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Innledning 

Kvalitetsmelding for grunnskoler i Sarpsborg kommune er utarbeidet for å gi informasjon om 

tilstand og status i den kommunale skolesektoren i 2021. Meldingen skal danne et 

utgangspunkt for dialog, drøfting og planlegging av arbeidet med kvalitetsutvikling i 

Sarpsborgskolen.  

Skolen spiller en stor og viktig rolle i alle barn og unges liv. Gode skoler som løfter alle 

elevene uavhengig av bakgrunn, er de viktigste bidragene for å skape et samfunn med små 

forskjeller og like muligheter for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en 

kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. I stortingsmelding 6 

trekkes det fram at det viktigste grepet vi kan ta for å fremme og styrke en inkluderende 

praksis, er å forbedre kvaliteten på det ordinære, allmennpedagogiske tilbudet. Skolen skal 

møte alle elevene med tillit, respekt og krav, og de skal få utfordringer som fremmer danning 

og lærelyst. Elevmedvirkning skal prege skolens praksis. Det betyr at elevene skal både 

medvirke og ta medansvar i læringsfellesskapet som de skaper sammen med lærerne hver 

dag.  

Det er et overordnet mål å videreutvikle kvaliteten i skolene, slik at alle elever opplever 

tilhørighet, mestring og utvikling. Skoleeiere, det kommunale støttesystemet og ansatte i 

skolene deler et felles ansvar for dette.  

Oppvekstplanen 2018-2030 Sammen skaper vi Sarpsborg - der barn og unge lykkes, er et av 

flere kommunale virkemidler for å videreutvikle et skoletilbud av høy kvalitet. 

Kommunedelplanen er et viktig verktøy for å sikre en enhetlig forståelse for planlegging og 

gjennomføring av tiltak innenfor oppvekstområdet i planperioden. Den skal støtte 

skoleledere, skoleansatte og det kommunale støttesystemet til å arbeide med skolens 

kjerneaktiviteter. Kvalitetsmeldingen rapporterer på utvalgte tiltak fra innsatsområdene i 

Oppvekstplanen. 

Året 2021 har i stor grad vært preget av pandemien og dette vil prege kvalitetsmeldingen. 

Arbeid med kvalitetsutvikling har til tider måtte vike for drift og smittevern. Skolene har måttet 

forholde seg til trafikklysmodellen som viser hvilke smitteverntiltak de må følge på de ulike 

nivåene. Gjennom året har dette skiftet mellom rødt, gult og grønt nivå. Skolene har vært 

blant de som har stått i førstelinja i en krevende tid. Når vi ber lederne beskrive sine 

erfaringer fra pandemien er det noen områder som går igjen. Høyt sykefravær, raske 

endringer, mye organisering, stor frykt blant ansatte og liten tid til fagutvikling gjennom 

kollektive læringsprosesser. Samtidig er det liten tvil om at ansatte i skolene har strukket seg 

langt for at elevene skal få gode dager hvor læring står i fokus, selv når det har vært 

krevende arbeidsforhold. Skoleansatte og skoleledere har lagt ned en imponerende innsats 

for å få dette til! 
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Sammendrag 

2021 ble som 2020 et annerledes år. Optimismen om en normal hverdag var stor både i 

begynnelsen av året når vaksinasjonen av befolkningen satte fart, og når nytt skoleår startet 

opp høsten 2021. Ved begge anledningene satte pandemien oss ettertrykkelig på plass 

igjen, og skolene har hatt en stor oppgave med å holde hjulene i gang. Stort fravær av både 

elever og ansatte har naturlig nok preget året som har gått. Til tross for dette reflekterer 

kvalitetsmeldingen for 2021 at året har inneholdt mange aktiviteter og mye læring. Ansatte i 

Sarpsborgskolen har nok en gang vist at de har stått sammen og ytt en stor og viktig innsats 

for barn og unge kommunen. 

Per 1.10.2021 var det 6 657. Elevtallsutviklingen fra 2020 til 2021 viser en økning på 39 

elever siste år. De to siste skoleårene har det vært en samlet elevtallsvekst på 63 elever. 

Fødselstallene indikerer at denne veksten skal stagnere, men så langt er det overveiende 

stabile tall. 

I 2021 hadde 7% av elevene vedtak om spesialundervisning. Dette er en økning fra 6,5 % 

forrige skoleår. Timer med miljøarbeider/assistent kommer i tillegg. Gjennomsnittlig antall 

timer til spesialundervisning per elev, er stabilt sammenliknet med fjoråret, men har økt over 

de siste 5 år. I 2021 hadde 49% av elevene med spesialundervisning, vedtak på 271 

årstimer eller mer. Dette er den høyeste bolken med årstimer som det rapporteres på i GSI. 

Til tross for at det er prosentvis færre elever som får spesialundervisning enn på landsbasis, 

avholdes det prosentvis flere lærertimer med spesialundervisning i Sarpsborg enn i Norge. 

Dette skyldes altså ikke antall elever som får spesialundervisning, men omfanget av 

spesialundervisningen som gis.    

Pr. 1.10.2021 ble det gitt særskilt norskopplæring til 430 elever. Av disse fikk 283 elever i 

tillegg tospråklig fagopplæring. I særskilt språkopplæring er de mest brukte språkene 

arabisk, somali, kurdisk, polsk og bosnisk.    

Arbeidet med å revidere og implementere «system for dialog, styring og internkontroll med 

tilhørende årshjul» har også i 2021 vært et omfattende arbeid. Bakgrunnen for revidering er 

endringen av kommunelovens kap.25 om internkontroll. Vårt lokale «System for dialog, 

styring og internkontroll», som inkluderer prosessene med Bystyret og politisk ledelse, skal gi 

et godt grunnlag for at kommuneområdet oppvekst skal kunne utvikle oss sammen mot å 

realisere målene i Kommunedelplan for oppvekst 2018-2030 

Vårt arbeid med sammenheng og overganger, i alle stadier fra oppstart i barnehage til 

fullføringen av videregående opplæring, har fortsatt også i 2021. Rutinebeskrivelsen for god 

overgang og sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning er i drift. 

Hensikten med den nye rutinen er å få en likere praksis i barnehagene og skolene i 

Sarpsborg kommune 

Et viktig ledd i arbeidet med helhet og sammenheng, er vårt tverrfaglige samhandlingsteam 

for barn og unge. Samhandlingsteamet skal bidra til å gi barn og unge et mer helhetlig 

hjelpetilbud på et tidligst mulig tidspunkt ved bekymring. I 2021 ble det behandlet 12 

meldinger i Samhandlingsteam. 8 meldinger kommer fra skole, 3 meldinger fra 

barnevernstjenesten og 1 melding kom fra virksomhet forebyggende tjenester ved 

helsesykepleier. Elevene tilhører 8 ulike kommunale skoler. Henvisningsgrunnlaget er 

adferdsvansker, sosiale og emosjonelle utfordringer, skolevegring/livsvegring og psykisk 

helse.   
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Skole-hjem samarbeidet har stor betydning for barn og unges skolegang. En god og tillitsfull 

dialog mellom hjem og skole er et gjensidig ansvar, men skolen har det overordnede 

ansvaret for å ta initiativet og legge til rette for samarbeid. I 2021 valgte 42,2% å svare på 

Foreldreundersøkelsen, det tilsvarer cirka 2 900 personer. Det dessverre en nedgang på 

omtrent 8 % fra 2020, og samme nivå som i 2019. De foresatte svarer hovedsakelig at deres 

barn trives både på skolen og på SFO, og at barnet har medelever å være sammen med. De 

foresatte opplever å bli tatt imot på en god måte når de kontakter skolen. Cirka 98 stykker 

svarer litt eller helt uenig på at barnet deres trives på skolen. Cirka 52 stykker svarer litt eller 

helt uenig på at de blir tatt godt imot av skolen. Den enkelte skole orienterer om resultatene 

for foreldreundersøkelsen ved sin skole gjennom Foreldrerådets arbeidsutvalg, 

Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget. 

Våren 2021 fikk Ungdomsrådet i oppdrag av SLT-arbeidsutvalget om å arrangere og lede 

digitalt foreldremøte med deltakere fra Politiet, leder av KFU og SLT-koordinator. Temaet og 

målet med møtet var å sammen skape et trygt og godt ungdomsmiljø i Sarpsborg. 

Ungdomsrådets bidrag til møtet var å synliggjøre de unges blikk i byen vår ved å snakke om 

vennskap og tilhørighet, inkludering og det å vokse opp i en digital verden. De tydeliggjorde 

hvordan ungdomsmiljøet i Sarpsborg er og oppleves, både når det gjelder fremmedfrykt og 

rus.  

Elevenes læringsmiljø kartlegges ellers årlig gjennom den nasjonale Elevundersøkelsen. 

Elevundersøkelsen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og gjennomføres for alle elever 

fra 5. – 10. trinn. Elevene tar stilling til påstander om sitt skolemiljø, og gir et øyeblikksbilde 

av hvordan de opplever skolehverdagen. På en skala fra 1 – 5 hvor 5 angir høyeste score, 

ligger Sarpsborg i snitt på 4,3 på spørsmålet om elevene trives godt på skolen. Skalaen viser 

i snitt 4,7 på spørsmålet om elevene har noen å være sammen med i friminuttene, og 4,2 på 

at det stort sett er trygt miljø på skolen og at de har noen å snakke med hvis det er noen som 

plager dem.  Skalaen viser i snitt 4,4 på spørsmålet om elevene får god hjelp og støtte fra 

lærerne sine og at de blir møtt med respekt. Undersøkelsen viser også et snitt på 4,3 på at 

elevene får nødvendig hjelp og støtte hjemme.  

Resultatene på nasjonale prøver på 5.trinn i lesing og regning viser at Sarpsborg kommune 

har en positiv trend over tid (fra 2016 til 2021), med færre elever på mestringsnivå 1. Fortsatt 

ligger vi noe bak det nasjonale snittet. Resultatene på nasjonale prøver på 8.trinn i lesing og 

regning viser en stabilitet i utviklingen over tid på mestringsnivå 1, og kommunen ligger noe 

bak det nasjonale snittet. Sarpsborg kommune jobber systematisk med 

kartleggingsresultater og tidlig innsats, og har dette året også henvendt seg til veiledere ved 

skoler som viser til gode resultater på de nasjonale prøvene. Hensikten med denne 

henvendelsen er å samle informasjon om skolens system og trinnets arbeidsmåter, slik at 

det gode arbeidet som gjøres i enkelte skoler kan overføres til alle skolene i kommunen. 
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Kapittel 1. Et annerledes år under Korona 

 

Kriseledelse 

 
Året 2021 startet med rødt nivå for skoler og barnehager. 

Skolene meldte at det stort sett gikk fint å drifte på rødt nivå. Det 

mest krevende har vært endringer i nivåer på kort tid. 

Inneværende skoleår startet opp med grønt nivå, og utover 

høsten ble det full gjenåpning i samfunnet. Dessverre endte 

kalenderåret 2021 med strenge restriksjoner igjen og skolene 

måtte over på gult nivå.  

Sarpsborg kommune har fortsatt med krisestab gjennom store deler av året 2021, med 

unntak av i perioden det var gjenåpning i Norge. Direktør oppvekst har vært representert i 

kommunedirektørs kriseledelse gjennom hele perioden. Han tok med seg aktuelle 

problemstillinger og drøftinger fra den kommunale kriseledelsen til krisestab oppvekst.  

Direktør oppvekst har sendt ut e-post med informasjon til lederne, og det har vært avholdt 

virksomhetsledermøter knyttet til koronasituasjonen jevnlig og ved behov. Det har også vært 

avholdt jevnlige medbestemmelsesmøter med de hovedtillitsvalgte i hele perioden.    

Oppvekstområdet har forholdt seg til de nasjonale smitteveilederne på barneskole/SFO og 

ungdomsskole, og til den lokale beredskapsplanen som ble laget i 2020, med tilhørende 

rutiner og felles føringer. Beredskapsplanen evalueres og justeres fortløpende. Skolene har 

også forholdt seg til de nasjonale føringene knyttet til tilbud for utsatte barn og unge, og 

foresatte i samfunnskritiske funksjoner. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyser  

 
For å kunne ivareta elevene og de ansatte på best mulig måte, samt gjennomføre en 

forsvarlig opplæringssituasjon, ble det gjennomført flere risikovurderinger i 2021:   

• Åpne barneskoler og SFO  

• Digital undervisning (hjemme og på skolen)  

Som oppfølging av disse risikovurderingene, ble det iverksatt tiltak rettet mot elever og 

ansatte. Eksempel på tiltak var:  

• Kontakten med elevene må være tilpasset. 

• Lærer benytter ulike kommunikasjonsformer for å sikre at alle elever blir ivaretatt. 

Enten lærer har dialog muntlig eller skriftlig med den enkelte elev, må eleven 

gjennom denne oppleve seg "sett". Lærer må bruke sin kjennskap til elevens 

mestring og hvordan eleven har det til vanlig, når lærer kommuniserer med eleven.  

• Tilpasning av fagplaner/årsplaner.  

• Den enkelte virksomhet må vurdere om det skal gjøres tilpasninger av fagplanene 

som følge av det reduserte læringstilbud våren 2021. 

De ansatte på hele oppvekstområdet har meldt om stor arbeidsbelastning. Særlig 

skoleledere og kontaktlærere opplevde fortsatt stort arbeidspress i 2021.  
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Oppvekstadministrasjonen utarbeidet en ny retningslinje for hjemmeundervisning (covid -19) 

for en hel klasse/helt trinn. Foresatte opplevde underveis i året at den nye retningslinjen ga 

mer likhet i hjemmeskoletilbudet.  

 

Utsatte barn og unge  

 
Med utsatte barn og unge velger vi å benytte følgende definisjon hentet fra 

Nasjonalfagligretningslinje utgitt av Helsedirektoratet:   

«Utsatte barn og unge» er barn og unge med risiko for å utvikle problemer som kan lede til 

mangelfull grunnopplæring, med påfølgende utfordringer knyttet til utdanning, arbeid og 

helse som står i fare for fremtidig marginalisering.»1  

Skolene har kartlagt og ivaretatt elever med behov for ekstra oppfølging. Skolene har i 

hovedsak kartlagt disse elevene ved at ledergruppen, i samarbeid med aktuelle 

kontaktlærere, har vært i dialog med hjemmene og skolene har samarbeidet med aktuelle 

støttetjenester for å ivareta disse elevene. Skolene har gjennom hele året gitt tilbud om 

tilstedeværelse på skolen for elever som har hatt behov for det og som det har vært knyttet 

bekymring til. Det er blitt gitt et tilbud til i underkant 300 barn og unge.  

Arbeidsgruppen med representanter fra kommuneområdene Oppvekst, Helse og velferd og 

Samfunn videreførte samarbeidet i 2021. Arbeidsgruppen laget en oversikt over aktiviteter 

for vinterferien og påsken. De laget også en oversikt over og informerte om hvor barn og 

unge kunne henvende seg hvis de hadde behov for noen å snakke med i feriene. Siste møte 

i arbeidsgruppen ble gjennomført i september, men det ses på muligheter for å videreføre 

samarbeidet. Gruppen ønsker fortsatt samarbeid og ser gevinst av samarbeidet som har 

kommet i gang. Det ses nå på hvem som skal ha koordineringsansvar for gruppens videre 

arbeid.  

 

Sommerskole 2021 

 
Det var område samfunn(kultur) som hadde hovedansvaret for å planlegge, koordinere og 

gjennomføre sommerskole 2021 for barn og unge i Sarpsborg. Kommunen fikk tildelt i 

overkant 6 millioner kroner til dette formålet.  

Oppvekst samarbeidet med kultur for 

å informere om tilbudet ut til alle 

innbyggerne, blant annet ved hjelp av 

St. Marie læringssenter, samt å være 

i dialog med alle familier og motivere 

alle til å delta. Skolene sendte ut 

påmeldingsskjema og videreformidlet 

disse. Oppvekst deltok også i 

planleggingen av aktivitetene og 

samarbeidet om bruk av lokaler i 

prosjektgruppa. 
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Ungdom i Korona-tiden 

  

I mai 2020 inviterte Kompetansesenter rus Øst (KoRus – Øst) alle kommuner i gamle 

Østfold, Innlandet og Akershus til å delta i en spørreundersøkelse med navn: «Ungdom i 

korona-tiden». Sarpsborg kommune gjennomførte denne i 2020. I april 2021 gjennomførte 

Sarpsborg som eneste kommune undersøkelsen på nytt. Undersøkelsen ble sendt ut til alle 

ungdomsskoleelevene. Den var elektronisk, frivillig og anonym. Spørsmålene var basert på 

spørsmål i Ungdata-undersøkelse og «korona-undersøkelse» i 2020. 1107 elever deltok. 

Dette var en klar oppgang fra 2020, hvor 490 elever deltok. I tabellen under gjengir vi noen 

svar fra undersøkelsene fra både 2020 og 2021 knyttet til psykisk helse. I framstillingen er 

spørsmålene noe modifisert for å gi en bedre oversikt. Det presiseres at vi ikke har tall fra 

2019, og derfor vet vi ikke hvordan tilstanden var før pandemien slo til.  

 

 

Undersøkelsen kan tyde på at pandemien har påvirket de unge i Sarpsborg i en mer negativ 

retning i perioden som har vært fra sist undersøkelse, altså fra mai 2020 til mai 2021.  

Våren 2021 opplevde ungdommene at skolene var på rødt nivå i 

en lang periode. Det betød at skolene måtte organisere 

opplæringstilbudet med en blanding av «hjemmeskole» og 

opplæring på skolene. Alle elevene skulle ha noe fysisk oppmøte 

på skolen i løpet av en uke. Tilbudet elevene fikk var noe ulikt fra 

skole til skole. Dette handlet om skolenes bygningsmessige 

kapasitet i tillegg til karantene og sykefravær hos både 

ungdommer og ansatte. Vi merker oss at 60% av ungdommene 

rapporterer at de har lært mindre i denne perioden, mens 14 % 

sier at de har lært mer. Nesten 33 % sier at internettforholdene 

hjemme er så dårlige at de har hatt problemer med å følge 

undervisningen.  

 

 

 

Spørsmål 2020 2021 

Har pandemien ført til at du brukte mer tid på å 
være sammen med venner på nett? 

50% ja 63% ja 

Har pandemien ført til at du sover mer? 59% ja 51% ja 

Har du opplevd konflikter og krangling hjemme 
på grunn av skjermbruk? 

15% ja 18% ja 

Er du plaget av ensomhet? 28% ja 26% ja 

Har du noen å snakke med hvis du føler seg 
utenfor eller trist? 

82% ja 
14% vet ikke 
4% har ingen 

79% ja 
13% vet ikke 
7% har ingen 

Har du vært i kontakt med alarmtelefon eller 
hjelpetelefon? 

5% har vurdert  
3% har tatt kontakt 

7% har vurdert 
3% har tatt kontakt 

Har du vært i kontakt med helsesykepleier? 5% ja 11% ja 

Beskriv opplevd livskvalitet målt på skala 1-10 
der 10 er best 

6-10: 71% 
1-5: 29% 

6-10: 63% 
1-5: 37% 

Kunstner, elev Hafslund skole. 
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PPT og skolene melder om økt bekymring for at flere av elevene våre har utviklet 

skolevegring. Flere barn/ungdommer enn tidligere forteller at de synes det er vanskelig å 

møte på skolen. Årsakene til dette kan være mange, og er ikke analysert nærmere. Det fins 

heller ikke et enhetlig svar på dette, fordi problematikken er individuell for de det gjelder. 

Allikevel er det sannsynlig at dette kan være ettervirkninger av pandemien.  

Koronaperioden har vært spesielt utfordrende med tanke på kontinuitet i skoletilbud for alle 

elever, og har bidratt til å forsterke det bekymringsfulle fraværet hos flere av elevene. Enkelte 

elever har imidlertid opplevd faglig mestring ved fjernundervisning, grunnet bortfall av krav til 

sosial deltakelse. Å unngå sosial deltakelse er en kortvarig løsning som ikke vil bidra til å 

styrke deltakelse i utdanning og arbeidsliv på lengre sikt. Skolene må være tett på de 

sårbare elevene og sette inn egnede tiltak i samarbeid med andre involverte instanser.   

