesielle behov. Dette kan gjelde både veiledning,

kompetanseheving, rådgivning, utredning, kartlegging, sakkyndige uttalelser o.a. I Måsøy

kommune har også PPT en viktig del av sitt arbeid i forebyggende virksomhet for bygdas barn

og nnge. I samarbeid med ungdomsklubben, de øvrige etater i Forebyggende enhet, samt

kultur- og næringskonsulent affangeres proaktive tiltak i form av for eksempel rusfrie

arrangementer for ungdomsgruppen.

Hovedmålsetningene for PP-tj enesten:

a

individorienterte tiltak: utredning/kartlegging av bam og elevers vansker, veiledning

av foreldre og lærere, samt stadfesting av behov og rettigheter i sakkyndig vurdering.

systemrettede tiltak: kompetanse- og organisasjonsutvikling på bamehage- og

skolenivå. Måsøy kommune er også "Kvellokommune" - noe som betyr at det jobbes

etter Øyvind Kvellos modell for tidlig innsats i barnehager og skoler. Hver høst og vår

deltar Forebyggende enhet i screening i bamehagen og de minste trinnene på skolen.

Det observeres og evalueres/diskuteres med kontaktlæreme/avdelingslederne med

fokus på tidligst mulig å oppdage eventuelle vansker eller forbedringspotensiale i

system og organisering, for slik å kunne awerge skjevutvikling.

samarbeid: kontinuerlig gjennom året legges det opp til werrfaglig samarbeid med

andre kommunale trjelpeinstanser, samt fylkeskommunale og statlige hjelpeinstanser

(BUP, barnehabiliteringen, Statlig pedagogisk støttesystem m.fl .).

a

Primært har hovedfokuset dette skoleåret vært individorienterte tiltak. I tillegg har

forebyggende virksomhet stått sentralt: Forebyggende enhet har artangert flere aktiviteter for

bygdas barn og unge for synliggjøring og ufarliggjøring av vare respektive funksjoner i

etatene, samt for eksempel leid inn foreleser fra Sør-Troms for dagsseminar om ADÆID.

Dette ble gjort etter en vurdering av hva som er våre særlige utfordringer her i kommunen.

Både lærere, barnehageansatte, psykiatritjenesten, foreldre og andre involverte ble invitert til

seminaret. Dette har giu oss en nærhet til feltet som skaper godt samarbeidsgrunnlag.
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2. RAMMEFAKTORER

Som del av Forebyggende enhet i Måsøy kommune er PPT samlokalisert med

barneverntjenesten, helsesøstertjenesten og miljøterapeut. Nærmeste leder er oppvekstsjef, og

tidligere har også Forebyggende enhet hatt avdelingsleder. Siden oppstarten var dette

daværende helsesøster, Anne Karin Olli. I år har imidlertid ikke et godt samarbeid mellom

Forebyggende enhet og nænneste leder vært mulig, og ny avdelingsleder for Forebyggende

enhet har derfor ikke kommet på plass. Dette håper vi det blir en god løsning på når ny

oppvekstsjef er på plass i begynnelsen av september.

PP-tjenesten har i år bestått av en person i 100 % stilling:

Marit Schei Mentzoni Fagleder PPT, spesialpedagog / master i spesialpedagogikk.

Ut fra behov hentes det også inn kompetanse fra utenforliggende etater:

o Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)

o Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP): To representanter fra BUP

Hammerfest kommer jevnlig hit til kommunen med 4-6 ukers mellomrom. De følger

da opp saker som er under utredning, har foreldresamtaler og veileder lærere, samt

deltar i tvenfaglige samarbeidsmøter med Forebyggende enhet og legeteamet

¡ Hammerfest sykehus vi barnehabiliteringen

o RSK- nettverk og andre PP-kontor i regionen

PP-tjenesten forholder seg til det budsjettet som er vedtatt fra administrasjonen og overholder

de økonomiske retningslinjer som er gitt.

For å ivareta tjenestens funksjon og drive forsvarlig arbeid er det nødvendig at

bemanningssituasjonen og budsjett opprettholdes minimum på det nivå det er i dag. Ettersom

spesialpedagogikk er et stort fagområde og de ulike saker krever spisskompetanse innenfor

mange ulike temaer er det ønskelig med mer økonomiske ressurser øremerket blant annet

kursing og kompetanseheving, innkjøp av test- og kartleggingsmateriale m.m.

3. ARBEIDSOMRÄ.DER FOR PP.TJENESTEN

Lovgrunnlaget for PP-tjenesten er oppført i Opplæringslovens kapittel 5 Spesialundervisning.

Kapitlet beskriver blant annet når barn og elever har rett på spesialundervisning eller

spesialpedagogisk hjelp, hva en sakkyndig vurdering skal inneholde og hvordan PP-tjenesten

skal organiseres. Videre forholder PPT seg også til Offentlighetsloven, Forvaltningsloven,
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Barneloven, Barnevernloven og Lov om helsetjenester i kommunen. I tillegg står rammene

for barnehagen (rammeplanen) og læreplanen for grunnskolen (Kunnskapsløftet-06) sentralt.

Barn under l5 år henvises til PPT med foreldres samtykke. Etter henvisning er mottatt settes

det opp samtaler med foreldre og lærere før kartlegging/utredning av barnets situasjon og

forutsetninger gjøres. Før pnkeltvedtak om tildeling av spesialpedagogiske timer og

assistentressurs vedtas av oppvekstsjef/oppvekstkomite, skrives sakkyndig vurdering som

stadfester barnets behov. Barn og voksne over 15 år kan selv kontakte PPT for informasjon og

vurdering av behov for tjenester.

Den sakkyndige vurderingen av hvert enkelt barns behov utgSør en viktig del av PP-tjenestens

arbeid, jamfør Opplæringslovens $ 5-3. Dette gjøres primært for barn i førskolealder, elever i

grunnskolen, opplæring for voksne på grunnskolens område og søknad på særskilt grunnlag

til videregående opplæring. Det kreves også sakkyndig vurdering på en del andre områder,

blant annet tidligere eller utsatt skolestart, ftitak for opplæringsplikt, tegnspråkopplæring,

punktskriftopplæring for blinde m.m.

Tilråding i den sakkyndige vurderingen beskriver nødvendig timeantall for

spesialtrndervisning og assistentressurs, men også hvordan organiseringenbør legges opp og

hva timene skal inneholde. Viktige elementer i opplæringen beskrives med forslag om tiltak,

læremateriell/litteratur, undervisningsopplegg o.a. Som ovenfor nevnt har imidlertid ikke PPT

avgjørelsesmyndighet når det gjelder om de tilrådingene som er gjort, og derav de

økonomiske ressurser som er nødvendig, skal tildeles. Denne myndigheten ligger hos

sektorleder for oppvekst og oppvekstkomiteen i Måsøy kommune.

Nar enkeltvedtak på timeantall og assistentressurs er gjort fortsetter samarbeidet mellom PPT

og barnet/eleven, foreldre og lærere. Vi setter opp evalueringsmøter, veiledningsmøter og

vurderer kontinuerlig om undervisningsopplegget har effekt etter hensikt eller om nye tiltak

må vurderes. Hvert halvår leverer de ansvarlige læreme for trinneVde pedagogiske lederne i

barnehagen kopi av individuell opplæringsplan med konkrete måI, tiltak og evaluering.

3.1 SAMARBEID

Med oppretting av Forebyggende enhet i20ll ble det lagt til rette gode muligheter for

tverrfaglig samarbeid. Det er av stor betydning at dette samarbeidet kontinuerlig

videreutvikles slik at vi har en felles forankring samtidig som den faglige integritet innenfor

de ulike etater ivaretas. Det har i år blitt samarbeidet godt på enheten; både med felles saker
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gjennom ansvarsgrupper for enkeltelever og tverrfaglige samarbeidsmøter med BUP jevnlig

samt screening i barnehage og skole, men også gjennom ulike proaktive tiltak i

ungdomsgruppen. Forebyggende enhet har, i samarbeid med ungdomsklubben og kultur- og

næringskonsulent, blant annet gjennomført følgende: Halloweenfest, nyttårsball og 16.mai-

grilling med aktiviteter og konkurranser - de av ungdommene som møtte opp morgenen etter

og blåste 0,0 i alkotesteren var for eksempel med i trekningen av et nettbrett. I tillegg har vi

arrangert AD/HD-seminar, bidratt i markeringen av Verdensdagenfor psykisk helse og deltatt

på juleverksted i barneskolen for å gjøre oss mer synlige blant elevene.

Samarbeidet med Regionalt samarbeidskontor (RSK) har, sett i systemperspektiv, stor

nytteverdi for PP-tjenesten. En felles forståelse mellom skole/barnehage og PP-tjenesten for

de krav, satsningsområder og utfordringer vi star ovenfor er nødvendig, og denne forståelsen

styrkes av en sammenslutning mellom oppvekstkontorene i Måsøy, Nordkapp, Kvalsund,

Hammerfest, Hasvik, Loppa og Alta. Utviklingsarbeid og kompetanseheving gjennomføres på

tvers av kommunene i regionen gjennom RSK. Det ble også etablert et eget PP-nettverk

mellom kommunene i2011. Bakgrunnen for dette var å kunne dra nytte av hverandre til

faglige drøftinger og beslutninger; spesielt viktig er dette for oss i småkommunene som driver

enmannsbetjente kontorer og derav er alene om alle faglige wrderinger. Det kan også

gjennom samarbeidet i PP-nettverket komme til syne felles utfordringer, som igf en kan tas

videre til fylket. Fra høsten av er det håp om at PP-nettverket igjen skal komme i gang.

4. REGISTRERTE HEI\VISNINGER

Statistikken som presenteres i årsmeldingen er ment å gi en oversikt over brukervirksomheten

i tjenesten. Det er imidlertid ikke alt som lar seg kvantifisere. Tallene i tabell 1 viser en

befolkningsnedgang siden sist årsmelding for PP-tjenesten ble skrevet (201012011). Totalt

antall barn i kommunen var da 221.I år er det totalt2}9; det vil si 12 færre enn i 2011.

Tabell I. Totalt antall barn i alderen 0-17 år i Måsøy kommune pr. Ljanuar 2013

Aldersgruppe Antall barn

0-5 år 60

6-12 åff 75

l3-15 år 42

16-17 är 32

Totalt 209
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Kilde : Befollcnings statistikk, SSB.

I de aller fleste saker hos PP-tjenesten er det snakk om saÍìmensatte vansker. Det er i

utgangspunktet også vanskelig å klassifisere mennesker etter funksjonsvanske, men for

oversiktens skyld knyttes sakene opp mot et hovedproblemområde, selv om det da dreier seg

om sammensatt problematikk. Tallene som presenteres i tabell2 og 3 representerer de saker

som pr. i dag er aktive hos Måsøy PPT; det vil si de som har søkt om spesialundervisning og

derav fått sakkyndig vurdering skrevet og enkeltvedtak gjort for neste skoleår.

Tabell 2. Oversikt registrerte klienter 2012/2013

Registrerte klienter skoleåret 201212013 Antall

Førskole/bamehage og grunnskole 26

Tabell 3. Klientene registrert etter hovedvanske:

Syv av de totalt 26 sakene er nyhenvisninger dette skoleåret. fusaken til at det er såpass

mange nye saker i år finnes det nok flere forklaringsmodeller til; men en faktor kan nok være

at fiorårets PP-rådgiver i Måsøy kommune var i lange perioder sykemeldt. En annen faktor

kan nok tilskrives Kvello-modellen med tidlig avdekking av vansker slik at det henvises flere

barn tidligere enn før. Utover dette er klientantallet hos PPT i Måsøy kommune relativt

stabilt, tross nedgang i befolkningstallet. Dette kan imidlertid til dels forklares med at de som

henvises til PPT ofte har behov for hjelp over lengre tid, altså over flere skoleår.