 

Tilskudd til kommuner rettet mot sårbare barn og unge 

 
I mars 2021 mottok Sarpsborg kommune 2 742 830 kr i tilskudd til tiltak rettet mot sårbare 

barn og unge i skole. Målet med tilskuddsordningen er å redusere elevenes eventuelle tapte 

progresjon og forhindre frafall i perioden skolene har vært stengt eller hatt redusert tilbud på 

grunn av smittevernstiltak. Kommunen har satt inn følgende tiltak: 

• Intensiv opplæring 

• Leksehjelp  

• Økt bruk av lærere i klasserommet i ordinære timer  

• Økt bruk av miljøarbeidere/sosiallærere eller andre tilsatte på skolen, i klasserommet i 

ordinære skoletimer  

• Miljøarbeider som bl.a. arrangerer aktiviteter i friminuttene, møter elever som har 

problemer med å komme seg opp og til skolen m.m. 

• Enkelte ekskursjoner og sosiale tiltak på ungdomstrinnet for å kunne gi elevene en 

mer variert opplæring og styrke elevenes psykiske helse. 10.trinn har i liten grad 

opplevd læring på andre arenaer enn i klasserommet og digitalt.  

Tiltak er satt inn på alle 6 ungdomsskolene, hovedsakelig på 10.trinn, for å styrke de skriftlige 

fagene. Disse elevene har hatt det meste av sin ungdomsskoletid under pandemien og har 

hatt mye hjemmeundervisning. Det er også satt inn tiltak ved 4 barneskoler på bakgrunn av 

en risikovurdering med utgangspunkt i kartlegging av sårbare barn og unge under 

koronapandemien og resultater på kartleggingsprøver. Dette for å kunne sette inn tiltak der 

det ville være mest krevende å møte behovet gjennom det ordinære tilbudet.  

 

 

 

 

Slik gjør vi det i 2022 

• Oppvekstadministrasjonen gjennomfører en helhetlig skolemiljøanalyse hvor 

blant annet fravær, og mulige årsaker til fravær, har en sentral plass.  
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Kapittel 2. Fakta om Sarpsborgskolen 

I dette kapittelet beskrives mange av de faktorene som gjerne omtales som strukturkvalitet. 

Disse danner en viktig ramme for at det skal være god kvalitet i det som skjer i 

skolehverdagen. 

Kvalitetsmeldingen skal gi informasjon om tilstand og status fra den kommunale 

grunnskolen. Tallene under er altså basert på den offentlige skolen. Til opplysning er det 337 

elever bosatt i Sarpsborg kommune som går på private skoler i eller utenfor Sarpsborg 

kommune. 

 

Elever i Sarpsborgskolen  

 

Pr.1.10.2021 var det 6657 elever i Sarpsborgskolen. Elevtallsutvikling fra 2020 til 2021 viser 

en økning på 39 elever siste år. De to siste skoleår har det vært en samlet elevtallsvekst 

på 63 elever.  

Skoleår:  2017-2018  2018-2019  
2019-

2020  
2020-

2021  
2021-

2022  

Antall elever  6 585 6 579  6 594  6 618  6 657  

Kilde: GSI/Utdanningsdirektoratet 

  

Gjennomsnittlig gruppestørrelse  

 

Innføring av nasjonal norm for lærertetthet fra skoleåret har gitt en øvre grense for hvor 

mange elever det skal være i gjennomsnitt per lærerårsverk i grunnskolen. På 1.-4. trinn er 

normen satt til 15 elever i gjennomsnitt per lærer. På 5.-7. trinn og på 8.-10. trinn er normen 

satt til 20 elever per lærer. Ressurser til spesialundervisning, undervisning i særskilt norsk 

eller andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter regnes ikke 

med.   

Gjennomsnittlig gruppestørrelse   

i ordinær undervisning  

2020  2021  Viken   

2021  

Nasjonalt  

2021  

1.-4.årstrinn  14,3  13,8  14,1  13,5  

5.-7.årstrinn  16,6  17,1  17,3  16,2  

8.-10.årstrinn  19,6  19,6 18,4  17,6  

Kilde: Utdanningsdirektoratet/GSI 
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Driftsutgifter  

 

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at korrigerte brutto driftsutgifter pr elev for Sarpsborg i 

2021 var kr. 125.176. Tilsvarende gjennomsnittstall for Viken var kr. 123.906, og nasjonalt kr. 

135.272.. Å sammenligne ressurssituasjonen for skoler, kommuner og fylker bør gjøres med 

varsomhet, fordi ressurssituasjonen påvirkes av ulike forhold som skolestruktur og 

kommunestørrelse.  

Driftsutgifter per elev / Sarpsborg  2019  2020  2021  Viken 2021  Nasjonalt 

2021  

Driftsutgifter til grunnskole, 

skolelokaler og skoleskyss per elev  
113 

911 
115 655 125 176 123 906 135 272 

Driftsutgifter til grunnskole per elev  96 807 96 939 106 172 99 646 108 670 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 12235 

 

Spesialundervisning  

 

Pr. 1.10.2021 fikk 461 elever spesialundervisning etter enkeltvedtak mot 427 i 2020. De 461 

elevene utgjør 6,9% av elevene i grunnskolen i Sarpsborg. De fleste av disse gis 

spesialundervisning hovedsakelig i grupper på 2 til 5 elever. 42 av elevene har fast 

tilhørighet på Sarpsfossen skole. Fortsatt er andelen elever med spesialundervisning i 

Sarpsborg lavere enn nasjonalt.  

  

 Andel elever i den kommunale grunnskolen som får spesialundervisning  

Sarpsborg kommune  2019 2020  2021  Nasjonalt  

2021  

1.-4.trinn  3,7%  3,9%  4,3% 4,9% 

5.-7.trinn  6,3%  7,2%  7,9% 9,2% 

8.-10.trinn  7,4%  9,0%  9,3% 9,8% 

1.–10.trinn samlet  5,6%  6,5%  6,9% 7,8% 

Kilde: Utdanningsdirektoratet/GSI 

Gjennomsnittlig antall timer til spesialundervisning per elev, er stabilt sammenliknet med 

fjoråret, men har økt over de siste 5 år. I 2021 hadde 49% av elevene med 

spesialundervisning, vedtak på 271 årstimer eller mer. Dette er den høyeste bolken med 

årstimer som det rapporteres på i GSI. Til tross for at det er prosentvis færre elever som får 

spesialundervisning enn på landsbasis, avholdes det prosentvis flere lærertimer med 

spesialundervisning i Sarpsborg enn i Norge. Dette skyldes altså ikke antall elever som får 

spesialundervisning, men omfanget av spesialundervisningen som gis. 
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Særskilt språkopplæring  

 

Pr. 1.10.2021 ble det gitt særskilt norskopplæring til 430 elever. Av disse fikk 283 elever i 

tillegg tospråklig fagopplæring. I særskilt språkopplæring er de mest brukte språkene 

arabisk, somali, kurdisk, polsk og bosnisk.     

Antall elever i grunnskolen som får særskilt språkopplæring  

Sarpsborg kommune  2019  2020  2021  

Særskilt norskopplæring  425  439  430  

Tospråklig fagopplæring eller 

morsmålsopplæring  

293  305  283 

Kilde: Utdanningsdirektoratet/GSI 

 

Skolefritidstilbudet  

 

Pr. 1.10.2021 gikk det 1411 barn i skolefritidsordningene til Sarpsborg kommune. Dette er en 

økning på 114 barn siste år. 52,1% av elevene på 1.-4. trinn går i kommunal SFO i 

Sarpsborg.  

Skolefritidsordningen  

Sarpsborg  2019  2020  2021  

Antall barn i kommunal SFO  1420 1297  1411  

Av disse antall med 100 % plass  963  913   987 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO  

Sarpsborg  52,5%  48,1%  52,1% 

Viken  -  58,6% 60,3% 

Landet  58,7%  56,2%  58,0% 

Kilde: Øverste del av tabell Utdanningsdirektoratet/GSI, nederste del av tabell Statistisk sentralbyrå, 

tabell 11975 

 

Voksenopplæring  

 

Pr. 1.10.2021 var det 91 deltakere i voksenopplæring. 67 av disse var deltakere i 

grunnskoleopplæring for voksne. 24 deltakere fikk spesialundervisning for 

voksne. Opplysningene er hentet fra GSI. 
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Ansatte i Sarpsborgskolen 

  

Det har vært en økning i antall lærere, antall assistenter, antall årsverk til både lærere og 

assistenter, og antall timer til undervisning i 2021-2022. Behovet for pedagogisk personale 

og assistenter er økende. Antall årsverk for undervisningspersonale har økt med 10 årsverk, 

og for assistenter har det økt med 20 årsverk. Antall årstimer for lærere og assistenter til 

spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak har også økt. Kommuneledelsen har besluttet 

at spesialundervisning skal sees nærmere på gjennom prosjektet «Spesialundervisning og 

spesialpedagogisk hjelp i Sarpsborg – omfang og organisering»  

Indikator og nøkkeltall  
2018-

2019  
2019-

2020  
2020-

2021  
2021-

2022  

Antall lærere  661  682  681  698 

Antall lærere med kontaktlærerfunksjon  359  359  360  368 

Årsverk totalt for undervisningspersonale  582 618  635  645 

Lærertimer som gis til undervisning totalt  370 234  389 351  401 118  409 447  

Antall assistenter (og annet personale i 

elevrettet arbeid) i skolen  
212  244  260  291 

Assistentårsverk totalt  102  125  129  149 

Årsverk lærer til spesialundervisning etter 

enkeltvedtak  
83  104  117  124 

Årsverk til assistent i spesialundervisning  61  73 77  91 

Årstimer lærer til spesialundervisning etter 

enkeltvedtak  
59 239  73 294  82 871  88 201  

Årstimer til assistent i henhold til enkeltvedtak 

om spesialundervisning  
102 933  123 459  129 404  152 976  

Kilde: Utdanningsdirektoratet/GSI  

Sykefravær 

 

Høy kompetanse og stabilitet i personalgruppen har betydning for den pedagogiske 

kvaliteten. Kvalitet i Sarpsborgskolen er også de relasjoner og opplevelser personalet evner 

å skape for, først og fremst, elevene, men også foreldre, kolleger og andre 

samarbeidspartnere. Ved fravær av det faste personalet blir dette vanskelig. Sykefravær i 

personalgruppen vil altså ha stor betydning for den pedagogiske kvaliteten for den enkelte 

elev. I perioden med covid-19 har det vært et stort trykk på personalet i skolen. De har jobbet 

i førstelinja og vært i daglig kontakt med både elever og voksne. Gjennom året har det til 

stadighet vært ansatte som har vært i karantene som følge av at de har vært nærkontakter til 

smittede eller at de selve har fått påvist sykdom. Dette har resultert i at flere ansatte enn 

normalt har vært fraværende i kortere perioder. Skolene opplever generelt at det er vanskelig 

å skaffe kvalifiserte vikarer og vikarer som kjenner elevene godt, både ved kortere og lengre 

fravær i personalgruppen. Dette har vært spesielt krevende i koronasituasjonen, hvor 

sykefraværet har vært svært høyt. Det foreligger sykefraværsstatistikk i kommunens 

årsrapport.   



Side 14 av 69 

 

 

Kvalitetsmelding om grunnskoler i Sarpsborg kommune – tilstandsrapport for 2021 

 

 
Kapittel 3. Kvalitetssystem og kvalitetsutvikling i skolen 

Direktør oppvekst iverksatte en revidering av skoleeiers forsvarlige system på tampen av 

2020. Dette systemet erstattes av «system for dialog, styring og internkontroll» med 

tilhørende årshjul, for hele oppvekstområdet. Bakgrunnen for denne revideringen er 

endringen av kommunelovens kap.25 om internkontroll. Den førte til at opplæringslovens 

§13-10 ble endret til å bare å omhandle ansvarsomfanget til kommunen og ikke ansvaret for 

å vurdere og følge opp at praksis er i samsvar med regelverket. Delen som omhandlet 

kvalitetsutvikling, ble flyttet til ny § 13-3e Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å 

arbeide med kvalitetsutvikling. Tidligere bestemmelse i forskrift til opplæringsloven § 2-1 om 

skolebasert vurdering ble også flyttet til den nye § 13-3e.  Endringene tredde i kraft januar 

2021. 

System for dialog, styring og internkontroll skal sikre at kommunen etterlever 

særlovgivningens krav og at regelverksbrudd blir oppdaget og korrigert. Som ledd i system 

for dialog, styring og internkontroll, har det blitt utarbeidet et årshjul for skolene. Dette 

implementeres i løpet av 2021, og gir forutsigbare og tydelige forventninger til aktivitet og 

oppfølging knyttet regelverkets krav til skolene og til kommunens ansvar for oppfølging. Blant 

annet synliggjør årshjulet hvordan og på hvilke områder skolene jevnlig vurderer i hvilken 

grad organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen medvirker til å nå de 

fastsatte målene i Læreplanverket. 
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Et annet element i system for dialog, styring og internkontroll er skolenes årsmelding. 

Gjennom årsmeldingen sørger administrativ ledelse for å innhente relevant informasjon om 

skolenes praksis som et grunnlag for oppfølging av regelverksetterlevelse, kvalitetsutvikling 

og rapportering til Kvalitetsmeldingen. Samtidig er målet på sikt at årsmeldingen både skal 

være en rapportering på, og bakgrunnen for, det interne arbeidet med virksomhetsplanen. 

Årsmeldingen vil være det primære skriftlige dokumentet i verdikjeden av kontaktpunkter 

mellom virksomhet og administrativ ledelse i kommunen, og gi et godt grunnlag for at vi som 

et helt kommuneområde skal kunne utvikle oss sammen mot å realisere målene i 

Kommunedelplan for oppvekst 2018-2030.  

Slik blir årsmeldingen også det viktigste grunnlagsdokumentet for vår politiske rapportering i 

verdikjeden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik gjør vi det i 2022 

• Utkast til system for dialog, styring og internkontroll ferdigstilles. Systemet skal 

synliggjøre sammenhengen mellom krav, oppfølging og utvikling, og de 

strukturelle valgene og tiltakene som er og vil bli iverksatt for å sikre 

prosessene. 

• Årshjul for dialog, styring og internkontroll ferdigstilles og tas i bruk skoleåret 

2022-2023. 

• Utarbeide en ny mal for virksomhetsplan tilpasset virksomhetene i oppvekst 
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Kapittel 4. Helhet og sammenheng 

Å skape helhetlige oppvekstsvilkår for barn forutsetter et godt samarbeid, og en felles retning 

for de ulike tjenesteområdene og kompetansemiljøene i kommunen. I Sarpsborg skal barn 

oppleve helhet og sammenheng i sin faglige og sosiale utvikling. Alle barn og unge skal bli 

sett og få den hjelpen de trenger, når de trenger den, i et trygt og inkluderende læringsmiljø. 

For å sikre dette, trengs ansatte med god kompetanse og nære relasjoner til barna. Det 

forutsetter også at skolene har tilgang til et støttesystem som har relevant kompetanse som 

kan møte barn og unge som har behov for særskilt tilrettelegging (Stm. 6). Godt tverrfaglig 

samarbeid og en felles tverrfaglig forståelse er en viktig forutsetning for å skape et miljø der 

alle barn inkluderes, opplever fellesskap og mestring. Det vil også kunne forebygge at 

problemer utvikler seg eller at de blir større enn nødvendig. 

Noen barn har tjenester fra ulike tjenesteområder, og for at tiltak skal være koordinert og 

tilpasset det enkelte barn på best mulig måte, er et godt tverrfaglig samarbeid en 

forutsetning. Godt tverrfaglig samarbeid handler om at de ulike fagmiljøene arbeider sammen 

og ser tilbudene til elevene i sammenheng. De ansatte i tjenestene må snakke godt 

sammen, og elevenes behov må være utgangspunktet for samarbeidet.  

 

Gode sammenhenger i hele læringsløpet 

 

Overgang og sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning 

Rutinebeskrivelsen for god overgang og sammenheng mellom barnehage, skole og 

skolefritidsordning er i drift. Hensikten med den nye rutinen er 

å få en likere praksis i barnehagene og skolene i Sarpsborg 

kommune. Rutinen består av et årshjul og mange 

vedleggsmaler for god sammenheng mellom barnehage, skole 

og skolefritidsordning.  

På grunn av Koronasituasjonen i 2021 har rutinens 

gjennomføringsmuligheter vært svært vanskelig, og mange 

«stopp» i årshjulet ble avlyst. Planlagte nettverk og samlinger 

på tvers av barnehage og skole, og arbeidet med en felles 

progresjonsplan er ikke gjennomført. 

 

Overgang til videregående opplæring  

Arbeidet med å sikre gode overganger gjennom hele opplæringsløpet, er vesentlig for at den 

enkelte skal få oppleve helhet og sammenheng i sin faglige og sosiale utvikling. I 

ungdomsskolen skal elevene møte aktiviteter som gir de mulighet til å se, utforske og 

reflektere over karrieremuligheter. Dette skal bidra til at elevene blir kjent med viktige sider 

av seg selv, blir trygge på hvordan ta gode utdannings- og yrkesvalg, og til at de tilegner seg 

en helhetlig karrierekompetanse.  

Det er et mål at flest mulig av Sarpsborgs ungdommer skal fullføre og bestå videregående 

opplæring. Tall fra Udir sin statistikkportal viser at 97,3% av elevene i Sarpsborg som gikk ut 

av 10. trinn i 2021 startet i videregående opplæring samme høst som de avsluttet 

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. 
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Nedenfor vises en oversikt over oppstart til videregående opplæring over en treårs periode 

for Sarpsborgelever, sammenstilt med elevtallet som starter opp i videregående opplæring i 

Viken fylkeskommune for skoleåret 2020 - 2021.  

 

 

 

Kilde: Udirs statistikk portal 

Stadig flere ungdommer fullfører videregående opplæring. Tall fra statistisk sentralbyrå - 

SSB viser at det i juni 2021 er 79,6% av elever/lærlinger på nasjonalt nivå som fullfører med 

studie- eller yrkeskompetanse. Den nasjonale målsettingen legger føringer for at ni av ti skal 

fullføre videregående opplæring innen 2030. Det er viktig at så mange som mulig fullfører 

videregående opplæring for å stå bedre rustet til arbeid senere i livet. 

 

Tabellen under viser andelen sarpsborgelever som har fullført og bestått henholdsvis Vg1, 

Vg2 og Vg3 eller fag-/svenneprøve. Tallene er hentet fra innloggingsportalen Conexus 

Insight. Grunnlaget for beregningen er de elever som gikk ut 10. trinn i Sarpsborg i 2016, 

dvs. et utvalg som går 5 år tilbake i tid.   

95,9 

Videregående opplæring 

Alle har rett til tre års videregående opplæring. Denne retten kalles ungdomsrett. 

Ungdomsretten gjelder fra eleven har fullført grunnopplæringen og ut skoleåret som 

begynner når eleven fyller 24 år.  

Elever kan velge mellom studieforberedende og yrkesfag. Det er på landsbasis like 

mange elever som begynner på studieforberedende som på yrkesfag. Elevene på 

studieforberedende går tre år på skole. Elever på yrkesfag går normalt to år på skole og 

blir deretter lærlinger i en bedrift i to år.  

Videregående opplæring fører frem til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller 

grunnkompetanse. 

 

https://www.ssb.no/utdanning/videregaende-utdanning/statistikk/gjennomforing-i-videregaende-opplaering
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/studiekompetanse/a/032896
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/yrkeskompetanse/a/032897
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/grunnkompetanse/a/032899
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Kilde: Conexus Insight 

SSB regner en elev som frafallselev hvis han eller hun ikke har fullført og bestått Vg3 eller 

fag-/svenneprøve fem år etter oppstart i videregående skole. Elever som ikke fullfører i løpet 

av fem år, kan fullføre på et senere tidspunkt. Det er hovedsakelig elever under 40 

grunnskolepoeng som drar nytte av å bruke lengre tid på å fullføre videregående opplæring. 

 

Samordnet tjenestetilbud 

 

Omorganisering av virksomhet Alternativ skolearena 

Rambøll Management Consulting gjorde i 2020 en gjennomgang og vurdering av Virksomhet 

alternative skolearenaer på oppdrag for Sarpsborg kommune. Oppdraget innebar en 

vurdering av virksomhetens innhold, aktiviteter og tilbud, organisering, ressurser og økonomi.  

Det har vært bred lokal medvirkning gjennom utredningsperioden og i drøftinger av mulige 

tiltaksforslag. 

• Administrasjonsutvalget (ADMU) gjorde i mai 2021 vedtak om en omorganisering av 

virksomheten fra 1.8.2021. Dette innebærer blant annet at; 

• Ressurstjenesten overføres fra Virksomhet alternative skolearenaer til Virksomhet 

PPT. 

• voksenopplæring spesialpedagogikk forblir organisert i nåværende Virksomhet 

Alternative skolearenaer. 

• De forsterkede skoleavdelingene videreføres i nåværende Virksomhet Alternative 

Skolearenaer. Virksomheten organiseres som en egen skole med felles ledelse. 

Elevene skrives inn som elever ved denne skolen. 

Administrasjonsutvalget og utvalg for kultur og oppvekst ønsker at de erfaringer som er 

høstet med tiltaksforslagene som omhandler ny struktur, tjenestetilbudet, arbeids- og 

samarbeidsformer innad i virksomhetene og mellom skolene og støttetjenestene skal 

rapporteres inn i Kvalitetsmelding om grunnskolen for 2021. Rapporteringene gjøres både 

under overskriften Virksomhet Sarpsfossen skole og PPT. 
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Virksomhet Sarpsfossen skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra 01.08.2021 opphørte Virksomhet alternative skolearenaer å eksistere. Isteden oppsto en 

administrativ spesialskole, kalt Sarpsfossen skole. Her ble spesialundervisning for voksne og 

de tre forsterkede skoleavdelinger værende igjen og utgjør nevnte Sarpsfossen skole. 

Tjenester som var underlagt Ressurstjenestene i Virksomhet alternative skolearenaer ble 

flyttet til virksomhet PPT og ble en del av Team Utøvende. 

Ledelsen av Sarpsfossen skole har arbeidet spesielt med å få en bedre oversikt over 

spesialundervisning for voksne, da gjeldende vedtak, undervisning, ‘’etterslep’’ av 

vedtakstimer grunnet pandemi m.m. Videre har det vært utført en omstilling og endringer av 

stillinger for medarbeidere i Sarpsfossen, særlig rettet mot administrasjonen. Av denne grunn 

er det foreløpig ikke gjort noen fremstøt mot St. Marie læringssenter for mer samarbeid på 

tvers av virksomhetene. Det er likevel påbegynt et arbeid sammen med PPT for å se 

nærmere på innvilgning, sakkyndighet og vedtak rettet mot Voksenopplæringen i 

Sarpsfossen skole. 

I Sarpsfossen sitt øvrige grunnskoletilbud er det i dag 42 elever. De er fordelt over tre 

avdelinger. To av avdelingene er fra 1. til 7. trinn, mens den tredje avdelingen er fra 8. til 10. 

trinn. Alle elever har psykisk utviklingshemming, fra moderat- til dyp grad/nivå. I tillegg har de 

gjerne påfølgende komorbide diagnoser av somatisk art (lammelser, CP, sondeernæring, 

trykksår, hjertelidelser o.a.) og eller kognitiv art (autisme, Rettssyndrom, Williams syndrom, 

ADHD mm). Elevene har også ulike grader av fysisk- og motorisk fungering, toleranse for 

lyd-, syn- og taktile inntrykk, opplevelse av støy og generell stressmodus. Samtlige elever 

har høy grad av tilpasningsbehov og har vedtak om spesialundervisning etter §5-1 i 

Opplæringsloven. Vedtak og spesialundervisning følger PPT sin sakkyndige vurdering. 

Målene i elevenes individuelle opplæringsplan erstatter ‘’normalskolens’’ læreplanverk. 

Det er høyt faglig nivå ved hele skoletilbudet på Sarpsfossen. For å sikre læringstrykket er 

det blant annet utarbeidet et kartleggingssystem, egen fagfornyelse, kvalitetssikringssystem 

av individuelle opplæringsplaner og periodeplaner. Det er også etablert et tett samarbeid 

mellom avdelingene for å sikre likt tilbud når det gjelder pedagogikk, metoder, struktur og så 

videre. 

Sarpsfossen skole har kun vært i drift i 5 måneder, og det er av den årsak lite 

erfaringsgrunnlag for å kunne beskrive hvilke effekter tiltakene har hatt på tjenestetilbudet, 

og arbeids- og samarbeidsformer. Likevel har ser vi at siden Sarpsfossen skoles 

tjenestetilbud har blitt mer avgrenset, fører det til at vi kan fokusere og spesialisere oss mot 

et mindre område. Vi har også fått bedre tilganger på blant annet undervisningsmateriell og 

programvare. Alle elevene har fått egne iPader, og det er kjøpt inn apper rettet mot vår 

brukergruppe. Sarpsfossen «eier’’ nå sine egne elever og har på grunn av det nå full tilgang 

Virksomhet 
alternative 

skolearenaer

Skjeberg administrasjonsbygg 
ledelse  og administrasjon

Voksenopplæring

Skjeberg
administrasjonsbygg

Avdeling 
Regnbuen

Kurland skole

Avdeling 

Maren Juel

Hafslund barneskole

Avdeling Studio

Hafslund ungdomsskole

Vestvold Ise
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på skolesystemet Vigilo. Det rettes også krav til oss om å være en helsefremmende skole, 

noe som ikke har vært forventet av oss tidligere siden vi ikke har vært en egen skole. Siden 

Sarpsfossen nå er nå registrert som egen skole, får vi også relevante og viktige e-poster fra 

Utdanningsdirektoratet. 

Sarpsfossen skole skal legge til rette for, og etablere et godt elevdemokrati for elevene. På 

grunn av elevenes utfordringsbilde vurderes det ikke som hensiktsmessig å etablere et 

elevråd i tradisjonell forstand. Skolen har tett oppfølging av elevene, med dialog og samtaler 

ut fra evne og ferdigheter til den enkelte elev, både i grupper og individuelt, slik at de får 

utrykt sin mening knyttet til saker som gjelder blant annet læringsmiljø. Videre har skolen 

jevnlige samarbeidsmøter med foreldre, der saker som dreier seg om læringsmiljø blir 

drøftet, både på gruppenivå og individnivå. Nødvendige tiltak iverksettes kontinuerlig. 

Sarpsfossen skole har ved utgangen av 2021 ikke fått etablert FAU og SU. 

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

Den viktigste oppgaven i året som har gått har vært å sørge for at omorganiseringen av PPT 

lyktes, både med hensyn til medarbeidernes opplevelse og medvirkning i prosessen, til 

fremdrift og struktur for de nye tjenestene, og samordningen av alle tjenester i virksomheten.  

Vedtaket om omorganisering ble fattet 6. mai 2021, og overføring av personale fra 

Virksomhet alternative skolearenaer (VAS) til PPT skjedde 1. august. Det var ekstremt kort 

tid, og krevde høy grad av struktur og fremdrift. Virksomhetsleder laget en fremdriftsplan i tre 

steg: 1: Praktiske organisering, 2: Mandat og oppgavefordeling og 3: Utarbeide detaljerte 

prosedyrer for tjenester. Anbefalt målsetting etter utredning av VAS og det politiske vedtaket 

la premissene for utforming av de nye tjenestene i PPT. For å styrke sammenhengen i 

virksomheten og rollefordeling mellom teamene, ble det tatt utgangspunkt i PP-tjenestens 

mandat, hjemlet i opplæringsloven og barnehageloven, samt nasjonale føringer om høy grad 

av inkludering og kompetanse tett på barn og elever, i Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig 

innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Tiltakskjedemodellen i 

oppvekst er hjertet i samarbeidet mellom virksomhetene og PPT.  

Involvering av ansatte ble ivaretatt gjennom arbeidsgrupper, personalmøter og arbeid i HMS-

team. Skoleledere og direktører har gitt innspill underveis, som er tatt med i den videre 

utformingen. Virksomhetsleder har i løpet av desember 2021 presentert resultatene for alle 

ansatte i virksomhet oppveksttjenester, kommuneledelse oppvekst, virksomhetsledere i 

oppvekst, hovedtillitsvalgte i oppvekst, samt politisk utvalg for kultur og oppvekst. Under ses 

PPTs nye organisasjonskart. 

 

 

 

Virksomhet PPT

Skoleteam Barnehageteam Team Utadrettet

Sosialpedagogisk 
team

Alternative 
opplæringsarenaer

Logoped- og 
audioteam
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Resultater og erfaringer så langt 

Tiltak fra utredningen til Rambøl:  

1. Etablere et tydelig mandat og et mer avgrenset arbeidsområde for Ressurstjenesten 

2. Forbedre rutiner og retningslinjer knyttet til henvendelser, saksgang og samhandling 

I arbeidet med overordnet organisering og innhold, ble det utarbeidet føringer for mandat og 

roller. 

Mandat for rådgiverne i team utadrettet: 

Rådgiverne i team utadrettet har et utøvende mandat, som innebærer større mulighet for å 

bruke mer tid med modellveiledning, hyppigere veiledningsmøter, tettere oppfølging, samt 

jobbe direkte med barn/elever når det er hensiktsmessig. Rådgiverne kan utarbeide 

sakkyndig vurdering i sine aktive saker, i samråd med sin kontaktperson. 

Mandat for miljøarbeiderne: 

Miljøarbeiderne gir direkte støtte i opplæringstilbudet til barn og elever (audio, alternative 

opplæringsarenaer). Kan bistå skolene for tilrettelegging for enkeltelever ved overgang 

mellom alternativ arena og nærskole, men det bør være gjort gode avklaringer på mål, 

avgrensning av tid, vurdere konsekvens av relasjonsbrudd osv.  

Mandat for rådgivere i skole- og bhg-team: 

• Kontaktperson for skoler og bhg. 

• Veilede skoler og bhg om pedagogisk tilrettelegging på individ- og systemnivå, samt 

samarbeid med ledelse om overordnet tilbud og organisering. 

• Sakkyndig vurdering av rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning og andre 

forhold der loven krever sakkyndig vurdering. 

• Grunnutredning i pakkeforløpet før videre henvisning til spesialisthelsetjenesten 

(ADHD, asperger) 

Logoped- og audioteam:  

• Kartlegging og direkte logopedisk trening med barnet/eleven 

• Veiledning til skole- og bhg om logopediske tiltak 

• Råd til foresatte og utarbeidelse av materiell for å øve hjemme 

• Undervisning og støtte til barn/elever med nedsatt hørsel 

• Veiledning og kompetanseheving til skole og bhg om pedagogisk tilrettelegging, 

tegnspråk, lyttetrening og hjelpemidler ved hørselsnedsettelser 

Sosialpedagogisk team: 

• Bistå skole med kartlegging, veiledning og modellveiledning/direkte arbeid med 

elever med sosiale og emosjonelle vansker. 

• Veiledning og kompetanseheving på systemnivå 

• Bistå skole med kartlegging, utredning og direkte arbeid med elever med 

skolevegring/bekymringsfullt fravær 

• Råd til foresatte for å styrke oppmøte 

 

Alternative opplæringsarenaer: 

• Undervisning og miljøterapeutisk arbeid med elever i kommuneovergripende 

alternative opplæringsarenaer 
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• Personalet på opplæringsarenaen samarbeider tett med nærskole, foresatte og 

rådgivere i PPT om pedagogisk tilrettelegging og tilbakeføring til ordinært tilbud. 

Nye rutiner og retningslinjer er skriftliggjort i virksomhetens nye prosedyrer:  

• Henvisningsskjema til PPT – etter omorganisering 

• Forsterket skoletilbud ved Fjeld gård, som del av et helhetlig spesialpedagogisk tilbud 

• Alternative opplæringsarenaer PPT 

• Sosialpedagogiske tjenester PPT 

• Tiltak og samarbeid etter vold og trusler i skole 

• Audiotjenester 

• Logopedtjenester 

Ved henvisning av individsak til PPT, søkes det ikke om bistand fra et spesialt team, men om 

tjeneste ut fra elevens behov. Det er opprettet et inntaksteam i virksomheten, som fordeler 

sakene etter mandat, kompetanse og kapasitet.  

Tjenester om logopedi og tjenester om skolevegring, som ble gitt av tidligere virksomhet 

PPT, er nå lagt inn i tjenestetilbudet i team Utadrettet.  

I samarbeidet med skolene, er det kontaktperson fra skoleteam som er fast deltaker i 

tiltaksteam, drøfter saker og tilbyr samarbeidstid for å bistå skolen i tidlig fase (før 

henvisning). Dersom kontaktperson er saksbehandler for en elev, og det er behov for bistand 

fra sosialpedagogisk rådgiver i saken, kobles sosialpedagogisk team på etter vurdering i 

inntaksteam. PPT bestreber minst mulig byråkrati med henvisninger og krav til skolene, men 

har behov for nødvendige samtykker og oppsummering av arbeid som er gjort fra skolens 

side, for å kunne jobbe effektivt i det videre arbeidet rundt eleven.  

Ved inntak i alternativ opplæringsarena, kreves det ikke en søknad, annet enn henvisning for 

sakkyndig vurdering. Prosedyren beskriver fremgangsmåten, og det er samarbeid mellom 

skole, hjem og PPT som danner grunnlaget for å sende henvisning. Sosialpedagogisk 

rådgiver er bindeleddet mellom skole og alternativ arena, og sørger for at overgangene går 

så smidig som mulig og at kompetanse fra alternativ arena overføres til nærskolen ved 

tilbakeføring.  

I det politiske vedtaket, ble det bestemt at organiseringen skulle sikre behovet for akutt 

bistand til skolene. I samråd med skoler og direktør ble prosedyre for Tiltak og samarbeid 

etter vold og trusler i skole utarbeidet. PPT har så langt hatt akutt oppfølging påfølgende dag 

etter alvorlig hendelse ved tre tilfeller, slik prosedyren beskriver. Ved ett av tilfellene 

gjennomførte rådgiver PPT og skolens personal skjermet undervisning påfølgende dag, 

etterfulgt av instansmøte for å analysere situasjonen og planlegge videre tiltak og samarbeid. 

Ved to tilfeller, ble det gjennomført instansmøter, mens eleven var hjemme fra skolen i 

samråd med foresatte. PPT erfarer så langt at det er påtrykk fra enkelte skoler om alternativ 

opplæringsarena som eneste løsning etter akutte hendelser. PPT mener at det er viktig å 

følge prosedyre for nødvendig analyse av situasjonen, før en inngripende avgjørelse tas. 

Mulighet for ivaretakelse i nærskole med tilstrekkelig støtte, bør alltid vurderes før elever tas 

ut.  

Målet er at skolene tar kontakt gjennom tiltaksteam for bistand til tilrettelegging, slik at 

antallet akutte, alvorlige hendelser reduseres. Kontaktpersoner fra PPT har denne høsten 

hatt gjennomgang av tiltakskjedemodellen for alle skolenes personalgrupper.  
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Status og utvikling for andre tjenester i PPT 

 

Tjeneste skole Antall Kommentar/Utvikling 

Sakkyndige vurderinger 
(nye henvisninger)  

126 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
90 d 
90 saker over frist (70 fristbrudd 2020) 

Sakkyndige vurderinger 
(videreføring)  

178 Stabilt fra 2020 

Førutredning ADHD  48 Betydelig økning (72%) fra 2020 

Dysleksiutredning 56 Stabilt antall fra 2020 

Veiledning individsaker 
ordinært tilbud (nye) 

17  35% økning fra 2020 

Skolevegring 21 nye 
19 aktive  

Stabilt 

Sosialpedagogisk 
oppfølging i nærskole 

9  

Logopedi 
 

26 nye 
116 aktive 

 

Audiotjenester 3 1 vedtak §2-6 

Elever ved Tunhaug 7 fulltid 
1 deltid 

 

Elever med deltidstilbud 
Fjeld gård 

14  

Aktive elevsaker totalt 801, hvorav 489 med 
vedtak om 
spesialundervisning 

Stabilt 

Antall vedtak i prosent 
av alle elever 

6,9% Økning fra 6,5% 2020 
Stor variasjon mellom skolene (2,3%-
9,8%) 

 

Tiltakskjedemodellen, samarbeidstid og systemveiledning lavterskel  

PPT har revidert tiltakskjedemodellen for skole, da det var behov for systematisering av 

arbeidet og tydeliggjøring av at skolene skal bruke tiltakskjedemodellen ved både faglige og 

sosiale bekymringer hos enkeltelever. Arbeidet struktureres og dokumenteres i 

følgedokument til tiltakskjeden.  

Skolenes kontaktpersoner har gjennomført presentasjon av tiltakskjedemodellen for 

personalet på den enkelte skole høsten 2020.  

Kontaktpersonene opplever at samarbeidet stort sett fungerer godt, og at de aller fleste 

skolene har laget gode systemer for å koordinere bruk av samarbeidstid. Skolene bruker 

samarbeidstiden til observasjon og veiledning til enkeltlærere, veiledning av 

spes.ped.koordinator og oppfølging etter tiltaksteam. Det er utarbeidet årshjul for samarbeid 

mellom skole og PPT, som ligger som vedlegg til tiltakskjedemodellen. PPTs 

kontaktpersoner gjennomgår årshjulet kvartalsvis med ledergruppa for å planlegge 

overordnet samarbeid og koordinering. Å se på GSI-statistikk for spesialundervisning og 

vurdere mulighet for tilpasninger i det ordinære på individ og gruppenivå, er et viktig punkt for 
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samarbeid mellom skoleledelse og PPTs kontaktperson. PPT får generelt gode 

tilbakemeldinger fra skolene om at man opplever PPT som tilgjengelige med relativt mye 

tilstedeværelse på skolen. 

Kompetanse- og organisasjonsutvikling etter systemhenvisning 

PPT har jobbet med læringsmiljø på 6 ulike trinn, og har veiledet voksenopplæringen for å 

knytte praksis til overordnet del i læreplanen.  

PPT fortsetter å jobbe med å øke andelen av veiledning på systemnivå i samarbeid med 

skoler og barnehager. Dette året har naturlig nok vært mye preget av å opprettholde drift i 

alle virksomheter. PPT opplever imidlertid at det er større rom for drøfting og vurdering 

sammen med skoleledelse nå enn tidligere, og at nivå 3 på lederteam i tiltakskjeden, har 

hjulpet med å strukturere samarbeidet på systemnivå. Det er en utfordring at vi fortsatt får 

mange individ-henvisninger, og at systemveiledning lider under kapasitetsutfordringene i 

PPT.  

Deltakelse i kommunale prosjekter 

PPT deltar i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og Læringsmiljøprosjektet, og bistår i 

samarbeidet rundt prosjekt i regi av forebyggende tjenester, om livsmestring i skolen og 

prosjekt i regi av kompetansesenter rus og psykisk helse, om sosial og emosjonell utvikling.  

PPT og Oppveksttjenester har ferdigstilt arbeidet med kommunens ressurs for språk- og 

leseutvikling, og har hatt presentasjon av denne for kommunalt foreldreutvalg.  

Tilsyn som er gjennomført og avsluttet gjennom året 

• Spesialundervisning 

Sarpsborg kommune har hatt har hatt forvaltningsrevisjon fra Østre Viken 

internrevisjon om spesialundervisning og lærernorm. Det ble gjennomført elevmappe-

gjennomgang, intervjuer og dokumentanalyse. Revisjonen konkluderte med god 

praksis, og PPT fikk ingen avvik, verken i saksbehandling, maler eller 

styringsdokumenter. Alle gjennomgåtte sakkyndige vurderinger inneholdt de 

vurderinger som er presisert i Udir: Veileder spesialundervisning. 

• Personvern 

PPT har hatt intern sikkerhetsrevisjon om håndtering av personopplysninger. 

Revisjonen konkluderte med at ansatte har god kunnskap om personvern og at 

virksomheten har gitt opplæring på en tilfredsstillende måte. PPT fikk også spesielt 

gode tilbakemeldinger for lokale rutiner for håndtering av informasjon og hvordan 

virksomheten skal etterleve personvernregelverket. Områder med 

forbedringspotensialer var avvikshåndtering (underrapportert?) og gjennomføring av 

risikovurderinger om personvern. Dette er satt på HMS-planen for 2022.   
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Kapasitetsutfordringer i PPT 

Vi opplever at vi er underbemannet i skoleteam og på alternative opplæringsarenaer. 

Skolekontakter har 100 aktive saker per 100% stilling, og alternativ arena har 1,6 lærerstilling 

fordelt på alle elever på to arenaer.  