Statistisk sett vil det i en gitt kommune med et gitt befolkningstall være omtrent l0 %o av den

totale barnegruppen som har spesielle behov og derav trenger støtte på en eller annen måte. I

Måsøy kommune utg¡ør disse 10 o/o omtrent2l eleverlbarn. Med et antall pä26 totalt aktive

saker ligger vi derfor litt over normalen på landsbasis.
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Problemområde Antall

Atferdsvansker 5

Generelle lærevansker 4

Lese- og skrivevansker, språkvansker l3

Matematikkvansker 2

Andre sammensatte vansker 2



Som det synes i tabell 3 handler overvekten av sakene om lese- og skrivevansker og andre

sprfüproblemer. Dette kan forklares med at dysleksi og spesifikke lese- og skrivevansker er

den mest vanlige lærevansken i norsk skole, dog er det også den som oppdages raskest. I

tillegg er vi et multikulturelt samfunn og flerspråklighet blant barna er derfor et høyaktuelt

tema. Ä.Iære seg sprfü, og absolutt når man skal lære flere språk, byr på utfordringer i et nytt

land - og det henger også sammen med sosial tilhørighet og tilpassing. Statpeds tyngdepunkt

for sprfü, PPD Midt-Finnmark, bidrar med kompetanse og veiledning i disse sakene. RSK har

bidratt med å sette søkelyset på kompetanseheving innenfor temaet, noe det fortsatt viser seg

god effekt av. Bam med lese- og skrivevansker og andre språkproblemer får tidlig og god

hjelp, noe som er med på å awerge ytterligere vansker og skjevutvikling.

Det viser seg fortsatt en økning innenfor sammensatte vansker som angst, depresjon og

utagerende atferd. Dette gjelder ikke bare i Måsøy kommune, men også på landsbasis.

Oppfølging av disse bama gjøres lokalt gjennom det tverrfaglige samarbeidet mellom

helsesøster, lege, barnevern, miljøterapeut og PPT. Vi har imidlertid også behov for ekstern

kompetanse, som nevnt tidligere: BUP, ambulant team, UPA (ungdomspsykiatrisk avdeling),

BUPA (barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Tromsø) og barnehabiliteringen.

5. ANDREARBEIDSOMRÅDER

Det jobbes kontinuerlig for å utvikle tjenestetilbudet i PP-tjenesten ytterligere, både gjennom

individfokuserte arbeidsoppgaver og tverrfaglig samarbeid. Fagleder i PPT deltar på de kurs

og konferanser som er innenfor rekkevidde både med tanke på kurssted og prisklasse. Kurs

undertegnede har vært med på i ar er blant annet; rusforum, PP-ledersamling,

sertifiseringskurs for språktesten Reynell og seminar om seksuelle overgrep og vold i nære

relasjoner. Dette skaper innsikt og er kompetansehevende.

Oppretting av et spesialpedagogisk team i Måsøy kommune

PPT, bamehage og skole har i ar diskutert muligheten for å opprette et spesialpedagogisk

team i Måsøy kommtrne med nåværende rådmann, Raymond Robertsen. Bakgrunnen for dette

er blant annet atbamamed enkeltvedtak i barnehagen i år ikke har blitt fulgt opp på

tilfredsstillende måte; da egen spesialpedagog i bamehagen ikke har vært tilsatt. I stedet har

ansvaret for den tildelte spesialpedagogiske trjelpen for disse barna blitt tillagt de pedagogiske

lederne på avdelingene. Dette blir i praksis det saÍrme som om kontaktlærerne i skolen skulle

ffi ansvaret for all spesialundervisning på sitt trinn. Med forarbeid, etterarbeid og

oppfølgingssamtaler vil ikke tiden kunne strekke til. Barnehagenbør prioriteres i
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spesialpedagogisk arbeid, da det er mye som kan imøtekommes og avverges av skjevutvikling

allerede i tidlige barneår. Tanken om et spespedteam handler derfor i hovedsak om å

organisere spesialpedagogene tilsatt ved Havøysund skole slik at disse også har ansvaret for

den spesialpedagogiske hjelpen i barnehagen; med veiledning og koordinering av fagleder i

PPT. Foreløpiger dette et langsiktig måI. For kommende barnehageår blir det imidlertid tilsatt

spesialpedagog som skal ha ansvaret for 5O%-stillingen ressursene tildelt i bamehagen tilsier.

Denne stillingen skal kunne ses i sammenheng med 5O%-stillingen utlyst som miljøterapeut

hos Forebyggende enhet, slik at det til sammen blir en person i 100% stilling.

Oppfølgingssamtaler på vegne av miljøterapeut

Da miljøerapeut i Forebyggende enhet gikk ut i ett års permisjon i april i år, tok undertegnede

over to ukentlige oppfølgingssamtaler med enkeltindivider. En av disse var elev i

grunnskolen, den andre voksen over 20 år. Grunnen til at disse samtalene ble overført til PPT

var at behovet for oppfølgingssamtaler var stort; og undertegnede anså det ikke som forsvarlig

å la disse vente på seg til ny miljøterapeut var ansatt. Dette kom dermed i tillegg til de vanlige

arbeidsområder for PPT; noe som i en liten kommune som Måsøy ikke er en ønsket situasjon,

men av og til blir realiteten ettersom vi er få fagpersoner innenfor de ulike etater.

6. SATSNINGSOMRÅDER

PP-tjenestens hovedmålsetninger formes, som nevnt i innledningen, rundt individorienterte

tiltak, systemrettede tiltak og tverrfaglig samarbeid. Stortingsmelding 18 (2012-2013) Lange

linjer - kunnskap gir muligheter fastsetler et stort behov for god og riktig kompetanse i

arbeidslivet. Det poengteres videre at det i mange næringer kan være en stor utfordring å få

videreutdannet arbeidskraften i takt med virksomhetens behov (s. 59). Dette er absolutt et

vesentlig poeng i Måsøy kommunes PP-tjeneste. Ettersom undertegnede jobber alene med de

fleste sakene i tjenesten, og derav står som eneansvarlig for alle de faglige vurderingene som

gjøres, er det av stor betydning at fortsatt og videreutviklet mulighet til kompetanseheving

innenfor ulike områder blir prioritert. Som PP-rådgiver skal en kunne utvise spisskompetanse

og gjøre vurderinger innenfor en rekke temaer. Dette må møtes med konferanser, seminar og

sertifiseringskurs etter behov. Det er også ønskelig å opprette et veiledningssamarbeid med et

av de større PP-kontorene i regionen; slik at en fast person kan kontaktes ved behov for

drøftinger i forkant av faglige beslutninger.

Som følge av Stortingsmelding 18 (2010-2011) Læring ogfellessknp - tidlig innsats og gode

læringsmiljø for barn, unge og voksne med særlige behov er det også i år viktig at PP-
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tjenesten bidrar til helhet og sammenheng i enkeltsakene, fortsatt arbeider forebyggende og

proaktivt med barne- og ungdomsgruppen samt videreutvikler gode metoder for tidlig innsats

i barnehage og skole gjennom arbeidet med Kvellomodellen.

Det er videre viktig at PP-tjenesten i Måsøy kommune fremover har særlig fokus på:

o A bidra til at de flerspraklige barna får et godt tilpasset barnehage- og skoletilbud

. Ä heve kompetansen i skolen, barnehagen og det wrige hjelpeapparatet i kommunen

når det gjelder samspill og atferdsforstyrrelser, angst og andre psykiske lidelser

. Ä videreutvikle de gode rutinene for systemorientert arbeid som forebyggende

virksomhet i samarbeid med de øwige etater på enheten

7. OPPSUMMERING

,Ä.¡obbe i en liten kommune som Måsøy byr på muligheter. Det er ofte kort vei fra idé til

beslutning og vi jobber tett på hverandre, blir godt kjent og finner gode samarbeidsmetoder

fort. Arbeidsoppgavene er varierte, noe som gjør jobben interessant. Å. være en del av

Forebyggende enhet er svært positivt fra PP-tjenestens ståsted; vi står sam.men og benytter oss

av hverandres kompetanse og erfaringer. PPT får treffe barne- og ungdomsgruppen ikke bare

ved møter og kartlegging, men også under de proaktive arrangementene vi organiserer. Dette

bidrar til å ufarliggjøre etaten og g¡ør det enklere å ta kontakt hvis man trenger hjelp.

Relasjonen mellom PPT og kommunens barnehage og skoler har i år vært svært god. Det er

med full oppriktighet det kan sies at alle arenaer har dyktige, kompetente medarbeidere som

gjerne tar i et tak for å finne gode løsninger på aktuelle problemstillinger. Ved ytterligere å

utvikle det tverrfaglige arbeidet mellom de ulike aktører tror jeg også muligheten for videre å

legge til rette for gode pedagogiske opplegg innenfor de rammene vi rar over, er mulig. Både

skole og barnehage har lagt ned et stort og viktig arbeid i dette allerede, men vi kan alltid bli

bedre - vi kan alltid se sakene i nylt lys og derav skape nye løsninger og tiltak.
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Kilder:

Lenke:

Statistisk sentralbyrå, SSB, personer 0-17 fu etter kommune og kjønn.

Lenke : http ://www. lovdata.no/all/nl- 1 99 807 I 7-06 I .html

Opplæringsloven.

Lenke:

Stortingsmelding 18 (2012-2013) Lange linjer - kunnskap gir muligheter.

Lenke:

Stortingsmelding l8 (2010-2011) Læring ogfellesskap - tidlig innsats og gode læringsmiljø

þr barn, unge ogvolesne med særlige behov.
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SØV
KOM]WUNE

.Arki,*cxlc:

-A¡,/setrsm.: 13 /k(Cr- Jorr¡.e.ht;

G/VURDERING FOR Sa.lcbet-r TRÈ

Skole: Måsøy skole Måsøy kommune

1. Beskrivelse av skolens organisering av ræringsarbeid
Team
Teamledelse
Ressurser
Faglighet

a. Ekstra ressurs i lesing og regning, hvordan er ressursen brukt,
organisering og effekt?

Kobling mellom kartlegging og tiltak
Bruk av kompetanse
Kompetansespredning
Resultatoppnåelse

b. Nasjonale prøver, oppfølging av elever på mestringsnivå I på 5.
trinn og mestringsnivå | og2 på g.trinn

Kobling mellom kartlegging og tiltak
Bruk av kompetanse
Kompetansespredning
Resultatoppnåelse

Samarbeidsmøter samarbeidsutvalget, foreldreutvalget oob elevene.
Bestreber hele tiden rett ressurs og rett kompetanse pa rett sted.
Bruker akti\4 kompetansemålene I samarbeid med elevene. Noe som holder også
undervi sningspersonalet oppdaterte ooÞ bevisste vedrørende va.re o ('

Þ elevenes plikter og
rettigheter

Høsten 20 1 2 Til rettelegging for vare tosprkl. elever, 1 samarbeid med tosprkl avd. I
Porsgrunn. Dette utgjorde fremgang 1 matematikk og leseforståelse.

Vårlsommer 20 1 J I samarbeid med PPT, foreldre ooÞ lærere, kartlagt elev I forbindelse meden
matematikk Eleven vil ha behov for ekstra



Av hensyn til personvern( få elever) leverer vl ikke resultatene, men prøvene er s'ennomført.
Resultatene vanerer fua fagril fug, under ennomsnittet, andre godt Inoe er gl mens er over. V
brukere resultatene som videre I

c. Vurdering i fag
Status
MåI

d. Struktur i opplæringen
Planer
EIev/lærersamtale
Kontaktsamtale

Ukeplaner, halvårsplaner og skoleruter.
Elevsamtaler med kontaktlærere. Grunnlag for samtalene: egen - og lærerevalueringer.
Resultatene av disse benyttes i foreldresamtaler.