Gjennomførte tiltak for å effektivisere drift:  

• Omgjort en av to logopedstillinger til PP-rådgiver (2020) 

• Effektivisert saksbehandling og innhold i utredningsarbeid (2020) 

• Redusert intern samarbeidstid til et minimum (2020) 

• Innført inntaksteam for å avlaste teamene fra administrasjon (2021) 

• Fordelt pedagogressurs og -ansvar i alternativ arena på alle elever (2021) 

Konsekvenser av kapasitetsmangel: 

• Fristbrudd på sakkyndig vurdering 

• Prioritering av sakkyndig vurdering fremfor veiledning som kan forebygge vansker 

• Mangelfull pedagogisk oppfølging i alternativ opplæringsarena (60% stilling fordelt på 

8 elever med individuelle opplæringstilbud) 

 

 

  

Slik gjør vi det i 2022  

• Bidra til å etablere gode rutiner for tiltakskjeden 

• Bistå skolene med veiledning om tilpasset opplæring i ordinært tilbud (forebygge behov for 

spesialundervisning) 

• Etablere sammenheng og kvalitet i tjenestene fra PPT 

• Kompetanseløftet 

Videre arbeid knyttet til omorganiseringen: 

• opprette hensiktsmessige interne prosedyrer for å sikre kvalitet og effektivitet i 

gjennomføring og samordning av tjenester.  

• opprette en arbeidsgruppe bestående av HMS-teamet, som vil utarbeide forslag til interne 

prosedyrer, som skal henge sammen med de eksterne prosedyrene som er iverksatt.  
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Tverrfaglig samhandlingsteam  

Samhandlingstemaet skal bidra til å gi barn og unge et mer helhetlig hjelpetilbud på et tidligst 

mulig tidspunkt ved bekymring. Samhandlingsteamet har faste representanter som alle er 

ledere fra ulike tjenesteområder; PPT, barnevernstjenesten, forebyggende tjenester, 

spesialpedagogisk tiltak, livslange tjenester og NAV. Leder for BUPP Sarpsborg deltar på de 

fleste møtene. Teamet koordineres av en rådgiver i Virksomhet oppveksttjenester. 

Samhandlingsteamet kan benyttes av barnehager og skoler der tidlige tiltak og tiltak etter 

tiltaksteam ikke har ført fram, eller hvis barnehagene/skolene har behov for annen 

kompetanse enn de selv innehar. 

I 2021 ble det behandlet 12 meldinger i Samhandlingsteam herav ett søskenpar. 8 meldinger 

kommer fra skole, 3 meldinger fra barnevernstjenesten og 1 melding kom fra virksomhet 

forebyggende tjenester ved helsesykepleier. Elevene tilhører 8 ulike kommunale skoler. 

Henvisningsgrunnlaget er adferdsvansker, sosiale og emosjonelle utfordringer, 

skolevegring/livsvegring og psykisk helse.   

Samhandlingsteam er i stadig utvikling og gjennomførte våren 2021 en undersøkelse der alle 

skoler, barnehagevirksomheter, private barnehager, nav, barnevernstjenesten, virksomhet 

forebyggende tjenester, PPT, alternativ skolearena, Bupp, Livslange tjenester, 

Kompetansesenter rus og psykisk helse og kultur ble invitert til å delta. Vi ønsket blant annet 

informasjon om kjennskap til veilederen «Felles barn, felles ansvar», bruk av 

samhandlingsteam, tilbakemelding på deltagelse i møtene, om melder fikk hjelp til det de ba 

om, ivaretagelse av foresatte under møtet og hvordan samarbeid og koordinering av 

tjenester fungerer.  Vi fikk inn 31 svar og alle kommunale skoler svarte på undersøkelsen. På 

bakgrunn av undersøkelsen har samhandlingsteam gjort endringer i formøtet, gjennomføring 

av møtet og i oppfølgingsarbeidet. 

 

 

Kompetansesenter rus og psykiatri 

Kompetansesenter rus og psykisk helse har de siste årene opplevd stor etterspørsel av 

helsetjenester, både lavterskeltjenester, rask psykisk helsehjelp samt oppfølging og 

behandling over tid. Denne økningen har også de siste årene vært i forhold til barn og unge. 

Virksomheten har kun hatt 2 årsverk til denne målgruppen, men har på bekostning av 

tjenester til voksne prioritert barn og unge. 

I 2021 var det 300 barn, unge og familier som mottok tjenester fra Kompetansesenter rus og 

psykisk helse. Pr. 01.01.2022 er det 140 barn og unge under 16 år som mottar tjenester fra 

Virksomheten. 

Utfordringsområder knyttet til barn og unge: 

• Psykisk uhelse og rus er økende problem for barn og unge i Sarpsborg.  

• Flere barn og unge har fått psykiske symptomer og vansker under pandemien. 

Slik gjør vi det i 2022 

• Tverrfaglig samhandlingsteam fortsetter med ukentlige møter.  

• Tverrfaglig samhandlingsteam skal gjennomføre en revidering av veileder og 

maler.  

• Samhandlings-forum «Felles barn felles ansvar» gjennomføres våren 2022.  
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• Barn som pårørende inkludert søsken skal ivaretas. 

• Barn og unge må få helsetjenester raskt. Det er behov for en lavterskeltjeneste som 

samarbeider med familiene og ut mot barnehagene og skolene der det er nødvendig. 

• Sarpsborg kommune er i behov av ansatte som kan gi behandling til barn og unge for 

lette til moderate lidelser i kommunehelsetjenesten. 

• Mange barn og unge får ikke tjenester fra BUPP, da det må utprøves med 

kommunale helsetjenester først. 

• Pakkeforløp barnevern – kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn 

og unge i barnevernet, skal sikre at barn i barnevernet får riktig hjelp så tidlig som 

mulig. 

23.03.2021 behandlet KL et notat fra Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse, 

hvor utfordringsområdene ble skissert. Direktør i helse og velferd fikk i oppdrag å iverksette 

tiltak og det ble oppretter 4 nye stillinger ved Kompetansesenter rus og psykisk helse.  

For å hjelpe barn og unge må vi jobbe via foreldre og foresatte. Det er viktig med god 

samhandling med barnehage og skole, og vi tilstreber samhandling etter samtykke.  

Virksomheten har i 2021 hatt enkeltoppdrag med undervisning og veiledning til skoler etter 

forespørsel. 

Skoleåret 2021/ 2022 ble Sandbakken skole pilotskole for utvikling av samarbeid mellom 

skole og Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse. Ansatte fra 

kompetansesenteret deltar i Tiltaksteam for å bli bedre kjent med hverandres 

ansvarsområde, hvordan vi jobber og ha mulighet til å drøfte helsetjeneste til enkeltelever 

etter samtykke fra foreldre/ foresatte. Lærerne på et skoletrinn mottar opplæring og 

veiledning i Circle of security (COS) og toleransevinduet. For det klassetrinnet har 

kompetansesenteret også deltatt i foreldremøter for å informere om skolepiloten og 

Kompetansesenteret sine helsetjenester.  

 

 

  

Slik gjør vi det i 2022 

• 01.01.2022 etableres nytt team; Team psykisk helse barn og unge. 

• Fortsette å utvikle gode helsetjenester innenfor fagfeltet rus og psykisk helse til barn, 

unge og deres familier. 

• Skolepilot på Sandbakken skole varer skoleåret 2021/ 2022. Det planlegges 

evaluering på slutten av skoleåret. Resultater fra evalueringen vil synliggjøre hvilke 

samarbeidsarena som er viktige, slik at flere barn og unge får riktig hjelp så tidlig 

som mulig. 

• Ansatte fra Kompetansesenteret skal sammen med skolen utvikle og utprøve 

Jentegruppe for ungdomsskoleelever våren 2022. 
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Forebyggende tjenester  

Skolehelsetjenesten i grunnskolen består av helsesykepleiere, leger og ungdomskontakter. 

Ungdomskontakten er på ungdomsskolene, legene i barneskolene og helsesykepleiere i 

barne- og ungdomsskoler.  

Ifølge Strategiplan for helsestasjons-, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (IS 

1798, 2010) for hvor mange helsesykepleiere en skole skal ha utfra elevtall, så mangler vi 

om lag fem hele stillinger i grunnskolene. Vi har også ledige helsesykepleierstillinger.  

Vi har barnefysioterapeuter og barneergoterapeuter i skolene og i hjemmene.  

Barn, ungdom og familier får også tjenester fra familieterapeuter.  

Familierådgiverne og helsesykepleierne har kompetanse i verktøyet Trygghetssirkelen, noe 

som brukes i veiledningsgruppe og i en-til-en samtaler med foreldre, for å styrke foreldrenes 

kunnskap om sin egen omsorgsrolle, samspill og tilknytning.  

Slik det er i dag benyttes legene primært til skolestartsamtalene i 1. klasse. Det er et ønske 

om mer effektiv gjennomføring av skolestartsamtalene, for å frigi legeressurs i 

problemstillinger knyttet til elever som:  

• Har høyt fravær 

• Endrer seg  

• Fungerer dårligere enn tidligere  

For å effektivisere skolestartsamtalene med legeundersøkelse er det nødvendig at 

skolehelsetjenesten har tilgang på to kontorer. Det er flere grunnskoler som har den 

tilgangen, men det mangler fortsatt på noen skoler. 

Vi følger gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere. I 2017 kom den aller første 

Nasjonalfaglige retningslinjen for helsestasjon-, skolehelsetjenesten og helsestasjon for 

ungdom. Denne er tydelig på hvilke lovpålagte oppgaver tjenesten skal gjøre, samtidig som 

den er retningsgivende for det forebyggende og helsefremmede arbeidet i skolene, der det er 

en dreining fra en-til-en til mer folkehelserettede tjenester i grupper og klasser.  

Pandemien gjennom 2 år har vært krevende. For å følge opp sårbare barn og unge så har 

skolehelsetjenesten benyttet seg av andre metoder for oppfølging. Her er det benyttet 

telefonkontakt, teams møter, gåturer i det fri. I løpet av 2021 har statistikken vist en økning 

på antall kontakter. 

Forebyggende virksomhet ser viktigheten av et tverrfaglig samarbeid, og samarbeider godt 

med Barnevernet, PPT, BUP, skoler og fastleger. Det vil i 2022 bli et utvidet samarbeid med 

kompetansesenter rus og psykiatri som nå har et eget prosjekt til barn og unge.  

Vi deltar i Samhandlingsteam 0 – 16 år og i Samhandlingsteam ungdom 16 – 25 år, der det 

er mange omfattende og krevende saker.  
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I årsmeldingene for 2021 rapporterte skolene at de opplever et godt og konstruktivt 

samarbeid med helsesykepleierne. Flere skoler ønsker seg større helsesykepleier ressurs. 

Skolene opplever det som sårbart når helsesykepleier av ulike årsaker, som for eksempel 

sykefravær, ikke er tilgjengelig i skolens daglige drift. 

Skolene rapporterer om lite, direkte samarbeid med familiesentrene, men sier at de henviser 

foreldre dit ved behov. 

 

Barneverntjenesten 

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres 

helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Trygghet, kjærlighet 

og forståelse er sentrale elementer i god omsorg.  

Skolene samarbeider med barneverntjenesten om enkeltsaker og på generelt grunnlag, på 

system- og ledernivå. Ansatte i skolen står i en særstilling når det gjelder å observere, og å 

kunne bli kjent med barns omsorgs- og livssituasjon. Tett samarbeid med foreldre som 

omsorgspersoner medfører at ansatte i skolen kan stå i dilemmaer og vanskelige vurderinger 

når det oppstår bekymring for barn. Ansatte i skolen har meldeplikt til barneverntjenesten når 

det er alvorlig bekymring for et barns omsorgssituasjon, dette uavhengig av foreldrenes 

Slik gjør vi det i 2022 

• Vi har blant annet ønske om å bidra inn i undervisningen om livsmestring, psykisk 

helse i grunnskolen, redigere pubertetsundervisningen i 5.klasse opp mot 

kompetansemålene i fagene, og også en utvidet undervisning i seksuell helse i 

9.trinn fra to timer til en hel dag som er planlagt gjennomført i mai og juni i 2022.  

• I tillegg kan samarbeid om gjennomføring av foreldremøter i 1. og 8. trinn være en 

fin arena for å formidle felles informasjon, og bruke kompetansen på tvers av 

faggruppene i helse/velferd og oppvekst.  

• Vi ønsker også å utvide samarbeidet med skole, at vi kan delta på deler av 

skolens planleggingsdag før skolestart, der vi kan presentere tilbudet og sikre 

avtaler med de forskjellige trinnlærerne opp mot skolens og skolehelsetjenestens 

års hjul.  

• Forebyggende virksomhet har også en psykolog i prosjektstilling. Psykologen har 

barneskole som målgruppe og der er Hannestad barneskole pilot. Høsten 2021 

startet arbeidet med planlegging av prosjektet «barnehelse i et livsløpsperspektiv» 

Prosjektet vil implementeres på Hannestad barneskole i skoleåret 2022/2023.  

• Bakgrunn for prosjektet er å styrke psykisk helse, selvfølelse og livsmestring blant 

grunnskoleelever. Prosjektet vil undersøke hvordan psykologrollen kan defineres 

og brukes forebyggende slik at man i et langtidsperspektiv kan bidra til å øke grad 

av selv-opplevd psykisk helse og livskvalitet. Tiltakene i prosjektet er 1) 

implementering og evaluering av et undervisningsprogram (mitt valg), 2) 

veiledning til skoleansatte i tiltaksteam, og 3) deltakelse på foreldremøter med 

innlegg i ulike tematikker 
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samtykke. Skolen kan også melde bekymring i mindre alvorlige situasjoner, men dette må da 

skje i samarbeid med foreldrene.   

Et aktivt samarbeid mellom skole, barnevern, foreldre og barn, vil bidra til at barn, foreldre og 

familier får den oppfølgingen og hjelpen de er i behov av. Skolene er derfor sentrale aktører i 

samarbeidet med tjenester rundt barnet og familien som mottar hjelp fra barneverntjenesten, 

i ansvarsgruppe, i nettverksorienterte tiltak og familieråd. Skolene er vittige støttespillere og 

bidragsytere.  

Barneverntjenesten mottok totalt 1240 meldinger i 2021. Av disse var 713 tilknyttet barn som 

ikke allerede hadde oppfølging fra barneverntjenesten. Skolene meldte bekymring for 172 

barn, hvorav 101 meldinger gjaldt barn som ikke allerede hadde oppfølging fra 

barneverntjenesten. Skolene meldte bekymring for 41 % flere barn i 2020 enn 2019. Antallet 

meldinger fra skolene har holdt seg stabilt fra 2020 til 2021. Bekymringene ble i hovedsak 

meldt på grunnlag av vold i hjemmet, enten ved at barnet var direkte utsatt, eller vitne til 

dette, med bakgrunn i mangler i foreldrenes omsorg, samt bekymring for barnets atferd.  

Også 2021 har vært et år preget av pandemi. Smitteverntiltak kan potensielt få store 

konsekvenser for sårbare barn og deres familier, for de allerede utsatte familiene kan flere 

faktorer medføre at de får det dårligere på mange livsområder og at eksisterende utfordringer 

blir forsterket. Til tross for pandemien har barneverntjenestens arbeid gått relativt normalt. 

Det er imidlertid barneverntjenestens erfaring at kapasiteten både internt i tjenesten, og 

samarbeidende instanser har vært noe begrenset, noe som har medført noen begrensninger 

og forsinkelser i hjelpen barna og familiene har mottatt.  

Barneverntjenestens mottak er tilgjengelig for drøftinger alle ukedager fra kl 07.30 til 20.00. 

Mottaket erfarer at mange skoler benytter seg av muligheten for slike drøftinger. Barnas 

arena, som består av utpekte ansatte ved barneverntjenesten, besøker samarbeidsinstanser, 

for å gi kunnskap og informasjon om barneverntjenestens arbeid. Det er under besøkene 

særlig fokus på hvordan man kan håndtere bekymring for barn, samt meldeplikten. Barnas 

arena besøkte i 2020 enkelte 8. klasser, med et tilpasset opplegg, for å gi barna informasjon 

om hva barneverntjenesten kan hjelpe med, og hvordan de kan få kontakt med 

barneverntjenesten. Besøkene ble stoppet grunnet pandemien, men er planlagt startet opp 

igjen i 2022. Grunnet pandemien har det i mindre grad vært gjennomført besøk hos 

samarbeidsinstanser i 2021. Det er fra barneverntjenesten sendt ut invitasjon til slikt 

samarbeid til alle skolene i kommunen for 2022.  

Slik gjør vi det i 2022 

• Innføring av barnevernsreformen.  

o Påvirker ansvars- og oppgavefordelingen mellom statlig og kommunalt barnevern 

o Betydelig økte kostnader for kommunen 

o Tettere samarbeid mellom barneverntjenesten, helsetjenester, barnehage, skole, fritid, 

frivillige lag med flere, med mål om å gi barn, foreldre og familie god, helhetlig og nyttig 

hjelp, til rett tid. 

• Besøke 8. klasser for å informere om hva barneverntjenesten kan hjelpe med og hvordan 

barneverntjenesten kan kontaktes. 

• Barneverntjenesten vil fremover fortsette å styrke innsatsen mot å mobilisere barns og 

familiers private og offentlige nettverk, ha fokus på samhandling med andre tjenester og 

styrke tiltaksarbeidet i barneverntjenesten. 
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Barnevernet har organisert driften sin i distriktsavdelinger.  Omtrent halvparten av skolene 

oppgir at de opplever det som en forbedring i samarbeidet ved at de kjenner ledelse og 

saksbehandlere bedre enn før. Det gjør at det blir lavere terskel for kontakt. 

 

St. Marie læringssenter  

Tospråklig fagopplæring 

St. Marie læringssenter organiserer tildeling av ressurser til tospråklig fagopplæring til elever 

i grunnskolen 1. – 10. trinn.  

• Ca 175 elever har mottatt tospråklig fagopplæring i 2021. De er fordelt på 15 språk, 

der arabisk og somali er de største språkgruppene. 

 

Innføringstilbudet 

Nyankomne minoritetselever får tilbud om et innføringstilbud før de føres over i ordinær 

klasse.  

• 12 elever får innføringstilbud for barnetrinnet lokalisert på Sandesundsveien 

barneskole 

• 11 elever får innføringstilbud for ungdomstrinnet lokalisert på Tindlund 

ungdomsskole. 

Kombinasjonsprogrammet på Greåker 

Elevene i kombinasjonsprogrammet er integrert som klasser i skolemiljøet på Greåker 

videregående skole. De får delta på alle skolens fellesarrangementer, og blir regnet inn som 

Greåkerelever når det gjelder elevtjeneste generelt og helsetjenester spesielt. Det er elever 

med og uten ungdomsrett, og de er fordelt på ulike løp. Noen har et ettårig løp, mens andre 

har et løp på to år. Nå er tilbudet også utvidet til tre år. Elevene blir kartlagt, og det blir lagt 

en individuell plan. St. Marie læringssenter har samarbeidsmøter mellom PPT kommune og 

PPT fylke, slik at overganger blir ivaretatt.  

• 25 ungdommer deltar i kombinasjonsprogrammet. 

Vi har løpende inntak i kombinasjonsprogrammet. Dette medfører at vi midt i året kan få nye 

eleven med svær lav språkkompetanse i norsk. Vi arbeider med å finne en løsning for å 

ivareta disse i programmet på Greåker. Alternativet er at de starter i voksenopplæringen på 

SML, men da jobber vi imot hovedintensjonen om at ungdommene skal få gå med sine 

jevnaldrende, og ikke sammen med mor og far. 

Det skjer ofte at vi ved søknadsfrist til videregående har få søkere til 

kombinasjonsprogrammet. Erfaringen har vist oss at det likevel kan være opp mot fulle 

klasser når vi kommer til høstferien. Her er dynamikk og tilpasning veldig viktige 

tilnærmingsfaktorer. 

Grunnskole for voksne 

Ca. 100 deltakere deltar i forsøket gjennom Direktoratet for høyere utdanning og 

kompetanse – Modulstrukturerte læreplaner, og har modulplaner i fem fag; norsk 

matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. De som avsluttet i modul 4 mottar 

grunnskolevitnemål. Alle elevene er på digital plattform. Alle våre grunnskoleelever deltar i 

modulforsøket. FVO – forberedende voksenopplæring/modulstrukturerte læreplaner er 

spesielt tilpasset voksenopplæring for minoriteter. Læreplanen er bygget på ordinær 

opplæringsplan, men er mer tilpasset voksne i form og omfang. 
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Det er flere utviklingsmål knyttet til forberedende voksenopplæring.  

• DeKomp - Mottatt desentraliserte kompetansemidler fra Utdanningsdirektoratet, og 

inngått et samarbeid med høgskolen i Østfold utviklingsområde digitalisering. 

• Vurdering for læring,  

• Intensive lesekurs, samt fleksibel opplæring,  

• Tverrfaglighet, sammenheng og dybdelæring i lys av den overordnede delen i den 

nye læreplanen for grunnskolen. 

 

 

 

Medvirkning og dialog med foresatte 

 

At hjem og skole har et godt samarbeid er av stor betydning for barn og unge. En god og 

tillitsfull dialog mellom hjem og skole er et gjensidig ansvar, men skolen har det overordnede 

ansvaret for å ta initiativet og legge til rette for samarbeid. Foreldregruppen har ulike 

forventinger, behov og meninger om skolens mål og praksis. Å skape en felles forståelse for 

hva som er viktig i et godt læringsmiljø vil være sentralt i et foreldresamarbeid.  

 

  

Slik gjør vi det i 2022 

• Våren 2022 starter vi, i samarbeid med Virksomhet oppveksttjenester, en 

pilot som har som mål å gjøre tilbudet om særskilt norsk mer enhetlig for 

minoritetselever ved skolene i Sarpsborg. 

• Vi arbeider med å finne en permanent løsning for innføringstilbudet på 

ungdomstrinnet.  

• I samarbeid med de andre VO-sentrene i tidligere Østfold lager vi ny 

Dekomp-søknad. Denne gang søker vi midler for 

lederutvikling/endringsledelse med mål om å lede utviklingsområder og 

mål i VO. 

• Vi søker IMDI om prosjektmidler til bransjeklasser. Vi har opprettet 

samarbeid med Park & Anlegg AS, vi viderefører samarbeidet med 

Quality Hotell, og vi har som mål å starte opp med kjøkkenassistenter i 

barnehage og SFO. Målet vårt er at vi gjennom å prøve ut bransjeklasser 

med tre bransjer skal hjelpe deltakere i overgangen mellom skole og 

arbeidsliv med mål om bærekraftighet for både individ og samfunn. 
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Kommunalt foreldreutvalg 

Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) i Sarpsborg skal fremme felles interesser for foreldre til 

elever i Sarpsborg Kommune, være bindeleddet mellom de ulike SU og FAU og kommunen, 

jobbe for et godt læringsmiljø samt et trygt og godt miljø utover det faglige. KFU har 

informasjonsplikt overfor alle foreldre og sender referat og annen relevant informasjon til alle 

SU og FAU i kommunen. 

Direktør oppvekst skal ha månedlige møter med KFU. Pandemien har ført til at dette ikke har 

blitt gjennomført helt etter planen, men det har blitt avholdt teamsmøter, og KFU har blitt 

orientert og fått gitt tilbakemelding ved for eksempel mange av de ulike skiftene av trafikklys i 

skole. 

 

Foreldreundersøkelsen  

Foreldreundersøkelsen er en undersøkelse som Utdanningsdirektoratet står bak. Her får 

foreldre og foresatte anledning til å si sin mening om elevenes læring og trivsel, og 

samarbeidet mellom hjem og skole. Alle foresatte i Sarpsborg inviteres til å svare på denne 

undersøkelsen. 

Høsten 2021 ble det sendt ut 6 834 invitasjoner til foreldre med barn i Sarpsborgskolene. 

2 887 stykker svarte på undersøkelsen. Det tilsier en svarprosent på 42,2. Det er en 

nedgang på omtrent 8 % fra 2021, og om vi ligger på omtrent samme svarprosent som vi 

gjorde i 2019. De foresatte svarer hovedsakelig at deres barn trives både på skolen og på 

SFO, og at barnet har medelever å være sammen med. De foresatte opplever å bli tatt imot 

på en god måte når de kontakter skolen. Cirka 98 stykker svarer litt eller helt uenig på at 

barnet deres trives på skolen. Cirka 52 stykker svarer litt eller helt uenig på at de blir tatt godt 

imot av skolen. 

Den enkelte skole orienterer om resultatene for foreldreundersøkelsen ved sin skole 

gjennom Foreldrerådets arbeidsutvalg, Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget. 

 

Medvirkningskveld med Samarbeidsutvalgene  

11.mai ble det gjennomført en digital SU-samling hvor representanter fra virksomhetenes 

samarbeidsutvalg, fikk anledning til å drøfte hvordan man som kommune skulle sikre at 

Handlingsprogrammet tett på for et godt barnehage- og skolemiljø ble et levende 

styringsverktøy i kommunens barnehager og skoler.  Innspillene ble i etterkant tatt med inn i 

ferdigstillelsen av Sarpsborgskolens årshjul for dialog, styring og kontroll og hvor Tett På-

programmet inngikk som del av dette. Innspillene ble også tatt med videre inn i arbeidet med 

utarbeidelsen av et tilsvarende årshjul for barnehage. 
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Oppvekstkonferansen  

Oppvekstkonferansen er en årlig møteplass for innbyggere, foreldre, ansatte og politikere 

med interesse for oppvekst og utdanning. Kommuneområdet oppvekst bruker anledningen til 

å vise seg frem, være åpne om styrker og utfordringer, og på en proaktiv måte vise hva de 

langsiktige løsningene innebærer. En kjent person innleder rundt et oppveksttema. 

I mai 2021 ble oppvekstkonferansen 

avholdt for andre gang. Temaet for 

konferansen var «Motstandskraft og 

mestring. Hvordan bygge trygge, 

robuste barn og unge?» Psykolog Peder 

Kjøs var hovedgjest og i samtale med 

direktør oppvekst, Erik Bråthen, berørte 

de flere sentrale temaer. I tillegg deltok 

utvalgsleder for kultur og oppvekst, leder 

for kommunalt foreldreutvalg og leder i 

ungdomsrådet.  

Kulturskolen sto for underholdningen. 

På grunn av pandemien ble konferansen også i 2021 nedskalert og gjennomført som en 

samtale med direktør oppvekst som samtaleleder. Konferansen ble streamet via Facebook, 

Sarpsborg Arbeiderblad og kommunens egen hjemmeside. Bare via Facebook var over 9000 

innom sendingen. På Sarpsborg.com og sa.no har cirka 1900 stykker sett sendingen. 

 

  

Slik gjør vi det i 2022 

• Alle Samarbeidsutvalgene inviteres inn til storsamling høsten 2022. SU har et 

stort potensial i å kunne bidra til styrking av samarbeid mellom skole og hjem, 

og er en viktig arena for medvirkning. Politikernes deltagelse i 

Samarbeidsutvalgene bidrar til at informasjon om skolenes indre liv, styrker og 

utfordringer, når beslutningstakerne. Det vil være viktig å jobbe for å utnytte 

dette potensialet fremover. 

• Oppvekstkonferansen gjennomføres på Sarpsborg scene. I tillegg streames 

den som tidligere via kommunens hjemmeside, Facebookside og SA. Tema er 

teknologi i barnehage og skole. 
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Elevdemokrati og medvirkning 

 

Elevmedvirkning  

Elever i norsk skole skal delta i beslutninger som 

gjelder deres egen læring. Elevene skal også delta 

aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og 

i sin egen faglige og sosiale utvikling. 

Opplæringsloven og Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet gir rammer og føringer for 

elevmedvirkning som gjelder for all opplæring i alle 

fag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I elevundersøkelsen blir elevene bedt om å svare på blant annet følgende spørsmål: 

Kilde: Udir 

I tabellen ser vi svarene for 7. trinn og 10. trinn oppgitt på en skala fra 1 – 5: Høy verdi betyr 

positivt resultat. Beste gjennomsnittsverdi er 5. Totalt svarte 89,9% av 7. klassingene og 

85,8% av 10. klassingene. Vi ser av tabellen at 7. trinnselevene rapporterer om en større 

opplevelse av medvirkning generelt enn 10. trinnselevene. Sammenligner vi tallene fra 2020 

ser vi at 7. trinns elevene opplever en noe lavere grad av medvirkning i 2021. Hva dette 

kommer av vet vi ikke, men vi kan anta at det har noe å gjøre med et utfordrende år med 

høyt fravær av lærere og elever, samt stadige endringer mellom ulike trafikklysnivå. 

 

 2020 2021 

 7. trinn 10. trinn 7. trinn 10. trinn 

Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal 
arbeide med fagene? 
 

3,7 
 

3,1 
 

3,5 3,2 

Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i 
elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? 
 

4,3 
 

3,8 
 

4,3 3,7 

Hører skolen på elevenes forslag? 
 

3,9 
 

3,2 
 

3,7 3,1 

Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere 
skal ha det i klassen/gruppa? 

4,2 
 

3,5 
 

4,0 3,6 

Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de 

blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem. 

De skal få erfaring med og praktisere ulike former for demokratisk deltakelse og medvirkning, både i 

det daglige arbeidet i fagene og gjennom for eksempel elevråd og andre rådsorganer.  Dialogen 

mellom lærer og elev, og mellom skole og hjem, må være basert på gjensidig respekt. Når elevenes 

stemme blir hørt i skolen, opplever de hvordan de selv kan ta egne bevisste valg. Slike erfaringer 

har en verdi her og nå, og forbereder elevene på å bli ansvarlige samfunnsborgere.  

LK20, Overordnet del 

 



Side 36 av 69 

 

 

Kvalitetsmelding om grunnskoler i Sarpsborg kommune – tilstandsrapport for 2021 

 

 
Sarpsborg kommunes Ungdomsråd  

Våren 2021 fikk Ungdomsrådet i oppdrag av SLT-arbeidsutvalget om å arrangere og lede 

digitalt foreldremøte med deltakere fra Politiet, leder av KFU og SLT-koordinator. Temaet og 

målet med møtet var å sammen skape et trygt og godt ungdomsmiljø i Sarpsborg. 

Ungdomsrådets bidrag til møtet var å synliggjøre de unges blikk i byen vår ved å snakke om 

vennskap og tilhørighet, inkludering og det å vokse opp i en digital verden. De tydeliggjorde 

hvordan ungdomsmiljøet i Sarpsborg er og oppleves, både når det gjelder fremmedfrykt og 

rus.  

De kom med tydelige råd og oppfordringer til alle foreldre, og fremmet et ønske om at alle 

viser ungdommene tillitt og trygghet: «Hold oss på en armlengdes avstand; ikke kompis og 

ikke for autoritær, finn en balanse! Det tar lang tid å bygge opp en statue av gull, men det tar 

kort tid å rive den ned med en slegge» 

Foreldremøtet ble streamet gjennom kommunens nettsider og SA, og en uke etter at møtet 

var avholdt var det avspilt 1277 ganger. 

  

 

Retningslinjer for elevrådsarbeid i Sarpsborgskolen  

Sentralt i handlingsprogrammet Tett på for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø står 

barn og elevers rett til medvirkning. I skolen er elevrådet en viktig arena for dette. I 2021 tok 

skolene i bruk felles kommunale retningslinjer for elevrådsarbeid. Retningslinjene sikrer 

elevenes rett til medvirkning gjennom en årsplan hvor faste saker som er av stor betydning 

for elevene, skal arbeides med i elevrådet. Sentralt i retningslinjene står ellers regelmessige 

dialogmøter med rektor etter en plan for dette. 

 

  

Slik gjør vi det i 2022 

Medvirkning er et sentralt prinsipp i norsk skole. Oppvekstadministrasjonen og skolene 

vil fortsatt jobbe med hvordan elevene i enda større grad skal få medvirke i egen 

skolehverdag og læringsarbeid. Dette gjøres blant annet i arbeidet med 

handlingsprogrammet Tett på, implementering av nytt læreplanverk og i 

vurderingsarbeidet. 
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Kapittel 5. Læringskvalitet og læringsutbytte 

Læreplanverket for kunnskapsløftet 

 

Høsten 2020 fikk skolen nytt læreplanverk (LK20). 

Læreplanverket består av overordnet del som beskriver 

hvilke verdier og prinsipper som opplæringen skal bygge 

på, og fagplaner for de ulike fagene. Formålet med å 

fornye læreplanene er å gjøre elevene bedre i stand til å 

møte og finne løsninger på dagens og fremtidens 

utfordringer. Det elevene lærer skal være relevant, både 

for enkeltindividet, som samfunndeltaker og i 

arbeidslivet. 

 

Fra januar 2019 har det blitt jobbet målrettet på alle 

nivåer; lærere, skoleledere og skoleeier, for å ha god forståelse av nytt læreplanverk ved 

oppstart av skoleåret 2020. Skolene rapporterte at de var godt i gang med 

forberedelsesarbeidet våren 2020. Men fra 12. mars 2020 ble det bråstopp. Dette resulterte i 

at skolene opplevde at de var på etterskudd ved oppstart av nytt skoleår høsten 2020 da nytt 

læreplanverk trådte i kraft. Til tross for et annerledes og krevende skoleår greide skolene å 

opprettholde noe utviklingsarbeid knyttet til nye læreplaner. Mye av arbeidet har dreid som 

utarbeidelse av nye årsplaner, utvikling av tverrfaglige opplegg og utvelgelse av ny digital 

læremiddelpakke.  Allikevel har skolen vært preget av driftsoppgaver og det er ulikt hvor mye 

utviklingsarbeid de ulike skolene har fått til. Oppstart av nytt skoleår høsten 2021 var preget 

av større optimisme. Skolene meldte at de hadde behov for å etablere et godt og systematisk 

samarbeid på egen skole, etter lang tid med samhandling på teams. Det er utarbeidet mye 

støttemateriell fra blant annet Utdanningsdirektoratet, ulike universiteter og høgskoler og 

andre fagmiljøer som skolene kan bruke i sine interne prosesser. Oppveksttjenester har også 

utarbeidet, i samarbeid med Fredrikstad og LearnLab, digitale kompetansepakker som 

skolene kan bruke i utviklingsarbeidet med nye læreplaner på den enkelte skole. Innholdet i 

pakkene er tverrfaglig arbeid, naturlig differensiering, dybdelæring i praksis og vurdering som 

bidrar til lærelyst. I tillegg tar lærerne i bruk nye digitale læremidler som krever både kurs og 

tid for å sette seg inn i. 

6 av skolene har et samarbeid med Høgskolen i Østfold skoleåret 2021/22. Det jobbes 

spesielt med de tverrfaglige temaene, dybdelæring og vurdering for læring. 
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  Trash Art- et tverrfaglig prosjekt på 8.trinn på Tindlund ungdomsskole 

Et av de tverrfaglige temaene skolene skal legge til rette for i den nye læreplanen er bærekraftig 

utvikling. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til 

mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine 

behov.  

Elevene ved 8.trinn (2020/21) på Tindlund ungdomsskole jobbet i et tverrfaglig prosjekt med fokus på 

forsøpling i naturen. Vi ønsket at prosjektet skulle gi elevene mulighet til å utvikle sin kompetanse som 

ga dem forståelse for at hvert enkelt sine valg og handlinger kan få store konsekvenser for miljø og 

klima.  

Prosjektet var tverrfaglig, med kunst og håndverk, naturfag, norsk og matte som styringsfag. Prosjektet 

varte i 3 dager.  

Dag 1:  

- Intro til prosjektet med fokus på hvorfor vi skal rydde søppel (se Power Point «Hvorfor rydde 

søppel») 

- Elevene ble sendt ut på ulike ruter hvor de skulle rydde søppel, gjennom bruk av fotspor appen 

(https://fotspor.mobi/#/ ). I appen måtte de svare på et mattematikkspørsmål for å få avdekket 

neste post.   

- Elevene brakte alt søppelet tilbake på skolen hvor de vasket og organiserte søppelet de fant.  

Noen elever fra hver klasse ble valgt ut til å bli igjen på skolen for å ha ansvar for klassens 

fellesprosjekt. Dette prosjektet gikk ut på å lage et 2D bilde som skulle males og festes søppel på. 

Temaet for disse bildene er hvordan dyrene påvirkes av vår forsøpling. Disse bildene ble hengt opp i 

skolens fellesarealer. 

    

 

 

https://fotspor.mobi/#/
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Dag 2:  

Intro til kunstprosjektet Trash Art, som forklarte konseptet og viste eksempler.  

Klassene skulle utforme sine trash art skulpturer (Se PowerPoint). Som et hjelpemiddel for å sette 

i gang kreativiteten, skulle elevene trekke ulike kreativitetskort. Disse kortene gir elevene i 

oppgave å personifisere sin figur, gjennom f.eks. å finne et navn, personlighetstrekk, fødselsdato 

osv.  Disse attributtene skulle skrives ned og elevene ble oppfordret til å skrive en kort historie om 

sin figur, som skulle være en del av utstillingen  

Kreativitetskort 
 
Hva heter 
skulpturen? 
 

 
 

Kreativitetskort 
 
Når er figuren født 
(stjernetegn skal 
med) 

 

Kreativitetskort 
 
Hvor bor skulpturen?  
 

 

Kreativitetskort 
 
Nevn 3 adjektiver som 
matcher med 
skulpturen 
personlighet 

 
 

 

Dag 3 

Elevene skulle besøke Håpets katedral på Isegran i Fredrikstad. Et prosjekt basert på frivillig 

arbeid med mye av det samme budskapet som vårt prosjekt.  

Tilbake på skolen hadde vi en vernissasje hvor elevene fikk gå til de ulike klasserommene og 

beundre og lese om de andre elevens skulpturer.  
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Leksebevisst skole 

 

I bystyret i mai 2021 la Kommunedirektøren frem en sak om lekser i Sarpsborgskolen. Saken 

hadde sitt utspring i et politisk ønske om en mer ensartet leksepraksis i Sarpsborgskolen. 

Bystyrets vedtak sier at: 

• Skolene i Sarpsborg skal bli leksebevisste skoler. 

• Skolene i Sarpsborg skal arbeide bevisst for å redusere omfang i bruk av lekser i 

tradisjonell forstand. 

• Skolene i Sarpsborg skal få en mer ensartet praksis når det gjelder innhold og 

omfang i bruk av lekser som pedagogisk verktøy. Dette omfatter også praksis 

for tilbud om leksehjelp på skolen. 

• Innholdet i leksebevisst skole forankres i personalet og rådsorganer i den enkelte 

skole. 

• Utvalg for kultur og oppvekst og bystyret orienteres om det pågående arbeidet 

gjennom årlig kvalitetsmelding om grunnskolen. 

Forståelsen av å være en leksebevisst skole og hva det betyr for oss i Sarpsborg har vært en 

del av arbeidet med fagfornyelsen. Det har blitt gjennomført fagsamlinger med 

ledergruppene for å utvikle en felles forståelse av hva det betyr at skolene skal være 

leksebevisste. I dette arbeidet har vi blant annet brukt 2 artikler, publisert på 

Utdanningsdirektoratets sider. 

• Lekser – hva bør skolen tenke på? (udir.no) 

• Hva sier forskningen om lekser? (udir.no) 

Det er ingen formelle krav om at skolen skal gi elevene lekser. Men når skolen gir lekser, 

skal innholdet bidra til elevenes læring og knyttes til det de lærer på skolen. Elever har ulike 

behov, og plikten til tilpasset opplæring gjelder også for lekser. Lærere må hele tiden gjøre 

pedagogiske avveininger. Dette inkluderer også å vurdere om lekser kan bidra til elevenes 

læring. Slik kan lekser være et pedagogisk virkemiddel som inngår i en større helhet. 

I samarbeid med skolelederne har det blitt utarbeidet et felles kommunalt dokument som skal 

danne rammene for skolens arbeid med å bli leksebevisste. 

I profesjonsfellesskapene på skolene må man sammen reflektere over og prøve å besvare 

følgende spørsmål: 

Hvordan kan vi bruke erfaringer og forskning til å diskutere hvorfor og hvordan vi bruker 

lekser? 

• Hvordan påvirker nye læreplaner arbeidet vårt med lekser? 

• Hvis elevene skal ha lekser, hva slags lekser bidrar til at de lærer best mulig? 

• Hvordan sikrer vi elevmedvirkning og tilpasset opplæring når vi gir lekser? 

• Hvordan kan lekser bli håndterlige for elevene, både når det gjelder mengde og 

innhold? 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/lekser-hva-bor-skolen-tenke-pa/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/hva-sier-forskningen-om-lekser/
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Sarpsborg kommune har leksebevisste skoler 

Definisjon 

Med lekser menes oppgaver elevene er pålagt å gjøre utenom skoletiden.  

Hovedformålet  

Hovedformålet med lekser er å styrke elevenes læring.  

Rett til hvile og fritid 

Artikkel 31 i barnekonvensjonen slår fast at barn har rett til hvile og fritid og til å delta i lek og 

fritidsaktiviteter (…). Med dette som utgangspunkt må lekser gis med bevissthet slik at det støtter 

opp under elevenes læring og motivasjon, samtidig som det ivaretar elevenes rett til hvile og fritid. 