Vi har elever som har sine
matematikk og engelsk, to
gjennomført).
Mål: fortsette arbeidet.

utfordringer:
fr. sprkl. som

en med dysleksi, en med behov for ekstra hjelp i
fortsatt trenger grunnleggende norsk(kartlegginger er



6. Økonomisk ramme til pedagogisk drift

ÉI¡¡¿r har skolen prioritert:
Bøker, cder og eksempeltester til tosprkl.,
oppgradering av gymrekvisitter.

avisabonnement(fcl), Salaby og en liten

7. Skolens bruk/innføring av IKT og planer videre

V/orddokumenter, Skype, Google
oppgradering. Videre fokus: IKT

* og Excel for 7. og 8. trinn. Utstyret vårt trenger
i hverdagen og Excel. Vi har hatt IT - avd. her ved flere

anledninger, men de samme problemene dukker opp ikke mange ukene etter de har vært her

8. Lærebøker

Innkjøp av noen fâ, for både elever lærere Ellers benytter de Havøysund,oob VI samme som og
har avtale med dem om lån av disse bøkene.

9. Læremidler

10. Bygninger og vedlikehold

Læremidler utover bøker: Salaby og andre lignende(gratis ) nettsider Datautstyret bør
oppgraderes ooÞ skriver/kopi/scanningsutsyr er en stadig utfordring. Det er vanskelig a fåLtil
gode rutiner for undervisning dette.I

Hva
Vurdering:

Ufført arbeid ute: Beising av gjerdet.
Vi bygger drivhus, kun med
gjenbruksmaterialer.

Ikke ferdig

Utført arbeid inne: Boning av gulvene og lakkert
gymsalens gulv.

Det var pàhøy tid, men virker
flott nå.



Spesielle milj øtiltak:

Behov fremover Vanlig vedlikehold.

11. Inventar og utstyr

12. Brannvern, livredning - HMS

Vurdering/tiltak
Godt samarbeid.

Hva Vurdering:

Nye anskaffelser

Videre behov: - Tre laptopper med kamera.
- Skriver/skanner/kopimaskin
(også for A3).
- Naturfagavdelingen må
rustes opp.

Disse tingene er alle viktige
for både god fl¡ i
undervisningen, men også for
lærerhverdagen og
administrasjon.

Vi har gjennomført forhåndsmeldte og ikke forhåndsmeldte øvelser. Høst: 3 yär:4
Rutinene gj ennomføres tilfredsstillende.

Brannøvelser: (antall, vurdering)

Livredningskurs
Vi venter fortsatt på

(antall godkjente instruktører angis her):
å få delta på et slikt ktrs.

HMS/milj ør ettet h elsevern :
Vi tar vanlige forhåndsregler.

Handlingsplaner:
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SU - Samarbeids-
øutvalget

Viktige saker

Uvisshet på om vi fikk ansette lærer her
og fare for skolenedleggelse har bidratt
til en utrygg hverdag for alle. Og har
således vært den viktigste saken for oss

Få ny lærer, i samarbeid med denne lage årsplaner,
virksomhetsplaner. Ungdomsskoleelever:
tilrettelegge for valgfag, bedriftsbesøk i forbindelse
utdanningsvalg.

13. Rådsorganene

Elevrådet saker
Kommende høst kan det bli aktuelt. Da
har vi to elever på ungdomstrinnet.

Vurdering : Godt samarbeid.

14. vurdering av skolens resultat (Elevundersøkelsen el. andre)
angående elevers medvirkning og medbestemmelse

Vi er bevisste på elevers
samarbeid med elevene.

rett og plikt til medvirkning. Vi bruker kompetansemålene i

FAU - Foreldrerådet: Viktige saker

Uvisshet på om vi fikk ansette lærer her
og fare for skolenedleggelse har bidratt
til en utrygg hverdag for alle.
Og har således vært den viktigste saken
for oss.

Opprettholde og videreføre et godt samarbeid hjem
- skole.
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Ä.rstall Antall barn Merknader
2010
20tr
2012
2013 0

15. Elevgrunnlag
E1evgrunnlag 1. trinn

16. Elevfrayær

Måsøy skole den2T.juni 2013.

For foreldrerådet:
Eirik O. Hargaut

Trinn Fravær totalt
Ant.
dager

Ant.
elever

% Ant.
dager

Ant.
elever

%

4.-8. 46 5 4,97 0 0 0

Trinn Fravær, elever tatt ut av
skolen
Ant.
dager

Ant.
elever

%

4.-7. 27 J 2,92

Rektor
Kjersti A. Madsen
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Rektor

27.06.13

R5,TAELDIN6-/VURDERIN6 FOR 5KOLEARET 2OI2/I3

SKOLE:

Gunnørnes
tlûãsøy kommune

1. Beskrívelse ov skolens orgonisering ov le,ringsorbeid
Teom
Teamledelse
Ressurser
Foglighet

o. Spesíolundervisning
To elever er blitt utredet ov PPT i \øpet qv skoleåret. Tildeli ng er gitt til den ene
for skoleåret 2Ot3/14.

1

Skolen er orgonisert som en fådelt skole med en rektor/lerer og en lærer. Teomet ledes ov
rektor som sommen med lerer utgjør skolens plongruppe. Vi hor i oppdrog å drive skolens
pedagogiske utviklingsorbøid. Somorbeidet bidror til å styrø virksornheten i forhold til skolens
mondqt som oppleringsinstitus jon, elevenes f lerspråkli9e bokgrunn o9 somorbeidet skole-hjem.
Skolen er organisert etter trinn,fog,pedagogiske behov oglererressurser. Døt er stor
oldersspredning, med flerspråkli9 overgang fro morsmål til norsk som fellesspråk. skoleåret hqr
vert megel utfordrende på grunn ov et long tids sykefravær.



Kobling mellom kortlegging og tiltok
Bruk ov kompetonse
Kompetonsespredning
Resultqtoppnãelse

b. Nosjonole p?øver , oppf ølging ov elever på mestringsnivå
1 på 5- trinn og mestringsnivå r og z pã g.trinn

Kobling mellom kartlegging og tiltok
Bruk ov kompetonse
Kompetonsespreding
Resu lse

c. Underveisvurdering
Stotus

Eleven som ble utredet har fåúr ekstra oppfølging dette skoleåret, etter råd og veiledning fra
PPT Utviklingen ses pa som positiv o (l

Þ han vil trenge ekstra timer neste skoleår.
Undervisningen inkluderer alle elevene, slik at tilpasrungen skjer mne I klasserommet I liten

d. Struktur i opple,ringen
Ploner
Elev/lerersqmtole
Kontaktmøte?

2



FAU - Forøldrerådet: Viktige soker

Antoll soker: Ifølgef oreldre, så hor det vert et greil skoleår o9
de er fornøyde.

14- Vurdering ov skolens resultot (Elevundersøkelsen el. sndre)
elevers medvirkn medbestemmelse

15. Elevgrunnlog
Elevgrunnlag 7. trinn

Elevundersøkelsen:

rstoll Antoll born Merknader
20t2 ?
20t3
2014

5
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ÅnsmnLDrNG FoR sKo T 2012-2013

SKOLE/OPPVEKSTSENTER lnsøy Skole

1. ELEVTALL GRUPPEDELING

2. SFO
ÅpNrNcsrrDER ANTALL BARN

3. SPESIALUNDERVISNING
ÅRsrur,r, ANTALL TIMER ANTALL ELEVER

4. AVGANGSKARAKTERER for 10. klasse

Stand unkt

ÅRsrur,r, ELEVTALL TRINN/GRUPPER
1. årskull
2. årskull
3. årskull
4. årskull
5. årskull
6. årskull
7. årskull
8. årskull 1

9. årskull
10. årskull
TOTALT 1

4 5 6 frftnttKarakter (antall) I 2 3

Norsk hovedmål
Norsk sidemål
Engelsk
Matematikk



Samisk/finsk

Eksamen
Karakter (antall) 1 2 3 4 5 6 fritatt
Norsk hovedmål
Norsk sidemål
Engelsk
Matematikk
Samisk/finsk

Mun eksamen

Vurdering:

5. ELEV.INSPEKTØRENE
Har skolen brukt nettstedet: Hvordan er resultatene brukt:

Nei

6. NASJONALE PRØVER
Teknisk bruk/problemer Resultater: Oppføleing

7. ELEVFRAVÆR
Ånsxur,r, Fraværsdager Uevldie o//o

8 J 0 1,58

EksamenStandpunkt
4 5 6J 4 5 6 I 2 JFas I 2

Vurdering: Eleven har god helse og er lite syk.



PERSONAL ANTALL STILLINGER
PEDAGOGER 1,5

ASSISTENTER
RENHOLDERE
VAKTMESTER
SFO PERSONELL
NA'\TN VERNEOMBUD:

8. PERSONALSITUASJON

Vurdering: Vaktmester er tilsatt i teknisk etat. Hadde vært ønskelig om vaktmester var

underlagt rektor.

9. PERSONALFRAVÆR

Vurdering:

10. RESSURSER

Åns,l 0"/"
Egenmelding
Sykemeldine
Syke barn
Kurs
Off. verviorganisasi onsarbeid/verneplikt
Velferd/diverse

RAMMETIMER:

Samlet Vanlig
undervisn.

Spesialundervisn. Ledelse Annet

1.5 stillinger 1.325 stillinger 17.5% av stilling

ØKONOMISKE RAMMER:

For stramme økonomiske rammer. Lite av ønsket

LER/IKT:

Ganske bra. Har supplert med noen egne 1ærebøker



11. BYGNINGER OG VEDLIKEHOLI)

12. INVENTAR OG UTSTYR

13. BRANNVERI\ LIVREDNING - HMS

Ufført arbeid ute:
HVA:
Lite eller ingenting

VURDERING:
Burde vært qiort mye!

Ufført arbeid inne Lite eller ingenting Burde vært giort mye!

Spesielle miljøtiltak:

Behov fremover: Generelt ytre
vedlikehold som pussing
av mur og maling!

Forfaller litt år for år

HVA: VURDERING:

Nye anskaffelser:

Videre behov Trenger sårt nye møbler på
rektor/lærerkontor.
Gymsalen trenger
oppussing.

Møblene er utslitt med hull i
stoff.
Rådmann er tidligere
orientert om dette.

BRANNØVELSER: (antall, vurdering)

Nei

LIVREDNINGSKURS:

Ja, rektor

HMS/lVIILJØ HEI,SEVERN:
(oppfølging j fr. HMS-perm)
Gått gjennom peÍnen.

HANDLINGSPLANER:
(gj ennomgang, endringer)

Minst 2brannøvelser neste skoleår



VIKTIGE SAKERSU - SAMARBEIDSUTVALGET
Antall saker: Ca. 10 Opprettholdelse av skoletilbud pà Ingøy,

skoleruta for neste skoleår, div. anangement

14. RÅDSORG SAMARBEIDET HJEM . SKOLE

ELEVRÅDET VIKTIGE SAKER
Antall saker:

F'AU _ F'ORELDRENÅINT: VIKTIGE SAKER

Antall saker: Ca. 10 Opprettholdelse av skoletilbud pä Ingøy,
skoleruta for neste skolear, div. arrangement

SAMARBEID HJEM _ SKOLE:

Godt samarbeid. Både formelt og uformelt. Her er små forhold!

Vurdering: Vi praktiserer "allmØte" i alle råd og utvalg.

15. EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE
Antall møter Aktuelle tema

PP-tjenesten 0
Skolehelsetjenesten 0
Skoletannlege 0
Oppvekstkontoret 0
Andre 0



16. VIRKSOMHETSPLAN
HOVEDOMRÅDER GJENNOMFØRINGÆVALUERING
Distriktsskolesamarbeid Noe er bra, noe kan styrkes.

Burde kunne samarbeide tettere og oftere.

17. UNDERVISNING

18. ORGANISASJONSUTVIKLING

MåI Tiltak Vurdering

Spesielle satsingsområder IKT Bruk av IKT i alle
'fag. Spesielt bruk av
GeoGebra i
matematikk, som vil
bli innført som
obligatorisk i
matematikk iløpetav
kort tid.

Vellykket!
Entusiastisk og
interessert elev

Spesialundervisning

Sosialpedagogisk arbeid

Tema- prosjektarbeid Excel sammen
med de andre distr
skolene.
Dukketeaterforest.

Ekskursj oner, nærmilj ø-

tiltak
Internasjonali-
sering

Skoletur til Irland Gjennomført og

meset vellykket

Pedagogisk utviklings-
arbeid
Undervisnings-
organisering

Samtalebasert.

Annet

Antall Tema Vurdering

Lokale studiedager 0

Kommunale studie-
dager

0



Interkommunale
studiedager

2 Rektorkurs i
Hammerfest

Middels

Felleskursing innen
19O-timersraÍrma

1 9. ETTERUTDANNING/KURSA/IDEREUTDANNING
OMRÅDERYT'AG NAVN - hvem har deltatt

Vurdering av tilbud gitt av RSK: Rektorkonferanse. Middels

Skolens videre kompetansebehov: Skulle gjerne hatt kompetanse i fransk.

20. RE KTORS/LEDERS REFLEKSJONER/VURDERING AV
SKOLEÅRET

Skoleåret har forløpt som planlagt.
Samarbeidet mellom lærer og rektor har vært upåklagelig!
Den stadige tilbakevennende skoledebatten påvirker oss alle.

Eleven harhatt forventet progresjon i alle fag.

Mye ville vært enklere dersom vaktmester hadde vært underlagt rektor.
En del samarbeid med de andre distriktsskolene.

Sted, dato:

lngøy,l2.juni 2013

Underskrift av driftsleder:

Erik Næss e-L lJ*.r,r
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Ånsvrnr,DrNc 2012t2013 - HAvØysuND sKoLE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tone - Hilde Faye
131843

Arkiv: 1120 &14

Saksnr.:
t3lt3

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
I 1.10.2013

Innstilling:
Oppvekstkomiteen tar Å¡smelding Havøysund skole 201212013 til orientering.

Dokumenter:

Årsmeldin g 201212013 - Havøysund skole

lnnledning:

Saksutredning:

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Årsmeldin g 201212013 - Havøysund skole,

Havøysund 04.10.13

Tone-Hilde Faye/sign.
Leder oppvekstsektor

Paul Evers
Rådmann
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ÄnsmeuDrNø-/vuRDERrNø FoR sKoLE 20t2lt3

SKOLE:

Hauøysund tl,lãsøy kommune

1 . Beskrivelse ov skolens orgonisering ov leringsorbeid
Teom
Teomledelse
Ressurser
Foglighet

Skolen er organisert i et småskoleteom(teom1), et mellomtrinnsteam(teom?) og et
ungdomstrinnsteom(teom3). Teomeneledes ov hver sin teomleder med nedsott leseplikt pã2,25

timer/uke. Teomlederne, sommen med orbeidsplcsstillitsvolgt og ledelsen ved skolen, utgjør
skolens plongruppe. Plongruppo hor i oppdrog å drive skolens pedogogiske utviklingsqrbeíd. Dette
sikrer en god toveis kommunikosjon mellom ledelsen o9 onsotte som forebygger konf likter og

skaper ro i orgonisosjonen.
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Kobling mellom kcrtlegging og tiltok
Bruk ov kompetonse
Kompetonsespredning
Resultotoppnåelse

E lever som mottor spesio lpedogogisk hje lp er utredet lokolt o
pa skol en OV PPT for Måsøy

Lo ko Ir o
po ko len bru sProk

o9
s kes 6- t6 Logos Aski Ros ki Norsk fonemtest Car lsten esepîøve

A le tel ler somt nosJono le kortl e99tngsP røve? norsk o9 motemoti kk LUS God
eseutvi k l¡ Videre

o9
n9 brukes uformel le observosj one? og kort legginger knyttet OPP mot

spesi f ikke områder en ønsker utredet
PPT hor brukt Logos, somt vert i klassene for å observere somspill o9 sosicl kompetonse.

Arbeidet direkte med elevene kommer som et resultot ov disse kortleggingene og
observosjonene- Elever som får spesiclundervisning i gruppe er sott sommen etter type
vonsker

Bruk ov kompetonse
Dette året hor en hott to spesiolpedagoger som hor hott onsvor for oll spesiclundervisningen
i borneskolen.
Skolen hodde leseveileder from til des.-ll.
Det er fortsott behov for kompetonse knyttet mot vonsker i motemotikk.

Kompetonsespredning
Formell spredning ov kompetonse hcr det vert lite ov detteskoleôret.
Etter jul kom ef skifte í personclet, noe som resulterte i en delveiledning ov nytilsott.
Vi hor ikke klort å spre motemotikk-kompetonsen vi hor på teomet på en Jtrukturert måte.

Resultotoppnãelse
spesiolundervisningen hor detteskoleåret vert organisert i kurs o9 som fost undervisníng i smô
grupper. Ä ¡oOUe intensivt i kurs med lese o9 sk nyttig.
Selv om elever hor vert soît sommen i grupper hor det vert utfor drende ã
gi opplering som er helt tilposset den enkelte ? ¿neundervisning hodde vert
gitt, villekonskje den fagligeframgangenvert endobedre.rmidlertid er det ogsãànsosial
gevinst ¡ å jobbe i gruppe.
Teom 3:

Alle elever med spesiolundervisníng hor roP som er grunnlog for detiltok som er igongsatt.
Tiltokene er gitt i klosse og som enkeltttmer avhenglgov hvilke behov elevenhar.
Bruk ov kompetonse.
Kommunens PP- konsulent er benyttet til kortlegging av enekltelever. Det er sott i gang
eksfra tiltok som rasultot ov dettesamorbeidet.
BUP hor utredet enkeltelever tt veiledni til klasselerere.
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Kompetonsespredníng
Teommøtet hver morgen er benyttet til somtoler og erforingsdeling.
Når lerere hor deltott på kurs ell¿r hor vert isamtoler med ressurspersoner er det viktig å

dele dette med de andre på teomet.
Resultotoppnåelse
Spesiolundervisning m6 tilposses den enkelte o9 resultatef oppnås best ved å to hensyn til
den enkeltes b¿hov og i somorbeid med eleven og foreldre/foresatte.

NY6IV
Skolen har deltatt i det nosjonole sotsingsprosjektet ogtreav skolens lerere hor fått
opplering i metodikken. To ov elevene i lO.klosse hor delott i delte tibudet og det de hor
bedret sine fajige f erdigheter i løpet ov dette semesteret. . Lererne sier of det er sent å
begynne etter jul i 10 .klosse og of det bør vere flere timer hver uke.

Det er viktig ãlere opp de ondre lererne på teamøt i denne metodikken.

b Nosjonole prøver

seResul
RAPPORT ûlED ANALySE AV DE NASJONALE PRØVER FoR 5. 8. og g.KLAssE -

HøsTEN 2OT2.

Havøysund skole hor utviklet følgende rutiner ved awikling ov nosjonole prøver:

4.og7.klassefãr øvepãnosjonole p?øver (fnoåret før)ved sluttenovvôrsemesteret.
Dette for å bl¡ kjent med prøveformen og oppgovetypene.
Etter at prøvene er ovholdt o9 resultotene foreligger kommer faglærere og reklor
sammen for ã drøfte disse. Enkel'telever med kritisk lav score drøftes serskilt o9 tíltok
foreslôs og iverksettøs umiddelbart dersom det er proktisk muli9.
Kontoktlærer har onsvor for ãvidereformidle resultotene til det enkelte hjem. Dette
gjøres i kontoktmøter med hjemmet.

Ledelsen hor studert resultotene ov de nosjonaleprøver for 5.,8. og g.klossei fogene engelsk
lesing, norsk lesing og regning oghar sommenlignet dem med resultotene på fylkøs- og nosjonolt
nivå.

5.klosse
Elevenes resultoter pô nosjonol e prøveî presenteres ved en skalo med tre mestringsnivåer på 5.

trinn; Lovt(nivå 1), middels(nivã2) og høyt(nivå 3).

Engelsk lesing

a

a

a

a

Denne er i sin helhet di itol, dvs elevene bruker dotomoskin headset under

aJ



100 %

ennomsnitt. Skolen er Íornøyd med resultotef

Norsk lesing

tOO % deltokelse mot 94,6% pô nosjonalt plcn.
Resultot: vi ligger rundt londsgjennomsnittet på alle nivá. Kommentor: Rekto r menervi endo horlitt for monge på nivå 1.

. Regning

tOO % deltokelse mot 97,4% på nosjonolt plon.

Resultot: gruppo ligger på londsgjennomsnittet pô olle nivå.

S.klosse

Eleuenes resultoter på nosjonole Prøver presenteres ved en skolo med fem mestringsnivôer på g
og 9. trinn.

. Engelsk lesing

IOO % deltokelse not 97,1% på nosjonolt plon.

Resultot: Tngen pånívå !,ogrestenpãeller ovør londsgjennomsnittet.Godlfornøyd

. Norsk lesing
91,7 % deltqkelse mot 95,2 % på nasjonort pron. (r erev fritott)

Et meget godt resultotl vi ligger over londsgjennomsnittet på olle nivå!

. Regning

tOO% deltakelse mot 97,4 pãnosjonolf plan.
Resultqt: Pã eller over londsgjennomsnittet på olle nivå.

9.klosse ( deltok i norsk lesing og regning )

Nytt ov Sret er ot g.klosse fôr somme prøve somS.klosse for ãseom det hor skjedd en
forbedríng fro i fjor.

. Norsk lesing

tOO % deltokelse mot 95,7 % pô londsplon.

Klassen hor fulgt opp de goderesultolenefro i fjor; 9. klosse oppnådde et høyeresnitt enn
londsgjennomsnittef, 3,ó mot 3,5.
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. Regn¡ng

tOO % d¿ltokelse mot 9ó,9 på londsplon.

Vi hodde her et snitt på 3,8 mot londsgjennomsnitt pô 3,a.
Det er verdt ã merke seg at olle elevene lå på nivå 3 eller høyerel Et meget godt resultot

Vi kon oppsummere at Havøysund skole nok en gcng morkerer sèg ved gode røsultater på disse
målingene sett i forhold til fylkes- og londsgjennomsnitt et. Vi ser konturene ov en positiv
utvikling ved e'f økl leringstrykk, spesielt i slutten ov småtrinnet.

Avsluttende kommentorer :

c. Underve¡svurderíng
Stotus

Team 1:
Vi har fortsatt med november og mai som tidspunkt for skriftlig vurdering og
elev/foreldresamtaler. Et viktig punkt her er en avtale om hva det skal/må jobbes mer med. En
påminnelse om denne avtalen blir sendt hjem minst en gang i mellomperioden.
Erfaringer viser at dettebør gjøres målbart og konkret for at dette skal kunne gjennomføres i
mange hjem. Detbør også vurderes om avtalen bør være av en kortere varighet enn helt fram
til neste samtale.

I tillegg til foreldresamtale + skriftlig vurdering to ganger i året, prøvü lærerne på trinnet
også ut ulike modeller for egenvurderings-skjerna myntet på elever/foreldre iløpet av
skoleåret. Disse er da knyttet opp til tema vi nettopp har jobbet med.( Eksempler kan være
addisjons- eller multiplikasjonstabellen.) Utfordringen her synes âvære å få foreldre (og
elever) til å forstå at slike skjerna først og fremst er en evaluering myntet på dem og ikke en
registrering for læreren, likeledes at det eleven ikke helt mestre, må det jobbes videre med, og
at dette også påligger hjemmet.

I tillegg foregår det en kontinuerlig vurdering i hverdagen, både formelt og uformelt.

Vurderingsskjemaet i dette skoleåret er også revidert og forenklet noe. Skjemaet er visuelt
enklere å forstå og graden av måloppnåelse er tredelt (Meget god - tilfredsstillende - Kan bli
bedre) for bedre å se hvordan eleven presterer i forhold til Kunnskapsløftet 2006.