Slik gjør vi det 

• Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, 

lærelyst og tro på egen mestring 

• Lekser skal være tilrettelagt den enkelte. Det trenger ikke å bety at hver elev får individuelt 

tilpassede lekser, eller at leksene nivådeles, men at oppgavene gir rom for mestring og 

medvirkning. 

• Elevene skal involveres i leksearbeidet. Det kan gjøres på ulike måter, blant annet ha 

dialog om hva slags lekser som er nyttige for dem, hvordan leksene skal gjøres og 

hvordan de kan vise hva de har lært. 

• Lekser skal følges opp på skolen. Det behøver ikke bety at læreren ser over eller gir 

tilbakemelding på alt hver elev gjør, men at leksene settes i sammenheng med det som 

skjer på skolen. 

• Lekser kan være: 

o Gjøre ferdig påbegynt arbeid 

o Forberedelse til undervisningstime/nytt tema 

o Å reflektere, utforske og stille spørsmål 

o Mengdetrening på lesing 
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Revidering av rammeplan for Utdanningsvalg 

 

Med bakgrunn i nytt nasjonalt læreplanverk, ble den lokale 

planen i utdanningsvalg revidert høsten 2021. Faget 

utdanningsvalg skal bidra til å gjøre elevene på 

ungdomsskolen i stand til å ta gode utdannings- og yrkesvalg 

basert på egne interesser og forutsetninger. Elevene skal 

også utvikle kompetanse i å håndtere overganger, bidra til 

deltakelse og skape forståelse for sammenhenger mellom 

utdanning og jobbmuligheter. I Sarpsborg kommune skal 

ungdomsskoleelevene delta på flere aktiviteter som en del av 

det treårige læringsløpet i faget. Dette er nedfelt i et årshjul og 

synliggjort i den reviderte planen. Eksempler på slike 

aktiviteter er elevbedrift, praksisdag på videregående skole og arbeidslivspraksis. Hver 

ungdomsskole har en lærer som kalles karriereveileder. Karriereveilederne fra de ulike 

skolene i kommunen møtes til samarbeid en gang i måneden. 

Sarpsborg kommune inngår i et partnerskap for karriereveiledning med Viken 

fylkeskommune. I partnerskapet ligger det en avtale om et nettverksamarbeid mellom 

karriereveiledere fra ungdomsskolene og de videregående skolene. En målsetting i 

partnerskapet er å bygge bro mellom ungdomsskole og videregående skole, og å legge til 

rette for et helhetlig læringsløp. 

 

Fagsamling for ledergruppene 

Hvert år gjennomføres det flere fagsamlinger for ledergruppene på skolene. Målet med disse 

fagsamlingene er å jobbe med skoleutvikling, drøfte ulike problemstillinger, dele erfaringer og 

utvikle Sarpsborgskolen i felles retning. På grunn av pandemien ble flere av fagsamlingene 

for ledergruppene avlyst våren 2021. Høsten 2021 har det blitt gjennomført en fagsamling 

med to temaer: leksebevisste skoler og kompetansebaserte læreplaner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er gjennom det daglige møtet mellom elever og lærere at skolens brede formål blir realisert. 

Lærere vil i konkrete opplæringssituasjoner oppleve spenninger mellom ulike formål og verdier. De 

må hele tiden gjøre krevende avveininger mellom hensynet til den enkelte elev og hensynet til 

fellesskapet, mellom å støtte og stille krav, mellom skolehverdagen her og nå og arbeidet med å 

forberede for framtiden. Alle elever er ulike, og hva som er elevens beste, er et kjernespørsmål i all 

opplæring. Dette spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle som jobber i skolen.   

            LK 20, Overordnet del 
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Utendørs svømmeopplæring 

 

Ifølge nye fagplaner for kroppsøving og naturfag skal elevene lære trygg ferdsel ved vann og 

få svømme- og livredningsopplæring utendørs.  

Kommunen har risikovurdert og godkjent 4 

områder hvor skolene kan drive utendørs 

svømme- og livredningsopplæring. Disse 

områdene er Tunevannet, Bodalsstranda, 

Feriehjemmet og Høysand. Før skolene tar med 

seg elever ut til vannet må de gjøre egne 

risikovurderinger basert på elevgruppen og 

værforhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elever på Hornnes får livsviktig læring 

Slik gjør vi det i 2022 

• Fortsatt felles fagsamlinger hvor vi jobber med felles forståelse og 

implementering av nytt læreplanverk. Et viktige felles tema vil være vurdering. 

• En temasamling for ledere og ressurslærere, med tema vurdering som bidrar til 

lærelyst. 

• Ungdomsskolene jobber sammen med HiØ om å utvikle vurderingspraksisen. 

• Kurs for lærere i utendørs svømme- og livredningsopplæring. 
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Elevenes læringsmiljø 

 

Elevenes læringsmiljø 

Jf kap. 9A i opplæringsloven, har alle elever rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø 

som fremmer helse, trivsel og læring. Elevenes læringsmiljø kartlegges årlig gjennom den 

nasjonale elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og 

gjennomføres for alle elever fra 5. – 10. trinn. Elevene tar stilling til påstander om sitt 

skolemiljø, og gir et øyeblikksbilde av hvordan de opplever skolehverdagen.  Alle svarene fra 

elevundersøkelsen finnes på Udir Vi gjør oppmerksom på at tallene som ligger på Udir kun 

viser tall for 7. og 10. trinn. Der ikke annet er oppgitt har vi brukt tall fra Conxus Insight, som 

er et program som samler og presenterer data. Tallene fra Conexus insight er et 

gjennomsnitt av svarene for 5.- 10. trinn. 

På en skala fra 1 – 5 hvor 5 angir høyeste score, ligger Sarpsborg i snitt på 4,3 på 

spørsmålet om elevene trives godt på skolen. Skalaen viser i snitt 4,7 på spørsmålet om 

elevene har noen å være sammen med i friminuttene, og 4,2 på at det stort sett er trygt miljø 

på skolen og at de har noen å snakke med hvis det er noen som plager dem. Skalaen viser i 

snitt 4,4 på spørsmålet om elevene får god hjelp og støtte fra lærerne sine og at de blir møtt 

med respekt. Undersøkelsen viser også et snitt på 4,3 på at elevene får nødvendig hjelp og 

støtte hjemme.  

Av 3650 elever som har svart på elevundersøkelsen svarer 58 at de ikke trives i noe særlig 

grad på skolen, og 27 sier at de ikke trives i det hele tatt. 431 sier at de ikke liker 

skolearbeidet, og 212 svarer at de ikke er interessert i å lære på skolen. 

Resultatene fra elevundersøkelsens spørsmål knyttet til 

mobbing, ensomhet og utenforskap, utgjør en av flere 

indikatorer for hvordan barn og unge opplever sitt 

skolemiljø. I februar 2022 vil resultatene inngå i en helhetlig 

analyse og blir da sett i sammenheng med andre 

indikatorer knyttet til saker som omhandler elevenes 

skolemiljø. 

 

 

 

 

  

 

 

  

Hannestad barneskole 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/
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Mobbing  

I elevundersøkelsen defineres mobbing som «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.» I elevundersøkelsen blir elevene bedt om å svare på spørsmålet «er du blitt mobbet av 

andre elever på skolen de siste månedene?». 

 

Kilde: Udir 

På både 7. og 10. trinn ser vi at antall elever som sier at de har blitt mobbet holder seg 

stabile sammenlignet med fjoråret. 

 

7. trinn:  

 

Kilde: Udir 
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10. trinn: 

Kilde: Udir 

Elevene har også svart på spørsmålet «Har du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste 

månedene?» På skalaen fra 1 – 5 hvor 5 angir høyeste score, ligger Sarpsborg i snitt på 4,8 

på dette spørsmålet. Det betyr at av 3645 stykker som har svart på dette spørsmålet oppgir 

122 stykker at de opplever digital mobbing fra 2-3 ganger i måneden til flere ganger i uken. 

Arbeidet med mobbesaker er komplekst og omfattende og det stilles krav til tiltak både på 

skolenivå og tinn-/gruppenivå ut over de tiltak som er knyttet til den enkelte eleven. Skolene 

er i tett dialog med oppvekstadministrasjonen rundt konkrete mobbesaker. Risikovurderinger 

knyttet til elevenes læringsmiljø er et viktig verktøy i skolenes arbeid.  

Årsmeldingene 2021 viser at skolene har tatt i bruk 

Handlingsprogrammet Tett På for et trygt og godt barnehage- og 

skolemiljø. Blant annet har skolene i stor grad satt fokus på 

trivsel og opplevelse av trygghet og tilhørighet når de 

gjennomfører elevsamtaler med elevene. Videre ser vi at 

skolene er godt kjent med aktivitetspliktene når elevene ikke 

opplever sitt skolemiljø som trygt og godt.  

 

 

 

 

  
Gode venner på Hannestad 

barneskole 
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Handlingsprogram Tett på for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø 

 

Handlingsprogrammet Tett på for et trygt og 

godt barnehage- og skolemiljø, forebygging 

av krenkelser utenforskap og ensomhet, 

erstattet i 2021 tidligere handlingsplan Tett på 

for barnehager og skoler – forebygging av 

radikalisering og utenforskap med blikk på det 

som skal styrkes, samt virksomhetenes 

forebyggende planer. Grunnet 

koronapandemien, ble implementeringen av 

handlingsprogrammet iverksatt med virkning 

fra skolestart skoleåret 2021/2022. Det har 

gjennom året blitt utarbeidet ulikt 

inspirasjonsmateriell og flere små filmer, en 

for hvert kjennetegn på et trygt og godt 

barnehage- og skolemiljø. Filmene er lagt 

tilgjengelig på kommunens nettside og har 

ellers hatt den intensjon å skulle kunne danne 

utgangspunkt for felles refleksjoner i 

virksomhetene. Ved utgangen av året var ikke 

alle filmene produsert, men dette arbeidet vil 

bli videreført etter en plan for dette i løpet av 

2022. 

 

 

Den 17.november hadde barnehager og skoler felles plandag. Tett På var temaet for dagen 

og var ledd i implementeringen av handlingsprogrammet i virksomhetene. Inger Bergkastet 

var hentet inn som foredragsholder og 

inspirator første del av dagen. Hennes 

foredrag hadde tittelen Rom for alle, blikk 

for den enkelte. Siste del av dagen drøftet 

virksomhetene Tett På sett i lys av deres 

egne systemer og deres egen hverdag. 
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Skoletilhørighet  

Kommunal forskrift om skoletilhørighet ble revidert i april 2021. Gjennom dette ble det lagt 

inn en presisering knyttet til at en elevs særlige behov og/eller søsken ved den skolen det 

søkes til, kan danne grunnlag for annen skoletilhørighet enn nærskolen. I 2021 behandlet 

oppvekstadministrasjonen ca 150 søknader. 

Oppvekstadministrasjonen oppsummerer årlig sakene knyttet til skoletilhørighet og 

analysene tas med inn i en helhetlig års-analyse av elevenes læringsmiljø. 

 

  

Slik gjør vi det i 2022 

• Utarbeide en helhetlig analyse av elevenes skolemiljø basert på ulike 

indikatorer som blant annet elevfravær, resultater fra elevundersøkelsen og 

foreldreundersøkelsen, og avvik knyttet til vold og trusler. 

• Barnets beste og barns rett til å bli hørt – utarbeidelse av veiledende maler for 

innhenting av barnets stemme og utarbeidelsen av retningslinje knyttet til 

barns rett til å bli hørt 

• Utarbeide en veileder for forebygging og oppfølging av elevfravær 

• Ferdigstille inspirasjonsfilmene – kjennetegn for et trygt og godt skolemiljø 
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Skolefritidsordningen 

 
Skolefritidsordningen er en viktig arena for læring og vennskap og sees i sammenheng med 

skolen. Mange barn i barneskolealder har plass 

i SFO og det er et mål at andelen barn som 

benytter ordningen, øker.  

I august 2021 kom det en ny nasjonal 

rammeplan for SFO. I Sarpsborg har vi nedsatt 

en arbeidsgruppe bestående av utvalgte SFO-

ledere og assisterende direktør oppvekst. 

Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide en 

felles årsplan med aktiviteter i tråd med 

nasjonal rammeplan, samt å arbeide for å 

videreutvikle de ansattes kompetanse i SFO. 

SFO-ene legger til rette for elevenes interesser 

og bevarer/utvikler vennskap gjennom frivillig 

deltagelse i lek og varierte aktiviteter.  

 

Det legges også til rette for å innhente barnets stemme og 

mulighet for medvirkning gjennom jevnlig 

samtaler/dialog/fellessamlinger. De ansatte er opptatt av at 

barna skal føle seg betydningsfulle og oppleve 

anerkjennelse og mestring, samtidig som de veileder i ulike 

situasjoner.  

SFO-lederne møtes jevnlig i nettverk bestående av alle 

teamledere SFO, samt assisterende direktør oppvekst. 

Nettverket knytter også til seg de aktuelle rektorene ved 

behov. Nettverket tar for seg aktuelle felles saker/temaer 

og har erfaringsdeling på tvers av virksomhetene.  

 

 

 

 

 

 

Slik gjør vi det i 2022 

• Ferdigstille felles årsplan for SFO-ene med varierte aktiviteter  

• Utarbeide en felles plan for kompetanseheving av ansatte i SFO. 

• Innføring av 12 timers gratis SFO for alle førsteklassinger. 

Alvimhaugen SFO 

Sandbakken SFO 
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Helsefremmende grunnskoler 

 
Bystyret i Sarpsborg har gjennom kommunedelplan for folkehelse og kommunedelplan for 

oppvekst bestemt at alle skoler i Sarpsborg skal jobbe for å bli godkjente som 

helsefremmende skoler innen 2025. Helsefremmende skoler er et initiativ fra Østfoldhelsa og 

Viken fylkeskommune. Med helsefremmende skoler menes skoler som styrker elevenes og 

personalets fysiske og psykiske helse, gjennom å jobbe med skolemiljø, undervisningstilbud 

og undervisningssituasjonen, samt å ha systematisk forankring av det forebyggende og 

helsefremmende arbeidet.  

Som en del av dette arbeidet kan skolene søke om å bli 

en RØRE-skole. Skoler som blir en RØRE-skole får 

økonomisk støtte til å jobbe med fysisk aktivitet, ernæring 

og søvnkvalitet for å skape bedre forutsetninger for 

læring på skolen. I skoleåret 2020-2021 var alle skolene i 

Sarpsborg RØRE-skoler. Skolene hadde en lærer, 

RØRE-ambassadør, med et spesielt ansvar for å drive 

RØRE-arbeidet på egen skole. I skoleåret 2021-2022 er 

det kun noen få skoler som har fått innvilget RØRE-

midler til helsefremmende tiltak. Ingen av skolene har nå 

midler til RØRE-ambassadør. Noen få skoler har 

allikevel videreført ordningen med RØRE-ambassadør 

fordi det fungerte så bra. Dessverre har de fleste 

skolene måtte kutte ut ambassadøren grunnet mangel 

på ressurser og tid. 

Statusen er at 5 av skolene i Sarpsborg er kvalifisert 

som helsefremmende skoler. De resterende 12 

skolene har påbegynt kvalifiseringsarbeidet. Nylig ble 

kriteriene for helsefremmende skoler revidert. 

Kriteriene skal heretter kalles for “kjennetegn”, og 

kommunene har mulighet til å omformulere og 

tilpasse disse kjennetegnene til lokale forhold. For å 

bistå skolene i prosess mot godkjenning er det ansatt 

en prosjektkoordinator i 50 % stilling. 

På skolene viser det seg at arbeidet med kriterier som 

omhandler fysisk aktivitet og ernæring (skolefrokost, 

matpakker og kantine) er mest utfordrende å få til i 

praksis. Flere skoler melder om at de ønsker 

samarbeid på tvers av skolene for å få inspirasjon, 

utveksle ideer og erfaringer. Skolene ønsker også 

veiledning i å systematisere og strukturere arbeidet, samt å se arbeidet rundt kjennetegnene 

i sammenheng med annet arbeid. For å få varig endring av praksis må det helsefremmende 

læringsarbeidet være en kontinuerlig prosess og naturlig del av skolens daglige virke. 

Gamle Østfold fylke godkjente tidligere skoler som søkte om å bli helsefremmende, men 

Viken fylkeskommune har ikke kapasitet til å håndtere søknader fra alle grunnskolene. Det 

betyr at det per dags dato ikke lenger finnes noen plass å søke om godkjenning. 

Måltid på Alvimhaugen skole og SFO 

Elever fra Kruseløkka ungdomsskole 

på aktivitetsdag i Kjerringåsen 
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Læringsarbeid og resultatoppfølging 

 

Resultater 

Nasjonale prøver skal gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i 

lesing, regning og engelsk, og lærere og skoleeier bruker resultatene til å utvikle skolen 

videre. Prøvene på 5.trinn er delt inn i tre mestringsnivåer, hvor nivå 1 er det laveste og nivå 

3 er det høyeste. Prøvene på 8. og 9. trinn er delt inn i fem mestringsnivåer hvor nivå 1 er 

det laveste og nivå 5 er det høyeste. Prøvene i lesing og regning som gjennomføres på 9. 

trinn er identisk med prøven som gjennomføres på 8.trinn. 

 

Regning 5. trinn 

 

Resultatene på nasjonale prøver for 5. trinn i regning viser at det er en positiv utvikling. I 

2021 presterte kommunen bedre enn det nasjonale nivået på mestringsnivå 3. 

Slik gjør vi det i 2022 

• Se på hvordan det helsefremmende arbeidet, med utgangspunkt i kjennetegnene, 

kan innlemmes i kommunens øvrige systematiske arbeid med utvikling og 

oppfølging av skolenes arbeids- og læringsmiljø.  

• Vurdere behov og mulighet for en kommunal godkjenningsprosess av 

helsefremmende skoler. 
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Lesing 5. trinn 

 

Resultatene på nasjonale prøver for 5. trinn i lesing viser en positiv utvikling. Kommunen 

ligger fortsatt noe under det nasjonale snittet. 

 

Engelsk 5. trinn 

 

Resultatene på nasjonale prøver for 5. trinn i engelsk viser at det er en positiv utvikling. I 

2021 presterte kommunen bedre enn det nasjonale nivået. 
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Regning 8 trinn 

 

Resultatene på nasjonale prøver på 8. trinn i regning er stabile. Fortsatt ligger kommunen 

noe bak det nasjonale snittet. 

 

Lesing 8. trinn 

 

Resultatene på nasjonale prøver på 8. trinn i lesing er stabile. Fortsatt ligger kommunen noe 

bak det nasjonale snittet. 
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Engelsk 8. trinn 

 

Resultatene på nasjonale prøver på 8. trinn i engelsk er stabile. Fortsatt ligger kommunen 

noe bak det nasjonale snittet. 

 

Regning 9. trinn 

 

Resultatene på nasjonale prøver på 9. trinn i regning viser stabile resultater over tid. 

Kommunen ligger likt med landet på mestringsnivå 1, men noe bak på de øvrige 

mestringsnivåene. 
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Lesing 9. trinn 

 

Resultatene på nasjonale prøver på 9. trinn i lesing viser stabile resultater over tid. 

Kommunen har en lavere andel elever på mestringsnivå 1 sammenliknet med landet, men 

ligger noe bak på de øvrige nivåene. 

 

Resultatoppfølging 

Skolene følger årshjul for obligatoriske kartleggingsprøver som ivaretar frister for oppmelding 

til kartleggingsprøver, gjennomføring av disse, registrering av resultatene i Conexus Engage 

og oppfølging av elever i etterkant. Skolene bruker prøveadministrasjonssystemet PAS til å 

melde opp elever og gjennomføre nasjonale kartlegginger. Resultatene fra de nasjonale 

kartleggingene importeres også til Conexus Engage, og i dette systemet kan skolen følge 

historikken til elevgrupper og enkeltelever, samt lage rapporter med tiltak for tilpasset 

opplæring. 

Skoleeier innhenter, analyserer og følger opp resultater fra obligatoriske kartleggingsprøver 

og nasjonale prøver i lesing og regning for alle skoler. På nasjonale prøver i regning og 

lesing måler Sarpsborg kommune seg mot det nasjonale snittet, og på de obligatoriske 

kartleggingsprøvene i lesing og regning for 1.-3.trinn er målet at andelen elever på eller 

under bekymringsgrensen skal være under 20 %. Skoleeier henvender seg til, og etterspør 

tiltak hos skoler som ikke har forventede resultater sammenliknet med kommunens mål. 