5



¡ Kontinuerlig vurderíng i klossene i undervisníngssituosjon.. Elevene vurderer hverondre oggir respons.
Konferonsetimer
Teom 3:

Stotus
Alle elever pô ungdomstrinnet hor en indivíduellsomtole hver uk¿ med kontoktlerer. Her
blir qrbeidsinnsots, resultoter o9 sosiol og laglig utvíkling diskufert. Denne samtolen
vurderer vi som svert viktig for å holde leringsirykket ãppe og f or ô ivoreto elevens foglige
og sosíole utvikling.
yrillegg til konferon setimer, f ãr f oreldre/ f oresatte en skriftl ig periodemeldíng midtveis i
hvert semester. Det blir også sendt ut skriftlig vurdering ved avslutning ov hvert semester.
Elevene har jevnlige skriftlige prøver o9 muntlige lranleigsom blir vurãert med karokter o9
f romovermeldinger

?:
. 5. og 7. klosse ovholder e

får somtoler efier behov
og større oppgover.

levsamtoler gonske
. T tillegg blir det 9

jevnlig. Alle elevene får somtql¿r, og elever
itt grundig veiledning i etterkont ov prøver

d. Struktur i opplæ,ringen
Ploner
Elev/lerersomtole
Kontoktrnøte?

vårt víktigste styringsdokument er Lererplanen e6 (Kunnskops løftet)
Andre styringsdokument er egne utviklede lokole lereplaner i flerefog (norsk,
motemotikk, engelsk, noturfog, sornfunnsfag, RLE, kunst_ o9 håndverkf
Uf fro disse to ovennevnte ploner utorbeides drsploner sori utgangspunkt Íor mer
detaljerte ukeplaner.
ukeplanene hor í de 4 siste ãrene inneholdt målsetninger som elevene skol nå ¡ de
viktígste fagene(reoffagene). Dette itråd med Kunnskopsløftet ogdens fokus på
målsetninger o9 måloppnãelse. På ukeplonen skrives også innhold i limene og Þkàep6¡,ner.T
tillegg kommer mer detoljert informosjon som er nødvendig.
Ukeplanene sendes også ut på fronter.

Alle klosser hor gjennomført formelle elevsomtaler bãdehøst ogvår. Dette hor voert
orgonisert på ulike måtør. Noen hor hotf somtaler i en del ov klosseromm et, mens de
andre elevene hor gjort selvstendig arbeid ved pultene sine, enten olene eller med

Elev/le;rersomtole

skoletid mens elevene har hatt SFO.
lovere trinn der orbeídsvcnene ikke er så

qssistent tilstede. Andre hor brukt tid etter
ressurser. ForSomtaler tqr v¿ldi rid

Teoml
Planer
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hor somtole for å unngå at elever som har tilposset undervisning øller
spesíolundervisning ikke mister nødvendig oppÍølging. Enkelte klqsser hor også hatt
elevsomtoler i forbindelse med kontoktsomtalene der foreldrene er med. 4. klosse hor
kun hott formell elevsomtole i forbindelsemed foreldresomfolen. Somtalene har fungert
positivt og verl et viktig hjem-skole-somorbeid.
Alle klqsser hor også uformelle elevsomtoler om ståsted, ufvikling o9 individuelle
målsetninger. Dette skjer ukentlig med hver elev.

Kontoktsomtole
- Formell somtale medforeldre om eleven hor blitt gjort 2 gangz-r for hvert klossøtrinn. En

gangfør jul o9 en gang et'ler jul. Elevene hor vert med på kontoktsomlalene.
- Alle hjem i 1. - 4. klosse hor i forkont ov denne somtolen fått et skjema med klossens

viktigste målsetninger i perioden som skol krysses ov eller kommenteres. Dette har vert
et ov diskusjonsgrunnlogene pã dísse foreldresomtolen¿. Dette er skjemoer som er
utviklet ov lærerne selv på småskoletrinnet. Skjemaet er jusfert o9 tilposset også iår.
Sommen blir lerer og f oreldre enige om hvilke områder målsetninger nôs/ikke nås. Tiltok
settes blont annet på grunnlog ov dette.

- Arbeidet med vurdering og målsetningsskjemoene er veldig tidskrevend e. Vi arbeider
hele tiden med å gjøre vurderingene så nyttige og informotive f or f org,ldrene som mulig

slik ot hvert hjem vet hvo de må gjøre f or ot sine born skol nå sine må|.

- Vurderingsskjemoet som sendes hjem 2 ganget, er i dette skoleåref revider'l og

forenklet. Skjemoet er visuelt enklere å forstå og graden ov måloppnåelse er tredelf
(Megølgod - tilfredsstillende - Kon bli bedre) f or bedre å se hvordon eleven preslerer i

forhold ti I Kunnskop sløfte't 2006.
- kun hott formellelevsomtole iforbindelsemedforeldresamtolen. Somtolene hor fungert

posítivt og vert et viktig hjem-skole-somarbeid.
- Alle klosser hor også uformelle elevsomtoler om ståsted, utvikling o9 individuelle

målsetninger. Dette skjer ukentlig med hver elev.

Team?
Kobling mellom kortlegging og t¡ltqk

Elever som mottor spesiolpedogogisk hjelp er utredet lokolt på skolen o9 ov PPT for Mãsøy.

Lokolt på skolen brukes Språk 6-16,Logos, Aski Rqski, Norsk fonemtest, Carlstenleseprøve,
Alle teller, somt nosjonale kortleggingsprøver i norsk og motemotikk, LUS og God

leseutvikling.Videre brukes uformelle observosjoner ogkartlegginger knyttet opp mof
spesifikke områder en ønsker uÌredet.
PPT hor brukt Logos, somt vert i klossene for ô observere somspill o9 sosiol kompetonse.

Arbeidet direkle med elevene kommer som et resultat qv disse kartleggingene og

observosjonene. Êlever som får spesiolundervisning i gruppe er sott sommen etter type
vonsker

Bruk qv kompetonse
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s
sykemeldt o9 timene ble Íorde Ir mel om Nino og 4 ondre lerere. Det vcr vonskel t9

o
o eggetimeplan p9q sPesio lund ervrsnl n9 bo lker o9 fordi det b le vonskel t9

o
o sette Inn ossist

d d
enfene

er e kunne fungere best Når sPesiol undervrsn rn9 b le 9ttt trengtes tngen ossistent

Kompetonsespredning
Formell spredning ov kompetonse hqr det vert life av dette skoleåret.
Etterjulkometskifteipersonalet,noesom resulterteiendelveiledningovnytilsott.

Resultotoppnäelse
Spesiolundervisningen hor dette skoleåret vert organisert i kurs og som fast undervisning i
srnå grupper. Å ¡obbe intensivt i kurs med leseog sirivutvikling hor vert nyttig. De
intensive kursene hcr brukt en stor del ov de illãefteårstimene. For elever ned bøhov forjevnlig oppfølging over heleåret, hor detlemedlørt ot de ikke hor hott tilstrekkelig
ressurser tilgiengelig utenom kursene. orgonisering í kurs lungerer godt for elever med
rene fagvansker.
Selv om elever hor vert sott sommen í grupper etter I

utfordrende d 9i opplering som er helt filposset den e
eneundervisning hodde vert gitt, ville konskj e denfag edre.
fmidlertid er det også en sosiol gevinst i å j;bbe i gruppe

Teom3
Ploner
Vi hor oktívitetsplon for hvert semester. Det loges fcaploner i alle fag og elevene fãr
ukeploner som styrer elevenes skoledag.

Elev/lereesqmtole
se punkt c
Kontoktmøter

T tillegg til to konferonsetimer hvert ãr, blir det ovholdt mínst to foreldremøter for klqssen.
Kontaktlærererar også individueil kontokt med Íoreldre/ foresatte.
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6. Økonomisk romme til sk dríft

7 . Skolens bruk/innfør av IKT loner videre

8. Lerebøker

Kommunestyret hor vedtott å skjere ned rommetimetollet tilsvorened e en pedagoqstilling. Dette
medfører ot ví hor måttet redusere timer til tilpossa opplering Íor de elever som ligger i

..gråsonentt og derav ikke fôr spesiolundervisning. Dette er en uheldig utvikling, spesielt med
tonke på of kommunen hor vedtott <Tidlig innsots> som sotsingsområde.
Vi hor klort oss med de økonomiske rommer som er tildelt oss hva ongår forbruksmoteriell til
elevene og til leremídler/ufstyr.

Ploner videre:
. Skolene tnnfører Íelles innloggingssystem, FEIDE
. Loge strotegisk plan for fKT i skolen/kommunen
. Kvalitøtssikre fKT-oppleringo

Enn så lengekanvileve med moskinporken iskolene, menvisovner enoverordnet kommunol plon

for videre drift.

Kort vurdering:
Hovøysund skole er utlånssentral for de ondre skolene i kommunen.
Teom 2:
Vi ønsker et nytt lereverk i RLE, det ví hor er for dårlig. Det er for mye fokus på filosofi. Do vi
bestilte nytt lereve?k,var det ingen ondre lereverkãvelge i. Fullstendigvurdering og
onbefoling vilforeliggelørste uko etter skolestort høst 20t3.

Teom 3:
Engelskbøkene Íor hele ungdomsstrinnet har en uoversiktlig oppbygging som gjør det vonskelig
bãde f or elever og lerere ã f inne sqmmenheng i tøkster og oppgaver . Lereverket er svert
uegnet for elever somtrenger 9od sfruktur i oppleringo.
Norskbøker må kompletteres. Det er for få eksemplorer tilollø elevene. Nye ordbøker etter den
nye rettskrivingsreformen. De gamle ordbøkene, er utdotert.

Ledelsen:
laner er enten endret eller under endri vi ser behovet Íor utskíft OV
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9. Leremidler

11. fnventor

t2. Bronnvern

vedlikeholdoI

Kort vurdering:

Teom I
Vi ser of det er et størce tilbud ov digitole lerermidler som er nyttig i undervísningen.
Abonnement-på dígitole hjelpemidler er kjøpt inn og blitt brukt i båd¿ motemotikk, norsk
og engelsk på olle klassetrinn på småtrínnet. DígítoÈ læremidler tilbys også ov olle
lær.everkene vi benyÌter í norsk, motte og engelsk. Dette hor stor nytte do det varierer
undervisningen godt, forklorer godt i lillegg til at metoden er visuell, noe de fleste elever
hqr sin styrke. Digitole læ'remidler er et omrôd e ví ønsker ô utnytte ogsã nesteskoleår.
Ytterligere konretiseringsmoteriell, proktisk moteriellfor å få enieireundervisning
som igjen øker forstãelsenfor elever med spesille vansker
Ellers har vi læ,rernidlene vi trenger.

Teom 2:

' Tifredsstillende digitcle leremidler. Ser imidlertid behov for abonnement på ulike
datoprogrommer ti I enkelt e f ag.

. Vi savner interoktive kort

Hvo: tJ¡gdemsskolefløyo
Vurderíng:
fnneklimoet er dårlig pga
mangel på ventilosj on og pga
gommelf og dårlig varmeanlegq.

Hvo Vurderíng:

Nye anskoffelser: Tngen

Videre behov:

Bronnøvelser: (ontoll, vurdering)
Teom 3:
Når olormen b tr ut løst lenbornesko lib denr kkeI

o
po hør't ko folen ord¡

o
po Ilarmene kkeungdomss

er ikke letkob sommen eD hortte tført VIot måttehor slevor o
norhverondre vt otoppdager

o lormen hor koleebornes erlevene ute.

, lívredn - HMS
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er det ovholdt 2brannøvelser,en vorslet brannøvelselikeetter skolestart iseptømber
og en uonmeldt brannøvelse ijuni. Dette er i tråd med skolens øvingsplon.
Øvelsen i september er f or ã øve evakuering ov bygget og g jøre de nye l.klossingene kjent med
olorm o9 rutíner. Rutinene synes å vere godt innorb¿idet , og det gãr meget roskt og kontrollert
å evokuere bygget, somt gi korrekt ovmelding. Fra olormen gãr og til olle er ute og ovmelding gitt,
tor det cq. 3 - 4 minutter. Dette er meget lilfredsstillende.

Døn usnmeldteøvelsen ijuni víste of olarmen ikkehørtespãflere klosserom. Det er skrevet
ovviksmelding. Alormklokker må monteres på olle klosserom og spesiolrom.
Elevene i T.klasse vor sommen med bronnkorpset o9 hodde slokkeøvelse på kommunens logerploss.
Elevene syntes det vor inferessont og lererikt.

Bronnolormene i borne- og ungdomsskolen er ikke somkjørte, så når olormen gãr i den eneÍløya
så høres den ikke i denondre. Dette er urovekkendeog må utbedres

ugsq r

Livredningskurs (ontoll godkjente instruktører ongis her):

Det er i de'tte skoleåret IKKE gjennomførl livredningskurs for de onsqtte på Hovøysund skole

HûlS/miljø reltet helsevern :

(oppf ølging j f r. H M S-penm)
Teom 3:
Flere av lerørne på temoet kjenner ikke til qt det fínnes en HMS perm og hvor den eventuelt
f innes. Vi mener of det er Íor dårlig fokus på dette orbøidet og of rutíner og reglement som
gielder må gjannomgãs i begynnelsen ov hvert skoleår og at dette mã følges opp i løpet jevnlig.
Lererne pô spesiolrom er kjent med reglementet som gjelder der, men alle bør gjøres kjent med
dette i begynnelsen ov hver skoleår.
D¿tte orbediet må det settes et spesíelt søkelys på.

Ledelsen:
Verneombudet hor jevnlige møter med skol¿ns ledelse. Mindre ting innenfor HMS-orbeídet 6lir
ordnet opp i fortløpende.

Hondlingsploner:
Sosiol kompetonse
Det hor blitt jobbet bevisst f or âbedre det sosiale somhondling smønsterel i elevgruppo pô,hele
skolen.

Dette er et arbeid som involverer de fleste deler ov orgonisosjonen: lere?kollegiet ,

odministros jon, elever og f oreldre.

-Det er mítt volg
Opplegget er tott i bruk i olle klosser på småskolen, og det er laget en plon for hvilke leksjoner
som skol gjennomf øres i løpet ov de ulike årstrinnene. På f orledr emøtene har Íoreldrene blitt
involvert gjennom aktiviteter frq <<Det er mitt volg>> sitt heÍte til bruk vedloreldremøter.

Følqende tiltok er íverksott:
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- Felles fokus pô spesifikke områder som fremmer trivsel
Vi hor jobbet med områdene hilsing og høÍlighet. Foreldre informeres om hva en hor i fokus på
ukeplonen, og kon dermed Íølge opp hjemme.

- Sosiole oktiviteter på ettermiddogstid
1+2' klosse og 3+4. klosse hor hott sosiole oktivíteter i regi av foreldrenepä ettermiddogstíd co
onnenhver mäned i løpet ov skoleóret. Eksempler på oktivñ eter er: skøyte-gåing på stoivonnet,
lek i Polorhollen, boking på skolek¡økkenet osv. Hyggelig f or bãde store'og."^å. 

- '

Klosseledelse/leringsmíljø

Teom 1:
Vi hqr hott kompetanseheving í forhold til klosseled else/le.ringsmiljø på leringsd agenehøsten
2ot2.Her hor vi tott med oss noen ideer og bruker dem oktivt. Vi hor hott fo[r. pã dette blont
qnnet ved diskusjoner pô team-møtene. På disse møtene hor vi utvekslet ideer om blont onnet
ting som fungerer godt.
Vi hor for eksempeljobbet medtemaet arbeídsro og innført <<arbeidsro-sirkelen>> iolle klossene
på trinnet.
Teom 2:
vi følger årshjulet som er utorbeidet for skolen. Ttilleggjobber ví med
undervisningsprogrommef ',Det er mitt valg',, noev i system.
Tilrettelogt sosiol kompetanse knyttet opp mot to . Der er
detsatt innfleretiltokfor ãprøveåøkederesso hverandre.
Det er skopt møteplosser mellom disse to elevene. T en større gruppespilles de ofteopp mot
hverandfre og det blir konf likter. Elevene med spesielle behov har iott'mye ploss, detÌehor gått
ut over de andre elevene.
Høsten 2QL2 hadde vi ei vellykket trivselsuke på skolen. Det er ønskelig med flere
a??angementer som kan gjøre elevene på tvers av trjnnene endo mer kjent og trygge p&
nve?andre.
Teom 3:
skolen hor et årshjul som følges opp qv hver klosse. Det ble gjennomført en trivsels uke for hele
skolen som vor vellykket' Ttillegg hor vi felles tur for ungdomsskolen ogturer for hver klosse.
Det er flere qktivitetsdager i løpet ov ôret.
Elevene på ungdomstrinnet hqr hott tilbud om å benytte et rom tilspíll/oktiviteter i

friminuttene.Dette tilbudet er utviklet i samorbeid med elevrãdet.
Hver klosse giennomfører en'frivselsundersøkelseog hondlingsplonen mot mobbing blir fulgt opp
bôde med elever og foreldre/ Íoresatte.
T' november ble det giennomført en yrkesorienteringsrnesse som elevene og deltakere vor svært
positive til.

Vi opplver at det hor vert en økt ïevisstgiøring om sosiol komp etansede siste ãrene. Vi opplever
også ot ví får mange postive tilbokemeld iÃj"r pAvãre elever fro ondre, både i lokalsomf un net og
nôr vi er ute og reiser.

Motbod er ikke bore viktig for at eleveneskol ho et lunsjtitbud, men er ogsãenotenafor sosial
kompetonse.
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13.
5U/5MU - Somorbeids-
/skolemll-iøutvolqet

Viktige sqker

Det hor vert ovholdt ? mø'fer Evoluering ov årshjul for sosiol kompetanse,
gj ennomgong ov tr ivsel sunder søkelse, s ko I erute,
buds.iett, rommeti metal I

Elevrådet Viktiqe soker

Borneskolen
Antoll saker: Elevrådet ved borneskolen
hor hott 20 soker utenorn ¿ventuelt
saker.

Ungdomsskolen

Ånsvrnr,DlNc - ELEvRÅDET
VED UNGDOMSSKOLEN

Elevrådet har bestått av:
Ulrikke Hoøy,10. kl (leder)

V/illiam Hansen, 9.kl (nestleder)

Harry Mathisen, 10.k1 (sekretær)

Sunniva Amundsen, 9.kl

Trym Jacobsen, 8.kl

Charlotte Hedlund Pedersen,
8.kl

Vi har avholdt 8 møter og behandlet 20
saker.

De viktigste sokene hor vert:
. fnnkjøp ov utstyr
. Tiltaksplon mot mobbing og rosisme
. Regler for uteoktiviteter
. Elevmedvirkning
. Skolerula ?Ot3/14
. Aktivitetsledere

En sok som går igjen er når vonnfonteneni
aulo

Viktige saker som vi har jobbet med er:
o Internasjonal uke og operasjon dagsverk
o Diverse regler
. Innspill til skoleruta
o Rullering av ordensreglementet /tillatelse til
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_-- å bruke mohil i fi-irninrrffene

Kommentarer:
Bra at det i år ble valgt ei jente og en gutt fra hver
klasse.
Elewådet har hatt fine diskusjoner på møtene, men
ikke vært flinke til å følge opp saker/vedtak.
Elewådsrepresentanter har pätatt seg ansvar som
ikke har blitt fulgt opp. Det er en utfordring
elevene til å drive elewådsarbeidet selv, og det har
ofte vært nødvendig for lærer å styre mer enn
ønskelig.

FAU - Foreldrerådet: Saker

a Saker tatt opp i SU/SMU

S ko I est r u kt ur / nedskje.r ingera

t4 - Vurderíng ov skolens resultat (Elevundersøkels en el. ondre)
e eleve?s medvirkn medbestemmelse

Resultotene frq årets elevundersøkelse er lcgt som vedlegg.
Kommentqnert Trtvselen på skolen synes ô væ,re god, b,åde blont elev/elev og elev/lerer.
Mestringsf ølelsen likeså. Det synes som om elevene ønsker å ve,re m.r" 

^ãd 
å fotte avgjørelser,

elevdemokratiet må vi ho større fokus på.
Mobbing: En liten økning ov konflikter på ungdomstrinnet, mens det hor ovtott på bornetrinnet.
Elevene hor relotívt god skolemotivosjon
Stondpunktkorokterer :

Elevundersøkelsen:

og muntlige fag. T flere av
ktkorokter o9

Jevnt over vre? medfornøyd kqrokterer skrstandpunkt ifr 9e
ene hor det vært ¡t IVfog utvi l¡kpos Somsvor me mlo unn9. stondp

ereksomenskorakt ere?
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Arstoll Antoll born Merknqder
2013 t6
?ot4 10 Noe usikkert. Blir antqkelig slørre gruppe.

2015 7

15. Elevgrunnlog
Elevgrunnlag 1. trinn

16. Elevfrover
Trinn Frover totolt

Ant
doqer

Ant.
elever

%

1 59 10 3,1

2 84 11 4,O

3 52 8 5,5
4 30 6 ?,6

5 10ó I 7,O

6 toz 10 5,L

7 t62 t2 7,t
I t7L T2 7,2
9 t70 15 6,O

10 162 T2 7,1

Kommentorer:

Som d¿t fromgår ov froversoversikten sã vorierer fraveret fra 2,6 % på 4.klosse som det
loveste til T ,2 % på S.klasse som det høyeste.
Klosser med høyt f raver skyldes ofte enkeltelever med stort frover. Diss¿ eløvene blir f ulgt
opp ov skolen.

Kort oppsummering ov ledelsen:

Skoleåret 2OL2/13 hor vert et vonskelig skoleår både hvo ongår olvorlig sykdom blont onsotte og

konf liktfyltø forhold i oppvekstsektoren.I tillegg opplever vi uro i orgonisosj onen P.g.a.
økonomiske nedskjeringeî og uvisshet om skolestruktur o9 stíllinger.
P.g.o. stobilítet og dyktíge medorbeidere hor
dettø ei positiv utvikling på skolen.