Skoleeier bidrar i oppfølging og veiledning ved behov.  

Skoleeier har også dette året henvendt seg til veiledere ved skoler som viser til gode 

resultater på de nasjonale prøvene i lesing og regning. Hensikten med denne henvendelsen 

er å samle informasjon om skolens system og trinnets arbeidsmåter, slik at det gode arbeidet 

som gjøres på enkelte skoler kan overføres til alle skolene i kommunen. Informasjonen blir 
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delt på nettverkssamlinger for lese- og regneveiledere og i Resultatdialogen. Dette tror vi vil 

bidra til å gi bedre resultater fremover for elevene i Sarpsborgskolene. 

Som en del av piloteringen av Årshjul for dialog styring og internkontroll har skolene høsten 

2021 tatt i bruk en felles mal (resultatoppfølgingsskjema) til bruk i resultatoppfølgingsmøter. 

Malen er utarbeidet av lese- og regneveiledere i samarbeid med Virksomhet 

oppveksttjenester og PPT, som et tiltak for en mer lik og felles praksis knyttet til 

dokumentasjon av resultatoppfølging i Sarpsborgskolen, samt å sikre at tiltakene treffer ut 

ifra resultatanalysen som er gjort etter kartlegging. Resultatoppfølgingsskjema er også en del 

av tiltakskjedemodellen. I Sharepointområdene Språk- og leseressurser og Regneressurser 

har lærerne i kommunen tilgang til mange gode ressurser og tiltak som kan benyttes i 

resultatoppfølgingen, og som vi på sikt håper vil gjøre det enklere å tilpasse opplæringen til 

den enkelte elev. 

 

Resultatdialog 

Resultatene fra de nasjonale prøvene 2020 ble drøftet på Resultatdialogen i februar 2021. 

Resultatdialogen er en årlig samling hvor ledelsen i ungdomsskolene møter ledelsen i 

avgivende barneskoler, og sammen dykker skolene ned i resultatene fra de nasjonale 

prøvene, og lager avtaler som sikrer god opplæring og overgang for elevene fra barneskole 

til ungdomsskole. Nytt av året var deltakelse av leseveiledere og regneveiledere fra skolene. 

Grunnet korona ble samlingen avholdt digitalt i Teams. Skolene meldte om at fjorårets 

avtaler i stor grad ikke hadde vært mulig å gjennomføre, og lagde på bakgrunn av dette nye 

avtaler for skoleåret 2021. 

 

Lese- og regneveiledere 

Kommunen har fått flere nye leseveiledere og regneveiledere i 2021, og rådgivere hos 

virksomhet oppveksttjenester bidrar med veiledning av disse etter skolens behov. 

Nettverkssamlinger for lese- og regneveilederne har stort sett foregått som digitale møter i 

Teams dette året. Fokuset har vært å skape en felles forståelse for gjennomføringen av 

området obligatoriske kartleggingsprøver som en del av piloten for Årshjul for dialog styring 

og internkontroll.  

Lese- og regneveilederne har i samarbeid med Virksomhet oppveksttjenester utarbeidet en 

felles funksjonsbeskrivelse for lese- og regneveiledere, hvor arbeidsoppgaver knyttet til 

nasjonale prøver, obligatoriske kartleggingsprøver og oppfølging av samarbeidsavtaler etter 

Resultatdialogen er lik for alle veilederne. Funksjonsbeskrivelsen er også en del av piloten 

for Årshjul for dialog, styring og internkontroll, og vil evalueres videre i 2022. 
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Tidlig innsats – pilotprosjekt «På sporet» 

«På sporet» er et forskningsprosjekt som ble 

gjennomført fra 2014-2018 i regi av Lesesenteret i 

Stavanger, internasjonale forskningsmiljøer og 19 

skoler. Prosjektet skulle undersøke hvordan man 

bedre kan forebygge lese- og skrivevansker tidlig på 

1.trinn. Det ble utviklet et forskningsbasert 

undervisningsopplegg som skulle identifisere elever 

som er i faresonen for å utvikle lese- og 

skrivevansker tidlig, samt gi elevene et intensivt og 

effektivt undervisningsopplegg for å fremme 

ferdigheter som er avgjørende for å lykkes med lesing.  

Høsten 2020 inviterte Virksomhet oppveksttjenester to skoler og PPT til et pilotprosjekt for å 

prøve ut dette. Formålet var å forebygge lese- og skrivevansker gjennom tidlig tiltak. Alle 1. 

trinns elever ble kartlagt i september med appen «Skolestart» for å identifisere de elevene 

som sto i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Kartleggingen ga svar på hvilke elever 

som skulle følge «På sporet-opplegget». Elevgruppen (maks 4 elever på hver gruppe) skulle 

få en intensiv opplæring på 45-60 minutter, 4 ganger i uken i 25 uker. Opplegget fulgte en 

fast mal og var sentrert rundt fire økter: ABC, veiledet lesing, skriving og høytlesing. 

Pilotprosjektet «På sporet» ble avsluttet våren 2021. Tindlund barneskole og Sandbakken 

barneskole var prosjektskoler. Prosjektet hadde jevnlige digitale møter, hvor representanter 

fra PPT, Virksomhet oppveksttjenester, skoleledelse, leseveiledere, «tidlig innsats» lærere 

og kontaktlærere drøftet og delte ulike utfordringer/erfaringer som oppsto gjennom året. 

Begge prosjektskolene var positive til opplegget i «På sporet». De fire øktene ABC, veiledet 

lesing, skriving og høytlesing i liten gruppe var bra og helheten i opplegget opplevdes som 

nyttig, men begge prosjektskolene uttrykte at opplegget var for krevende for de 

skolestarterne som fikk tilbudet så tidlig på høsten. Pandemien og dens smittevernregler 

førte også til lite fleksibilitet i ressursbruken og mange begrensninger i forhold til 

elevsammensetninger, noe som igjen førte til at opplegget i sin helhet ikke ble gjennomført. 

Ut ifra de evalueringene prosjektskolene har hatt i løpet av året ser man at det er mest 

hensiktsmessig at gjennomføringen av «På Sporet» må være opp til den enkelte skole, sett 

ut ifra elevgruppe og ressurser til rådighet.   

Prosjektskolene mente også at tidspunktet (september) for kartleggingen kom for tidlig etter 

skolestart, men at lærerne opplevde at kunnskapen de fikk om den enkelte elev gjorde det 

tydeligere hvor opplæringen måtte starte tidlig på høsten. Lærerne var enstemmig i at det er 

en forutsetning at det kjøpes lisens for registrering i Conexus Engage. I Conexus Engage 

vises resultatene på en informativ måte og det blir synlig hvor flest elever (klassen) har 

vansker. Som en del av piloten Årshjul for dialog, styring og internkontroll og området 

obligatoriske kartleggingsprøver ble kartleggingen «Skolestart», høsten 2021, obligatorisk å 

gjennomføre i oktober på 1.trinn. Kommunen har kjøpt lisens for registrering i Conexus 

Engage for 1.trinn. 

Tindlund barneskole prøver ut «På sporet» også skoleåret 2021/2022. Virksomhet 

oppveksttjenester, skoleledelse, leseveileder og kontaktlærere har satt opp jevnlige møter 

gjennom året for å drøfte og dele utfordringer og erfaringer.   

 

 

Illustrasjonsfoto  
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Vurderingspraksis 

I august 2020 ble det gjort endringer i Forskrift til opplæringsloven kap.3 om individuell 

vurdering. Dette er en endring det ikke har blitt jobbet med i fellesskap i Sarpsborg, men det 

har vært opp til hver enkelt skole å sette seg inn i. Formålet med vurdering er å fremme 

læring og bidra til lærelyst underveis i opplæringen, og den skal også gi informasjon om 

kompetanse underveis og til slutt i læringsløpet (standpunktvurdering).  Det betyr ikke at all 

vurdering må bidra til lærelyst, men det understreker at vurderingspraksisen har betydning 

for elever og lærlingers lærelyst og selvfølelse. 

I årsmeldingene rapporterer skolene at de er kjent med den nye vurderingsforskriften og at 

de fleste skolene har jobbet noe med dette i felles plantid. Arbeidet settes blant annet i 

sammenheng med utviklingssamtaler og elevsamtaler. Noen skoler har et samarbeid med 

HiØ med fokus på vurdering. De fleste skolene oppgir at dette er et vanskelig og sammensatt 

område som de trenger å jobbe mer med slik at det kan utvikles en helhetlig 

vurderingspraksis både internt på skolen, men også på tvers av skoler. 

 

 

Slik gjør vi det i 2022 

• Skolene må gjøre seg kjent med vurderingsforskriften og utvikle 

vurderingspraksisen i henhold til forskriften og læreplanforståelse. Dette er et 

arbeid kommunen i fellesskap vil ha fokus på. Høsten 2022 vil 

ungdomsskolene i et samarbeid med HiØ arbeider med vurderingspraksis. I 

tillegg vil det arrangeres en samling for lederne og utvalgte lærere fra 1. – 10. 

trinn med fokus på tilbakemeldinger for læring. 

• Området obligatoriske kartleggingsprøver settes i et system som sikrer at 

skolene jevnlig vurderer og evaluerer tiltak som blir iverksatt i klassene i 

resultatoppfølgingsmøter, etter de ulike kartleggingsprøvene kommunen 

benytter. Resultatoppfølgingsskjema og funksjonsbeskrivelsen til lese- og 

regneveilederne evalueres og revideres etter pilotårets slutt. 

• Lese- og regneveiledere fortsetter arbeidet med å beskrive og erfaringsdele 

tiltak knyttet til resultatoppfølging, slik at vi får en mer lik og omforent praksis 

rundt dette i Sarpsborgskolen. 

• Språk- og leseressurser og Regneressurser er kjent for alle lærere i 

grunnskolen i Sarpsborg, og lærerne skal kjenne til at det finnes tiltak til 

avsporinger i lesing og regning. Lese- og regneveiledere veileder personalet i å 

bruke ressursene. 

• Med dette systematiske arbeidet har vi et mål om at andelen elever på eller 

under bekymringsgrensen på kartleggingsprøver i lesing og regning på 1 og 

3.trinn skal være under 20 %, og at elevene i Sarpsborgskolen presterer i 

gjennomsnitt på nasjonalt nivå på nasjonale prøver på både 5., 8. og 9.trinn i 

lesing og regning. 

• Evaluere, våren 2022, om kartleggingen «Skolestart» skal være obligatorisk for 

1.trinn i Sarpsborg fra høsten 2022. 
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Handlingsprogram for digital oppvekst 

 
Handlingsprogram for digital oppvekst i Sarpsborg kommune er et forpliktende 

styringsdokument som gjelder for barnehager, skoler og andre læringsarenaer innenfor 

kommuneområde oppvekst. Det rapporters på tiltakene i den årlige kvalitetsmeldingen. 

 

Innsatsområde 1: Digital kompetanse 

Arbeidet med system for støtte og oppfølging av skolenes arbeid med digital kompetanse er 

helt i startfasen. Utgangspunktet er at det er viktig at kompetansehevingen skjer lokalt i 

virksomhetene, og at arbeidet sees i sammenheng med de øvrige satsingsområdene. Det 

foregår allerede mye kunnskap- og erfaringsdeling internt på den enkelte skole, og 

virksomhet oppveksttjenester vil ha en rolle som støttespiller og legge til rette for 

erfaringssamlinger på tvers av skoler. 

Det digitale er en stor del av hverdagen og kompetanse på området må ses i sammenheng 

med øvrig arbeid, ikke som et isolert område.  

Flere av skolene som har jobbet med Dekomp har hatt profesjonsfaglig digital kompetanse 

som en integrert del av arbeidet.  

Smittesituasjonen og utfordringer med bemanning i virksomhetene har gjort det vanskelig 

med samlinger på tvers av skoler, så mye av det som var planlagt i 2021 har blitt avlyst og 

utsatt. 

 

Innsatsområde 2: Personvern og informasjonssikkerhet 

Personvern og informasjonssikkerhet er stadig viktigere i en digital hverdag. 

Oppvekstsektoren har over tid slitt med å holde følge med kravene som stilles gjennom 

personvernregelverket, men vi ser en økt bevissthet på området. Arbeid med personvern og 

informasjonssikkerhet er en naturlig del av arbeidene med alle innsatsområder, men det 

nevnes likevel at man har begynt en større jobb knyttet til oppdatering av kommunens 

behandlingsprotokoll og medfølgende databehandleravtaler og risikovurderinger. 

Sarpsborg kommune innførte digitalt barne- og elevarkiv i 2021. Det ble også innført en ny 

rutine for sikker oppbevaring og arbeidsflyt knyttet til elevdokumentasjon ved bruk av 

Microsoft 365. Denne digitaliseringen medførte mange nye rutiner for skolene. Skolenes 

årsrapportering viser at alle har tatt i bruk de nye løsningene og gitt sine ansatte opplæring. 

De fleste rapporterer at innføringen har gått greit og at sikkerhet er ivaretatt. Enkelte skoler 

uttrykker bekymring for at overføring av dokumenter mellom sak- og arkivsystemet og 

Microsoft 365 vil medføre merarbeid.   

 

Innsatsområde 3: Samhandling, styring og forvaltning av ressurser 

Den digitale satsingen i oppvekst er avhengig av et godt samarbeid med IKT-organisasjonen. 

Virksomhet oppveksttjenester fungerer som et bindeledd mellom den enkelte virksomhet og 

IKT-organisasjonen, samtidig som oppveksttjenester har et hovedansvar for en samordning 

av oppvekstsektoren. 

For å sikre en større grad av forutsigbarhet, er et arbeid med å utarbeide en tydeligere 

beskrivelse av ansvarsfordeling og roller i samarbeidet satt i gang.  
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Innsatsområde 4: IKT-infrastruktur og utstyr 

En stadig mer digital skoledag, gjør at kravene til trådløs nettverkskapasitet er enorme. Alle 

virksomhetene i oppvekst har trådløse nettverk, men mange sliter med at 

nettverkskapasiteten ikke er optimal. For å rette på situasjonen burde all trådløs infrastruktur 

byttes. Dette er planlagt gjort i løpet av fire år. I 2021 ble sju skoler oppdaterte  

Alle elever i grunnskolen disponerer egne digitale enheter. Det er utarbeidet en plan for 

utskifting av disse når levetid er ute.  

Koronapandemien har resultert i en enorm prisøkning og store leveringsproblemer knyttet til 

digitalt utstyr. Dette gjør at handlingsprogrammet brukte mer penger enn planlagt i 2021. Det 

er også forventet merforbruk i årene fremover. 

 

Innsatsområde 5: Digitale læremidler 

Med bakgrunn i GDPR, likhetsprinsippet og økonomi er det besluttet at skolene skal ha 

tilgang til en felles digital læremiddelpakke. I løpet av våren 2021 medvirket en gruppe 

lærere og ledere i et vurderingsarbeid knyttet til valg av en felles digital læremiddelpakke i 

Sarpsborgskolen. Udirs veileder for valg av læremidler ble brukt i prosessen. Denne pakken 

skal benyttes i to år, og evalueres i løpet av skoleåret 2022/2023 

Dette sikrer lik tilgang for alle 

skolene til en grunnpakke med 

digitale læremidler. I løpet av 

høsten 2021 har enkeltskoler valgt 

å supplere pakken ytterligere, og 

det utløser behov for retningslinjer 

for slike innkjøp, inkludert rutiner 

knyttet til personvern, 

databehandleravtaler og 

risikovurderinger. 

 

Det viste seg også raskt at Sarpsfossen skole hadde noe andre behov for læremidler enn det 

som ble valgt til den felles grunnpakken. I tett dialog med Sarpsfossen er det utarbeidet en 

egen samling læremidler som de opplever at møter deres behov i større grad.  

I tillegg til det som ligger i den digitale læremiddelpakken har alle barneskolene tilgang til en 

omfattende samling lærings-apper. Grunnstammen i denne samlingen er bygget etter 

opplæringsløpene for arbeidet med ipad.    

 

 

 

 

 

 

 

Elever ved Kruseløkka ungdomsskole 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.udir.no%2Fkvalitet-og-kompetanse%2Flaremidler%2Fkvalitetskriterier-for-laremidler%2F&data=04%7C01%7Cbirthe-lavik.nordby%40sarpsborg.com%7C6188614e110f496ac3a308d9dfe27749%7Cd73b82a43fd043a382e7d50992add046%7C0%7C0%7C637786986013450203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7zaXxctIpgu2EA2%2BQcWbRyhfbk3Vb7yPPzPPmdkZ%2F2w%3D&reserved=0
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På initiativ fra Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund ble det i samarbeid med 

assisterende direktør oppvekst i uke 41, med svarfrist 01.11.21 sendt ut en 

spørreundersøkelse til alle lærere og skoleledere der man stilte spørsmål knyttet til tilgang, 

bruk og opplevelse av digitale læremidler versus papirbaserte læremidler. 

Det kom inn ca. 400 svar 

Følgende spørsmål ble stilt til lærerne: 

• Hvilken type læremidler har du tilgang til ved oppstart 2021-2022? 

• Hvordan vil du betegne ditt omfang av bruk av papirbaserte lærebøker versus digitale 

læremidler? 

• Hva slags læremidler foretrekker du? 

• Jeg er trygg når jeg bruker digitale læremidler 

• Dersom du kun har tilgang på digitale læremidler. Hvor mye kopiering blir det fra 

papirbaserte lærebøker? 

• Hvordan bør valg av læremiddel skje? 

• Bruker du private penger til innkjøp av læremidler til skolen? 

• Hvem velger læremidler på skolen hos deg? 

• Andre innspill og kommentarer. 

Oppsummert kom det fram at de fleste opplevde å ha tilgang til både papirbaserte læremidler 

og digitale, men det er også drøyt 100 lærere som svarer at de kun har tilgang til digitale 

læremidler. Et fåtall svarer at de kun bruker digitale læremidler, mens fordelingen mellom de 

som bruke hovedsakelig digitale, og de som bruker omtrent like mye papirbasert og digitalt er 

ganske jevnt fordelt. På spørsmål om hva som foretrekkes er det klar overvekt på at man 

ønsker en kombinasjon av papirbasert og digitalt. På spørsmålet om hvorvidt man er trygg 

når man bruker digitale læremidler svarer de fleste at de er helt eller delvis enig i påstanden, 

men det er også svar som tilsier at en del føler seg utrygge med det digitale, ved at de svarer 

verken/eller, delvis uenig og helt uenig. Det er også tydelig at de som hovedsakelig har 

tilgang på digitale læremidler opplever å bruke mye kopier fra papirbaserte bøker, og under 

feltet "andre innspill og kommentarer" kommer det klart fram at mange opplever dette som 

tidkrevende, ugreit og ubehagelig. Det er ca 160 lærere som svarer at de i noen grad bruker 

private penger til innkjøp av læremidler til skolen, og ca 25 som svarer at dette skjer ofte.  

Når det kommer til valg av læremidler er det bred enighet at lærerne ønsker medvirkning og 

lokal frihet i valgene på den enkelte skole. Under overskriften andre innspill og kommentarer 

kom det inn mye som handlet om frustrasjon knyttet til blant annet til tidsbruk, kopiering, 

ensformighet i oppgavetyper og bekymringer knyttet til skjermtid.  

På spørsmål til lederne om hvilke typer læremidler de ga tilgang til ved oppstart av skoleåret 

svarte 5 ledere at de kun ga tilgang til de digitale læremidlene, 10 svarte både papirbaserte 

og digitale og 1 skole svarte papirbaserte til lærere, men ikke til elevene. Under «Andre 

innspill og kommentarer» kom det inn at det er utfordrende å innføre nye læreplaner og 

oppleve å ikke ha nok ressurser til å kjøpe inn både digitalt og analogt, men også at man 

opplever at det å gå for papirbaserte lærebøker i fagene kan stå i veien for arbeidet etter de 

nye læreplanene. Også lederne var tydelige på at de fleste ønsker en kombinasjon av 

papirbaserte og digitale læremidler. 

Illustrasjonsfoto 
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Virksomhet oppveksttjenester er opptatt av at lærere og ledere både skal høres og medvirke 

i prosesser vedrørende valg og bruk av læremidler. Det er planlagt en bred evalueringsrunde 

etter at man har brukt de valgte digitale læremidlene gjennom et skoleår, slik at man både 

har hatt tid til å jobbe mer med de nye 

læreplanene, og blitt kjent med muligheter og 

begrensninger i de ulike digitale læremidlene 

som er tilgjengelig. Det er også viktig at man 

da ser på læremidler i vid forstand, og ikke 

avgrenser til papirbaserte lærebøker versus 

digitale læremidler. Innenfor 

samlebetegnelsen "digitale læremidler" er det 

et bredt spekter av ulike digitale verktøy og 

ressurser i tillegg til det som kan 

sammenlignes med en tradisjonell lærebok i 

papir. Det er ønsket at skolene skal ha et 

bredt tilfang av ulike læremidler, for å kunne 

møte behov knyttet til læreplanene, i form av 

boklige ressurser, digitale ressurser og 

konkretiseringsmateriell.  