Hovøysund, 2t.O6.13
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Ärsmelding for Høtten barnehage 2OL2-73

1. STATESTIKK

l.l Barneantall

t.2Ba¡n med spesielle behov

Arstrinn Barnetall Antall helplass Antall% plass

2007 13 8 5

2008 TT 8 3

2009 6 5 T

2010 9 6 3

201.t 9 9 0

20L2 2 2 0

TOTATT 50 38 L2

Vurdering/tiltak:
l2OO7 gruppa er det barn som har begynt og sluttet i løpet av året - antallet barn som går ut

av Høtten barnehage ved endt barnehageår er l-3 stk. Vi har tatt inn barn gjennom hele året,

og noen barn har sluttet. Dette har resultert i at gruppene har vært i endring, og barn har

måtte fl¡te avdeling midt i året. Ved endt barnehageär 2013 - er det 50 barn og 61 plasser i

barnehagen. Ved hovedopptak for neste barnehageår er det tatt inn 7.5 barn (7 under 3 år og

0.5 over 3 år). Ved nytt barnehageår vil det være 44.5 barn i Høtten barnehage og62.5
plasser. Alle med prosentvise plasser i inneværende år har hatt 80 % plass - dette er ikke et

tilbud i vedtektene, og vi har valgt å ikke la det være et tilbud for neste bhg år. Dette fordi
det er vedtektsfestet at plassen må kunne deles med en annen prosentvis plass - og det er

ingen som kun Ønsker 20 % plass. 20% plass i barnehagen er heller ikke et tilbud vi girtil
foreldre, i fØlge vedtektene. Dette gjør at det er mindre antall barn i barnehagen - mens

antall plasser har økt med 1.5. Det er gjort et unntak fra vedtektene - ved å ta inn en 50 %

barnehageplass, denne plassen vil være på "topp". Vi har kunnet gjøre dette pga. av at vi har

tatt inn lærling for neste bhg. år. Lærlingen har ingen verdiskapning - da det er første års

lærling. HØtten barnehage har 100 % dekning ved oppstart i august - 13, altså ingen ledige
plasser. Det er ikke heldig å ta inn barn hele året, da det krever store omstillinger for barn og

personale. Barnehagen ønsker derimot 2 opptak i året - et i mars (med oppstart i august) og

et i oktober (med oppstart ijanuar). Da vil det være forutsigbar drift. Hvis det blir ledige

barnehageplasser i løpet av året - blir det selvfølgelig tatt inn barn løpende.

f.2OO7 - 1 barn Barnehagen hartidligere år hatt en stilling på "topp" - men som i

inneværende år har vært bundet opp til barn med spesielle behov, denne

stillingen har vært 100%. Dette iform av å være ressurs. Personen som

har stillingen har ikke kompetanse på området. I år har tilråding av

ressurstimer utgjort ca. 80 % stilling - i og med at vi ikke har spes.ped.,

har de resterende 20% ogsä gått til barna med spesielle behov. Barna blir
fulgt opp av ped. leder i det daglige, i tillegg til at det har blitt jobbet noe i

mindre grupper og noe som enetimer.

f.2008-3 barn



Ärsmelding for Høtten barnehage 2OL2-13

1.3 Fravær

1.4 Personalsituasionen

Vurdering/t¡ltak:
I lnneværende år har vi hatt 4 barn med spesielle behov - og det ble ikke lyst ut ledig stilling

som spesialpedagog/ressurs. Vurderingen gikk på at det er vanskelig å få noen til å ta så liten

stillingsprosent. Opplæringsloven er derimot klar på at barn med spesielle behov har krav på

spesialpedagogisk hjelp. Vi ser at barnehagen ikke har mulighet til å gi barna det tilbudet de

har krav på, uten ekstra tilførte ressurser. Midt ¡ året begynte pedagogen som hadde L. avd

spes. ped, og var "ansvarlig" for barna, på Havøysund skole, og en barne- og

ungdomsarbeider tok over som pedagogisk leder på dispensasjon. Pedagogen på disp. har

hatt ansvar for avdelingen, og ikke disse barna. Det er ikke mulig at en ped. leder skal ha

ansvar både for selve avdelingen, og itillegg ha ansvar for barna med spesielle behov. Dette

var forventet fra oppvekstsektoren ved oppstart forrige bhg. år - da de med videreutdanning

får kompensasjon for den. StillingsstØrrelsen blir da langt over 7OO%, noe som verken er lov

eller mulig. Det er nå ansatt 1 person for neste barnehageår i et 50 % vikariat, som vil ha

ansvar for barna med spesielle behov. For øvrig arbeides det med at det blir et

spesialpedagogisk team i oppvekstsektoren, hvor det for skole- og barnehageåret 2014-15 er

et team som dekker hele behovet under oppvekst. Dette vil være en god løsning, som sikrer

at æfl loven blir fulgt

Totalt i% Sykefravær i%
Torskebua: t9% Torskebua: o,syo

Hysebua: 25%

Seibua: t7%

Hysebua: r,6yo

Seibua: 2,7 Yo

Kveitebua: rl,zyo Kveitebua: 2,7yo

Vurdering/t¡ltak:
Fraværsprosenten er regnet fra 0L. juniZ}l2til 3L. mai 2013. Utgangspunktet for

utregninge n er 25! dager. Det meste av barnas fravær er fridager som b.l.a. ferie. Det er

generelt lavt sykefravær blant barna i Høtten Barnehage. Vi har gode rutiner for hygiene i

HØtten barneha - for å forebygge sykd om blant barn og voksne

Personale Ant. stillingshjemler Antall personer

Daglig leder t I
Pedagogiske ledere 2 2

Konstituerte ped. ledere 2 2

Ressurs 7 7

Fa ga rbeider/assi stent 2 2

Assistent 4 4

Fast vikar 0 0

Lærling T 1,



Ärsmelding for Høtten barnehage 2OI2-73

Renholder o,7 t
Verneombud, navn: T Renate Sjursen

1.5 Personalfravær - sykefravær

Vurderingltiltak:
Høtten barnehage har et flott og engasjert personale. De fleste som har jobbet her har lang

erfaring - noe som gjør at barnehagen Wer god kvalitet. Det har vært endringer i løpet av

året - en pedagogisk leder har begynt på Havøysund skole og en barne- og ungdomsarbeider

prøver seg i en nyjobb. Begge har vikariater neste barnehageår, fra Høtten barnehage. Vi har

fått inn en ny barne- og ungdomsarbeider, det er bra for barnehagen. Fagarbeidere er med å

heve kvaliteten til barnehagen. Vi har hatt to fagarbeidere som har fungert som pedagogiske

ledere - da vi ikke fikk kvalifiserte sØkere til stillingene. De har fungert godt i jobben, og de vil

fortsette i samme stillingen neste barnehageår. Det kom ikke kvalifiserte sØkere til
pedagogstillingene ved utlysningene dette året heller. Stillingene MÄ lyses ut mye tidligere

neste barnehageår - dette for å kunne konkurrere med andre som lyser ut tilsvarende

stillinger, så tidlig som februar er ønskelig. Vi har LL årsverk (faste stillinger) i barnehagen - i

disse årsverkene har det i de siste årene vært en stilling på "topp". Dette har gjort at

barnehagen har kunne tatt inn barn gjennom hele året. . Behovet for antall årsverk i

barnehagen vil svinge på en plass som Havøysund - dette fordi antall barn som blir født går

opp og ned. I inneværende år har stillingen på "topp" vært en ressursstilling - for de barna

som fikk tildelt timer for I2/t3.1 tilegg har vi tatt inn nye barn i barnehagen. Neste

barnehageår er den som har den stillingen - en del av grunnbemanningen. Vi har derimot
fått inn en 50 % stilling (spes.ped/ressurs) - for å kunne ivareta barna som har fått tilrådet
spesialpedagogiske og ressurstimer fra PPT. Dette gør at vi følger opplæringsloven 5 5-7. V¡

har iinneværende år hatt L lærling, det er positivt. Det ertidskrevende å ha lærling-da de

har krav på tett veiledning og oppfølging. Dette er personalet i barnehagen nødt til å ta

ansvar for - og det kommer på toppen av stillingen man har. Dette må kompenseres for -
ved neste inntak av lærling. Det ble foreslått fra rådmannen å ta bort en stilling fra Høtten

Barnehage pga. innsparinger. Dette engasjerte foreldrene og ansatte i barnehagen - og

forslaget gikk ikke igjennom. For å sikre høy kvalitet og stabilitet - er nok ansatte en

forutsetning for å få det til.

fusak: o/o

Sykemeldinger 3,3 (fra 20.08.12 - 30.06.13) - 05% fra samme periode i fjor

Egenmeldinger 3,2 (fra 20.O8.LZ - 30.06.13) - 0.4% fra samme periode i fjor

Totalt fravær: 615

Vurdering/tiltak:
Sykefraværet er regnet fra barnehageårets start 20.08.1-3 og til 30.06.L3 - og ikke ut ifra
kalenderåret. Data fra samme periode ifjor - viser at det totale sykefraværet har gått ned

med 0,9 %. El fravær på 6,5 To er "bra" sammenlignet med resten av landet - hvor
gjennomsnittet er rundt 9 % sykefravær (litt over). Samtidig er det viktig å jobbe med

sykefravær - noe vi har fokus på. Hva er nærværs - og hva er fraværsfaktorer? Nok

personale (hender) er det allerviktigste, et godt arbeidsmiljØ ogfokus på hygiene er andre

faktorer som er viktige, Vi er flinke å hjelpe hverandre på tvers av avdelingene. Det å ha hatt
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lærling har gjort at vi ikke alltid har tatt inn vikar ved sykdom. I tilegg til disse tallene er det

fravær pga. ferie, avspaseringer, lønnede og ulønnede permisjoner, velferdspermisjoner,

samt barns sykdom. I og med at man må reise bort når man f.eks har en time på sykehuset,

optiker o.l - og ikke bare kan gå til avtalen - og komme tilbake på jobb igjen, gjØr at fraværet

o behovet for vikar Øker.

Alle foresatte 0Foreldreråd Glenn Rune Halvari
1 1. lnnføring i vervet

2. Valg av

representanter til SU,

leder og nestleder.

8 foreldre/
4 avdelinger

l

J
G
c
o
Jo
!t
o¡:
bPr!tr

*Vårin Ayari
*Linn HoØy
*Tina Giæver
*Ann Kathrin H. Olsen
*Glen Rune Halvari
*Christen Selvåg
*Mona HoØy
tLinda Mikkelsen

3 Konstituering av SU

Godkjenning av

årsplan L2/L3
Gjennomgang av

vedtekter
Foreldremøte - vår,

planlegging.

Forslag til innhold og
gjennomføring av

bru keru ndersØkelse.

Godkjenning av

barnehageruta L3/14
Refleksjon rundt
satsingsområdet
t3/L4
Avviksmeldinger

6

(Daglig leder
sekretær - ikke

stem meberettiget)

2 foreldrerepr.
( Glenn Rune Halvari og

Christen Selvåg).

2 pers.repr.

(LillTone Larsen og Line

A Hansen).

1 politiker
Anniken Johansen

(daelie leder):
Renee B. Andersen

Deltasend e/referentf
ttl
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Ant.
møter

Aktuelt tema

Oppvekstkontoret Flere Saker som omhandler barnehagen

PPT Måsøy Flere Samtaler vedr. enkeltbarn med særlige behov

- både formelle og uformelle.
PPT Hammerfest 0

Forebyggende enhet - screening L Screening ble gjennomført våren 2OL2-men
ikke høsten. Det er satt opp datoer for
screening bhg. året L3-L4.

BUP statsped. nord 0

Havøysund Skole 2 Vi har hatt elever fra skolen som har hatt
yrkespraksis i barnehagen. Samarbeidsmøter
vedr. skolestartere (etter rutinene for
overgang bhg./skole).
Møter og tur med fadderklassen.

Kulturskolen 0 Det har ikke vært tilbud for barnehagen, fra
kulturskolen dette året.

Opplæringskontoret 3 -Opplæringskontoret har hatt
oppfølgingsmøte med barnehagen og

lærlingen.
-MØte vedrørende lærlinger neste bhg. år

Honningsvåg vg. skole L Møte vedrørende LOSA elever - som vi har
hatt utplassert i barnehagen. Vi har hatt møte
med Honningsvåg vg. skole og flere møter
med Frid Mikalsen som er kontaktperson for
elevene.

Arbeid med bistand Flere Vi har personer som har arbeidstrening i bhg.

- møter v/behov.

3. ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE

Vurdering/tiltak:
Vijobber målrettet med HMS arbeid i barnehagen. Sikkerhet er den viktigste prioriteten for
oss. Vi har egen HMS gruppe som har fordelt ulike ansvarsområder som følges opp. Det gås

4. BRANNVERN, livredning - HMS
Brannøvelser (antall, vurdering): 2 (sept. 2012 og april 2013) l- varslet og 1 uvarslet

Øvelsene eikk helt etter rutiner - godt gjennomførte.

FØrstehjelpskurs: 1 (februar 2013)

HMS/miljørettet helsevern: HMS gruppe - faste møter gjennom året. Hovedfokus dette året

har vært støy og ergonomi. Egen HMS "bolk" på hvert personalmøte.

Handlingsplaner: Handlingsplaner/rutiner er godt kjente for personalet. De skal gjennomgås

og evalueres bhg. året L3-1-4.
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jevnlige sjekkrunder, samt hatt innlegg på personalmøter som omhandler aktuelle HMS saker

og awik. Det er levert inn gjentatte alvorlige awik til teknisk - med kopi til
barnehagemyndigheten og oppvekst. Barnehagen mottok svar etter lang tid fra teknisk - at

av økonomiske hensyn, vil det ikke bli gjort noe nå. Barnehagemyndigheten ¡ Måsøy

kommune har ikke gitt tilbakemelding på bekymringene fra barnehagens side. Det er strenge

krav til HMS arbeid i barnehagen, ting skal kontrolleres og følges opp - mange ting skal

risikovurderes og føres tilsyn med. Som daglig leder stiller jeg meg spørsmål om dette kun er

for at vi skal ha ting dokumentert "på papiret"? Bør ikke det man avdekker prioriteres, og

følges opp fra barnehagemyndighetens side? I mange år har det bl¡tt gitt tilbakemelding via

avviksmeldinger, lekeplasskontroller og årsmeldinger - om ting som blant annet går på

sikkerheten til barna. Det blir ikke fulgt opp - verken ved tilbakemeldinger eller i budsjett.
Dette ønsker vi i barneh en endri a

Daglig, uformell kontakt Fungerer godt.

Foreldremøter -1 (sept. L2)- Felles- og avdelingsvise.
- Planlagt foreldremØte ijuni 13 - med påmelding. Få

påmeldte gjorde at vi avlyste møtet. Det bruker ikke å være

foreldremøte på våren - så dette var et prøveprosjekt.
- Foreldremøte for skolestartere - våren 13.

Itilvenningstiden for nye barnPrimærkontakt

Felles arrangement Vi har hvert år ulike fellesarrangement som; nissefest, kafeer,

beachparty, solfest, karneval, påskevandring og
julegudstjeneste.

Julefrokost, FN kafé, markering med kafé på

barnehagedagen, sommerfest i Selvika. Godt oppmØte fra
foreld re /søsken/besteforeld re - på disse arrangementene

Foreldretilstel ni nger

Oppslagstavle Foreldrene er godt fornØyde med whiteboardtavla i

garderoben - her er info om hva vi skal gjøre - og har gjort.

Vi gjennomførte brukerundersøkelse i mai-l-3, - hvor
svarprosenten var ....37% (55% - hvis vi regner ut fra
søskenrelasjoner i barnehagen). Foreldrene er veldig
fornøyde med barnehagen. Vi brukte skalaspørsmål som gikk

fra L-6, hvor 6 var best og 1- var dårligst. I gjennomsnitt lå

svarene på 5. Det er vi veldig fornøyde med i barnehagen.

Brukertilpasning

rl :it :li i
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Det er faste rutiner for samarbeid med skolen vedr. ove bhg. /skole

vurdering/tiltak:
Vi har hatt et godt samarbeid med skolen og fadderklassen. Skolestartere og faddere har

møttes ved flere anledninger og hatt ulike aktiviteter sammen. De reiste b.l.a. sammen til
lngøy. Vi har hatt møter med skolen vedr. enkeltbarn - og behov ved overgang bhg. /skole
Barnehagen har også hatt et mØte med de som skal ha 1. klasse til høsten - hvor
barnegruppa ble diskutert. Her ble det tatt opp styrker og utfordringer.

Brannmester
l tilsyn
Branntilsynet avdekket to avvik. Barnehagen skulle kartlegge farer og problemer, og på

denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere

risikoforholdene. Dette er ikke blitt gjort - men skal gjøres. Vi har derimot gode rutiner for
sikkerhet inne i barnehagen. Vi har brukt mye tid på avvik og dokumentering på barnehagens

uteområde. Komplette branntegninger over bygget er ikke iverksatt og avviket er ikke

lukket. Dette er teknisk etat sitt ansvar.

Produkt .og elektrisk tilsyn
l tilsyn
Tilsyn ble gjennomført 15.03.L3 og avvikene er ikke lukket. Barnehagen har kontaktet
brannsjefen - men det er ikke blitt gjort noe mer med avvikene.

Fylkesmannen
0 Tilsyn

Kommunen
0 Tilsyn

Bedrift shelestjenesten - Hemis
l tilsyn
02. mai- 13. De var veldig godt fornØyde med barnehagens HMS arbeid. Det kom 6

bemerkninger - som jobbes med.

Forskrift for utelekeplasser
l tilsyn
Daglig leder har tilsynsmyndighet i kommunen, ogfqrer tilsyn på lekeplassen sammen med

VO. Avvik som ble avdekket ved forrige tilsyn - og flere år tilbake er fortsatt ikke lukket. Avvik

for uteområdet er sendt teknisk og kultur- og oppvekst - gjennom året.

Kommunelege
(forskrift for miljørettet helsevern )

0 tilsyn

r[iii ,,r,ti ¡r¡ ¡-:r, ¡;;] .r,,'
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Planleggingsdager
Antall: 5

Tema:
Planlegging av bhg. året.
Evalueringer
Felles ADHD kurs.

Voksenrollen ¡ møte med barna

Refleksjon
Vurdering
På høsten hadde vi to planleggingsdager (20 og 2L. O8.L2) til å planlegge bhg. året - samt

bestemme satsingsområde. I oktober skulle personalet på kurs til Alta, gjennom RSK. Men

det ble avlyst. Barnehagen gjennomførte ikke planleggingsdagen, og hadde bhg. åpen.

I november hadde vi en planleggingsdag sammen med skolen og forebyggende enhet - hvor

temaet var ADHD. Kurset ble avholdt i Havøysund.

02. april (rett etter påske) hadde vi en planleggingsdag -ogI4.juni hadde vi en. Hovedfokus

var planlegging av neste barnehageår - evalueringer. Opprydding i barnehagen ble det også

brukt litt tid på.

Personalmøter
Antall: 9

Tema:
Arbeidsmiljøet
Planlegging

Evalueringer
HMS rutiner
Organisering
FØrstehjelpsku rs

Øvingmed brannslanger
Språk"kurs" med PPT

Verdiskapning
Tema arbeid
Refleksjon
Vurdering:

Evalueringer, Pedagogiske

refleksjoner, samkjøre drifta og

arbeide mot målsettingen for
inneværende år. Koordinering av

avdelingenes gjøremå l.

Pedagogmøter
Antall: ca 1t pr uke

lntern drift
Veiledning
Orga n isasjonsutvi kli n g

Refleksjon

Evaluering, daglig drift, planlegging

og koordinering av aktiviteter,
drøft inger, gjen nomgang av

barnegruppa og enkeltbarn.

lntern drift
Barnegruppa
Refleksjon
Veiledning

Avdelingsmøter
Antall: ca 1t pr uke



Interkommunalt
samarbeid
2 pr halvår

Barnehageutvikling Daglig leder er i et styrernettverk
med barnehagestyrere i kvalsund
og Kokelv, der forskjellige forhold
knyttet til utvikling av bhg. taes
opp. Har kun vært på ett møte
bhg. året 2IOL2/L3. Daglig leder
deltar og så på RSK sine

styrersamlinger - som har vært
kun et inneværende år. Her taes
ulike bhg saker opp.

Eksterne kurs (der
en eller flere har
deltatt)

Fagforbundet
Utdanningsforbundet
Fylkesmannen i Finnmark
RSK vest finnmark

NØdvendige kurs for drift av

barnehagen. RSK har kurs inne
utviklingsarbeid.

Ârsmelding for Høtten barnehage 2}t2-t3

8.2 kompetanseutvikling/kurs

Pedagogisk veiled nin g/ledelse
Flerkulturelle barn
Mobbing i barnehage

Fylkesmannen i Finnmark
"Søt elfer tøff üfritt valg"

L2.09.72 T Renee B. Andersen

Fylkesmannen i Finnmark
Fagdager

18.LO.L2 2 Renee B. Andersen

Barnehageledersaml i ng t5.tt.tz 2 Renee B. Andersen
ADHD 05.n.L2 T Hele personalet

Vennskap og fellesskap i

barnehagen
L4.05.13 L Aina N. Johnsen, Helene Seppola og

Hanna jacobsen.

Hvordan skape et
språkstimulerende miljø for
minoritetsspråklige barn

30.05.L3 t Renee B. Andersen
Aina N. Johnsen

Førstehjelpskurs 26.O2.r3 2 timer Hele personalet

Ba rnehagel edersa m ling 29.03.13 2 Renee B. Andersen
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a Fallmatter eller sand under lekestativ og disser. Pr i dag oppfyller vi ikke kravene.

Det er gitt beskjed om dette - men avvist av økonomiske årsaker.

Elementer rundt lekestativer er kommet frem - og må dekkes til. Det er gitt beskjed

om - men blir ikke gjort noe med. B¡te ut rustne skruer/bolter på disser/stativ -
gitt beskjed, men blir ikke gjort noe med. Sette oppsøppelbokser på utsiden. lkke

blitt prioritert.
Drenering av uteområdet - da det legger seg demninger med vann som kan bli opp

til 70 cm høyt, og knyttes stor risiko opp mot. Awiksmelding er sendt - men blir ikke

gjort noe med av økonomiske årsaker.

Snømåking om vinteren blir veldig dårlig gjennomført, og det er store snømengder
på barnehagens inngjerdede område. Kun en "stripe" i perioder. Det er knyttet fare
til at det ikke måkes - da det vil være vanskelig for evt. Brannbil og ambulanse å

komme inn i barnehagen ved brann - eller en ulykke. I tillegg er alle dørene
nØdutganger - disse blir ikke holdt åpne ved snefall. Tekninsk Ønsker at porten til
barnehagen taes bort i vintersesongen - men det ønsker ikke barnehagen av

sikkerhetsmessige årsaker. Utgangen går mot parkeringsplass og vei.

Det bør gjøres noe med belysningen ute, da det er veldig få utelys. Det er vanskelig

å se barna på barnehagens uteområde i mørketiden.

o

a

a

a

IO.DAGIIG LEDERS EVALUERING AV BARNEHACEARET 2OI2.I3

Jeg kom tilbake til Havøysund i august i fjor - og det var en fryd å overta som daglig leder i

HØtten Barnehage. Her er det gode rutiner, et aktivt og engasjert personale - fornøyde
barnogforeldre. Høttenbarnehageerenbarnehageavhøykvalitet-tjenestenvi leverer

er god. Brukerundersøkelsen som ble gjennomført i mai - 13 viser at foreldrene er veldig

fornøyd med barnehagen. Det som trekker noe ned er utrygghet iforhold til sikkerheten på

uteområdet - noe barnehagen har levert avviksmeldinger på. Økonomisk sett drifter
barnehagen med et veldig lavt budsjett. Det er mange utfordringer med tanke på

vedlikehold og ikke minst sikkerheten til barna, dette bør prioriteres høyt på neste års

budsjett. Det hjelper ikke å være etterpåklok- hvis det skjer noe vi kunne ha gjort noe med

på forhånd. Personalgruppen har vært stabile - og vi har en fraværsprosent som er ok, men

selvfølgelig Ønskes lavere. Vi har et godt arbeidsmiljø - preget av samarbeid, refleksjon,

lojalitet, trygghet, engasjement, omsorg, humor og arbeidsglede. Det er gode

forutsetninger for å skape den gode barnehagen vi har. Det som ligger i slagordet "l Høtten

barnehage e det godt å gå -for store ogfor små" - er slik vi har det. Vi har jobbet med

friluftsliv som hovedfokus - og det har vi jobbet godt med. Vi har skapt arenaer for omsorg,

lek og læring. Satsingsområdet i fjor, har ført til årets satsingsområde som er
" Hovgysundværingen" - " Med sonsene på lur, utforsker vi Hovøysunds notur, nærmiljø,

fiskeri og kultul'. Vi ønsker å skape samhold og tilknytning mellom barna som er sterkt og

varig - og at de barna som kommer til Høtten barnehage skal utvikle en sterk tilhørighet
Havøysund, til gruppen ogføle stolthet over sin hjemplass og kystkulturen de er en del av. I

tillegg fokuserer vi videre på sosial kompetanse - med materiellet "Det er mitt valg" - og på

språkstimulering, Et spennende barnehageär vi går i møte!
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