 

 

 

 

 

 

  

Slik gjør vi det i 2022 

• Virksomhet oppveksttjenester vil legge økt vekt på å integrere digital 

kompetanse der det er naturlig gjennom arbeidet i eksisterende nettverk, 

utviklingsarbeid gjennom Dekomp og i temasamlinger.   

• Det utarbeides og iverksettes rutiner knyttet til enkeltskolers innkjøp av digitale 

læremidler 

• Oppstart av evalueringsarbeid knyttet til den digitale læremiddelpakken  

 

 

 

Sandbakken barne- og ungdomsskole 
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Kapittel 5. Kompetanse og rekruttering 

Kvalitet i skolen er avhengige av ansatte med riktig kompetanse og deres evne til å legge til 

rette for barn og unges læring og utvikling. Oppvekstplanen påpeker viktigheten av at det 

gjennom rekrutteringsprosessene hentes inn kompetanse som er i tråd med det barne- og 

elevsynet vi vil skal kjennetegne ansatte i skole og SFO og de kompetansekrav som stilles til 

ansatte som arbeider i kommunens skoler. Basert på lokale behov og nasjonale føringer 
legger kommunen til rette for lokal kompetanseutvikling gjennom etter- og videreutdanning.  

  

KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE  

- I SPENNENDE NYBROTTSARBEID MED HØGSKOLEN I ØSTFOLD 

 

Flere av skolene i Sarpsborg tar imot lærerstudenter i praksis fra Høgskolen i Østfold. Det 

har vist seg at overgangen fra skolebenken til jobb er tøff for mange studenter, og en del 

faller fra yrket. Høgskolen har derfor inngått et tettere samarbeid med seks skoler, tre 

barneskoler i Halden og tre ungdomsskoler som skal samarbeide med Høgskolen om å 

utvikle studentenes praksis. Samarbeidet skal gjøre framtidas lærere, også de som skal 

jobbe i Sarpsborg, best mulig rustet til møtet med arbeidslivet. De er såkalte 

lærerutdanningsskoler, LUS-skoler. De tre ungdomsskolene er Haugeåsen i Fredrikstad, 

Rakkestad ungdomsskole og Kruseløkka.  
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Hva har Kruseløkka og HIØ fått ut av dette samarbeidet så langt? 

LUS-skolene har egne praksiskoordinatorer som jobber sammen om å oppdatere og utvikle praksis så 

innholdet blir mer likt for alle studenter. Skolen er i rask endring, og vi driver en del pilotering og 

utprøving for å gi dem bred erfaring. Når en lærerstudent har praksis i dag, er omfanget to eller tre 

uker per halvår. De får bare en smak av et emne i fagene sine, og får ingen erfaring i å jobbe med et 

fag over tid. På Kruseløkka har vi hatt studenter i punktpraksis, dvs. at de følger en klasse noen timer i 

uka over et halvt år. Da får de være med på å planlegge, vurdere oppgaver og veilede elever over 

lang tid, slik en lærerjobb egentlig er. Da blir de knyttet til en klasse og en lærer, og det er også 

enklere å få vært med på foreldremøter, utviklingssamtaler og aktivitetsdager.  

De ansatte på Høgskolen skal forske i sine fagområder og publisere det de finner i fagtidsskrifter, i 

foredrag og på andre steder der fagmiljøer møtes. Vi har vært med i flere spennende 

forskningsprosjekter og fått delta på flere seminarer der vi har presentert våre funn, men også fått 

høre hva det forskes på andre steder. Det har også gitt kompetanseheving til våre ansatte. Skolen har 

også fått dekket vikarutgifter så flere av våre lærere har tatt utdanning i profesjonsrettet veiledning. 

Det trenger vi i klasserommet hver dag. Det går ikke bare ut på å veilede, men like mye på hva er god 

kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid. 

Matematikkundervisningen i skolen er i endring, og det jobbes mye med nye oppgavetyper og å få 

elevene til å jobbe utforskende. Vi har jobbet med lærere på HIØ om å prøve ut disse oppgavene i 

klassene våre og drøftet sammen med dem hva slags effekt dette får på forståelse og motivasjon i 

klasserommet. Programmering er også en ny ferdighet i f. eks matematikk, musikk og kunst og 

håndverk. Lærere på Kruseløkka har jobbet sammen med lærere på HIØ i den forbindelse. 

Lærerutdanningen er nå blitt 5-årig, og studentene skal skrive masteroppgave der de skal forske på 

emner i eget fag eller i forhold til f.eks. skolemiljø. HIØ gjennomfører et mastertorg hvert år, og vi får 

presentere skolen vår for studentene og komme med tanker om hva vi kunne ønske at de kunne finne 

ut mer om. Vi setter inn ulike tiltak i skolen, men vi har ikke alltid tid til å gå like grundig til verks for å 

finne ut hvor godt det virker. At studenter ønsker å forske på det, er en styrke for oss. I år har vi f.eks. 

blitt kontaktet av studenter som skal skrive oppgave om alt fra hvordan skolen og kommunen jobber 

med skolevegrere, til plassen engelsk grammatikk har i engelskundervisningen i dag. 

Mange av faglærerne på Høgskolen har ingen erfaring fra undervisning i skolen. Vi hår fått til en 

hospiteringsordning som går ut på at noen av disse lærerne følger undervisningen en periode hos 

oss. Vi har også sendt lærere fra Kruseløkka som skal forelese for studenter, f.eks. om hvordan det er 

å være nyutdannet kroppsøvingslærer.  

Nå jobber vi med å ta imot førsteårsstudenter for trinn 5-10. i løpet av den første skoleuka deres. De 

skal velge hvilke fag de skal ha som hovedfag i løpet av den første uka, og ved å være med på 

undervisning, snakke med lærere og skoleledelse, tror vi de får et bedre grunnlag for å velge rett. 

Å være LUS-skole gir Kruseløkka et faglig løft. Vi holder oss oppdatert på hva som forgår i forhold til 

utviklingen av innholdet i skolefagene og ulike fagmiljøer, og det gir oss en mulighet til å bidra med 

våre erfaringer inn i lærerutdanningen.   
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Videreutdanning for lærere 

 

I den vedtatte Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere fram mot 2025 i 

Sarpsborgskolen, er målet at samtlige lærere i Sarpsborgskolen skal ha 

undervisningskompetanse etter krav om relevant kompetanse i undervisningsfag i tråd med 

ny forskrift av 1.8.2015. Alle skolene har en tiårsplan for kompetanseheving som revideres 

hvert år for å sikre at lærere som trenger det får fordypning i fag med nye krav til kompetanse 

innen 2025. 

Matematikk, norsk, engelsk, norsk tegnspråk og profesjonsfaglig digital kompetanse er fag 

som i strategidokumentet blir prioritert først. Videre opprettes det et nytt studietilbud innen 

grunnleggende lese, - skrive- og matematikkopplæring for studieåret 2020 – 2021. 

Sarpsborg har mange barnehagelærere som jobber i skolen. Flere av disse trenger 

videreutdanning for å oppfylle kompetansekravene for undervisning, men de har ikke vært 

kvalifisert til opptak på Høgskolen i Østfold sine videreutdanningsstudier for lærere. I den 

forbindelse er det i samarbeid med Fredrikstad og Høgskolen i Østfold blitt satt opp studier i 

norsk og matematikk for barnehagelærere. I 2021 deltar 13 i denne videreutdanningen; 1 i 

matematikk og 12 i norsk. 

Det er forventet at 2-3 skoleledere per år skal gjennomføre lederutdanning. Dette er ikke noe 

mål, men et antatt behov. Våren 2021 fullførte 3 virksomhetsledere/teamledere en 

rektorutdanning, og høsten 2021 startet 4 virksomhetsledere/teamledere opp i en 

rektorutdanning.  

Våren 2021 avsluttet 52 lærere videreutdanning i fagene norsk, matematikk, engelsk, mat og 

helse, KRLE, programmering, andrespråkspedagogikk, «karrierelæring og utdanningsvalg» 

og veilederutdanning.  

Høsten 2021 startet 51 lærere videreutdanning i fagene norsk, matematikk, engelsk, mat og 

helse, naturfag, programmering, andrespråkspedagogikk, begynneropplæring, 

veilederutdanning, profesjonsfaglig digital kompetanse og spesialpedagogikk. Videre er det 

en ansatt som mottar et utdannings- og rekrutteringsstipend for å ferdigstille en påbegynt 

lærerutdanning.  

 

Lærerspesialister  

Lærerspesialistordningen består av en lærerspesialistutdanning og en 

lærerspesialistfunksjon. Formålet er å bidra til at dyktige lærere opplever gode faglige 

utviklingsmuligheter i kombinasjon med å undervise. Samtidig skal det bidra til å styrke det 

kollektive profesjonsfellesskapet og utvikling av skolen som en lærende organisasjon.  

Høsten 2021 startet 4 lærere opp i en lærerspesialistutdanning. Det ble samtidig innvilget en 

lærerspesialistfunksjon for 10 innmeldte lærere. Lærerspesialistfunksjonen omfatter arbeid 

med realfag og norsk med særlig vekt på lese- og skriveopplæring og spesialpedagogikk. 

Lærerspesialistene i funksjonen kan bruke tiden sin på å oppdatere seg på sitt fagfelt, på 

fagdidaktiske temaer, på skoleutvikling, skolefaglig forskning og alternative 

undervisningsformer. 

Lærerspesialistene fordeler seg på skolene Sandbakken barne- og ungdomsskole, Borgen 

barneskole, Hafslund barneskole, Kurland barneskole, Hornnes barneskole og Lande 

barneskole. Fem av barneskolene fikk videreført ordningen fra forrige skoleår, og Lande 
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barneskole kommer ny inn som deltaker i ordningen høsten 2021. Sarpsborg kommune har i 

samarbeid med skoleeier og virksomhetsledere utarbeidet en stillingsinstruks for funksjonen. 

Etterutdanning 

 

Desentraliserte kompetansemidler  

Desentralisert kompetansemidler er en tilskuddsordning som gir skoleeiere, i samarbeid med 

universiteter og høyskoler, ansvar for utvikling av kompetanse i sine skoler.  

Målet med ordningen er å styrke den kollektive kompetansen i skoler ut fra lokale behov, 

gjennom partnerskap med universitet eller høyskole. Sarpsborg kommune har inngått et 

samarbeid med Høgskolen i Østfold, HiØ. HiØ skal i tillegg til å formidle teori og forskning til 

praksisfeltet, bringe praksisnær kompetanse tilbake til lærerutdanningen og på den måten 

skal forskning/teori og praksis i større grad følge hverandre. 

For skoleåret 2021/22 har Sarpsborg kommune i samarbeid med Fredrikstad fått innvilget ca 

4,4 millioner kroner. Pengene utbetales direkte til HiØ. Disse midlene har ført til at 7 skoler 

har fått mulighet til å delta i et etterutdanningsløp med HiØ inneværende skoleår. I tillegg har 

det blitt gjennomført et 2 dagers kurs i programmering i både musikk og kunst & håndverk. 

Til tross for et krevende korona-år, for skolene som deltok i 2020/ 21 og i inneværende 

skoleår så melder skolene at de stort sett har fått gjennomført etter planen. Det har vært gjort 

tilpasninger underveis som f.eks. å flytte på samlinger og at samhandlingen med HiØ har 

foregått digitalt. Skolene rapporterer om at utbyttet nok hadde vært høyere hvis 

etterutdanningen hadde foregått i normale og forutsigbare tider, men at samarbeidet med 

HiØ har hjulpet dem til å ha fokus på utviklingsarbeid og implementering av nye fagplaner i et 

utfordrende år. 

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 

Kompetanseløftet er en ny tilskuddsordning som ble iverksatt i 2021. Målet med 

kompetanseløftet er at alle barn og elever skal oppleve å få et godt tilpasset og inkluderende 

tilbud i barnehage og skole. Alle barn og unge skal få mulighet til utvikling, mestring, læring 

og trivsel uavhengig av sine forutsetninger. Kompetanseløftet skal bidra til at det er 

tilstrekkelig kompetanse som er tett på barna og elevene. I Sarpsborg kommune har vi søkt 

om og fått midler til å utvikle et godt system for å forebygge og håndtere atferd som utfordrer. 

Sarpsborg kommune har et system, tiltakskjedemodellen, som ivaretar samhandling på 3 

nivåer og som skal sikre tverrfaglig samarbeid.  Målet er å drøfte, iverksette og evaluere tiltak 

ved bekymring for enkeltbarn/enkeltelev, med mål om rask og riktig hjelp på lavest mulig 

nivå. For å få til det er det behov for mer kompetanse i forståelse av atferdsuttrykk, 

systematisk kartleggings- og observasjonskompetanse og relevante og forskningsbaserte 

tiltak. I samarbeid med HiØ deltar Hornnes barneskole i et pilotprosjekt hvor de jobber med 

problemstillingen: Hvordan kan skolens ansatte arbeide når barn viser mild, moderat eller 

alvorlig grad av uro (atferdsuttrykk) i samhandling med elever og lærere i klasserom og 

friminutt? 

PPT og oppvekstadministrasjonen jobber med å sette dette inn i et overordnet, kommunalt 

system og ser på hvordan god praksis kan overføres til de andre kommunale skolene. 
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Læringsmiljøprosjektet 

 

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til 

kommuner som ønsker å jobbe med 

inkluderende læringsmiljø. Prosjektet ble 

startet på bakgrunn av statens bekymring 

over de vedvarende høye mobbetallene 

ved mange norske skoler, slik det blant 

annet framkommer gjennom den årlige 

Elevundersøkelsen. 

Kunnskapsdepartementet fikk i oppdrag av 

Utdanningsdirektoratet å etablere 

Læringsmiljøprosjektet. 

Utdanningsdirektoratet er prosjekteier og 

har, i tett samarbeid med 

Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, det faglige ansvaret for prosjektet. 

Hovedmålet er å sikre gode og trygge skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser. 

Prosjektet går over to år og er nå inne i sitt andre år. 

Fra Sarpsborg deltar Varteig barne- og ungdomsskole. PPT er også tett knyttet opp til 

prosjektet, som en viktig samarbeidspartner for 

skolen. Virksomhetsleder PPT sitter i 

styringsgruppen, og deltar også på 

fellessamlinger med Udir. Skolens PP-rådgiver 

er medlem i skolens plangruppe, og har deltatt i 

løpende evaluering og planlegging av innholdet 

til personalgruppen i tråd med prosjektet. PP-

rådgiver har også deltatt sammen med 

plangruppen i veiledningene fra 

læringsmiljøsenteret, samt i fellessamlingene 

med Udir. 

Læringsmiljøprosjektet er organisert i fire faser (Mobbing og andre krenkelser, forebygging, 

inkludering og videreføring), og består av både arbeid med fagstoff og praktisk trening, med 

veiledning underveis. Hver fase går over ca. ett semester, og har følgende innhold: 

• En fagsamling for hele personalet på skolen, med forelesninger om aktuell teori og 

forskning. 

• 2-dagers fagsamling for skolens arbeidsgruppe. Denne er i regi av 

Utdanningsdirektoratet. 

• To veiledningsøkter med arbeidsgruppa på skolen.  

• To til tre digitale veiledningsøkter med rektor og/eller arbeidsgruppa. 

• Minimum 2 timer annenhver uke til mellomarbeid for skolen. Arbeidet skjer i form av 

praktisk arbeid og trening på ny og forbedret praksis. Dette arbeidet ledes av rektor 

og arbeidsgruppa. 

Overskriften i fase 2, som ble arbeidet med våren 2021, var forebygging.  

Kjernekomponentene i denne fasen var gruppe-/ klasseledelse basert på støttende og 

autoritative ansatte, og hvordan etablere gode relasjoner til barn og mellom barn. Til grunn 

for dette arbeidet ligger en fagartikkel om inkluderende læringsaktiviteter.  

Etter gjennomføring av elevundersøkelsen valgte Varteig å gjennomføre Klassetrivsel. 

Klassetrivsel er et kartleggingsverktøy som gir lærerne innsikt i elevens relasjoner og trivsel. 

Varteig barne- og ungdomsskole 
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Skolen ønsket å gå dypere inn på ulike indikatorer og jobbe med klassemiljøet på trinnene. 

Et av relasjonsspørsmålene kom ut med et sosiogram. Dette var nyttig for de ansatte å jobbe 

med, da de fikk raskt en oversikt over relasjonene i klassen.  

Varteig har gjennom hele prosjektet fått tett oppfølging fra to veiledere, Janne Støen som er 

ansatt ved læringsmiljøsenteret i Stavanger og Bente Martinsen, rektor ved Lindøy skole i 

Færder kommune. De har blant annet hjulpet til med strukturer og rutiner som har blitt 

utarbeidet. Skolen har utarbeidet et årshjul for hvordan de skal jobbe med læringsmiljøet på 

skolen. I dette årshjulet ligger alt fra rutinen for en god start på skoleåret, Mitt valg – program 

for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonelle ferdigheter, 

klassetrivselsundersøkelsen og trivselstiltak på de ulike trinnene.  

Høsten 2021 gikk Varteig inn i fase 3 av prosjektet. Hovedoverskriften er Inkludering. 

Arbeidet er nå også knyttet særlig opp til utvikling av profesjonsfellesskapet og lærende 

prosesser. En god start ble vektlagt i oppstarten av fase 3. Varteig gjennomførte en 

oppstartsøkt på Salt i Høysand med dette temaet. Økten ble ledet av veilederne til 

læringsmiljøprosjektet. Temaet God start ble jobbet videre med på fellestidene fram til 

høstferien. Oppstarten av skoleåret ble nøye planlagt og evaluert på alle trinn, resultatet av 

dette ble rutiner som fikk navnet God start. I disse rutinene finner man deltajeplanlegging av 

første skoledag for 1. og 8. klasse, hvilke temaer i Mitt valg som skal gjennomføres de første 

ukene av oppstarten, hvilke faste punkter som skal med på foreldremøtene. Alt dette er nå 

egne rutiner som heter «God start».  

I oktober deltok hele skolen på en samling i regi av Udir. Her fikk personalet på skolen 

overvære forelesninger om blant annet klasseledelse. I etterkant av samlingen har lærerne 

jobbet med hva de opplevde som særlig viktig og hvilken betydning dette kan/bør/må få for 

Varteig skole. 

Plangruppa ved Varteig består av trinnledere fra 1-10., sosiallærer, teamleder, rektor og 

rådgiver ppt. Denne gruppa har vært sentral i planleggingen og framdriften av prosjektet. De 

har fått veiledning fra læringsmiljøsenteret og i felleskap utarbeidet veiledningsgrunnlaget 

som danner utgangspunktet for arbeidet i hele personalgruppen. Aktuelle temaer fra 

Overordnet del i læreplanverket og handlingsprogrammet Tett på er flettet inn i alle fasene i 

prosjektet.  

Som følge av prosjektet har PP-rådgiver og virksomhetsleder gjennomført intern 

kompetanseutvikling i PPT med gjennomgang av modulene i læringsmiljøprosjektet og 

refleksjoner og mellomarbeid for PP-rådgiverne knyttet til dette. I det interne 

utviklingsarbeidet har PPT knyttet modulene opp mot rådgiverrollen, og blant annet arbeidet 

med innholdet i systemveiledning for å bygge gode universelle tiltak som fremmer 

inkluderende læringsmiljø.  PPT har også involvert PP-rådgivere på barnehageområdet, og 

arbeidet med kap. 8 i barnehageloven om psykososialt barnehagemiljø. I august deltok 

virksomhet PPT i plandagen om «God start», og tilpasset deler av innholdet til PPT´s 

oppgaver.  

Grunnet Covid-19-situasjonen har ikke alle samlingene foregått fysisk som planlagt, men har 

blitt gjennomført som digitale møter og forelesninger.  
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Slik gjør vi det i 2022 

• Informasjon om læringsmiljøprosjektet i FAU 

• Fagdag i februar med tema utarbeide årshjul – et verktøy for videreføring av rutiner 

og gjøremål knyttet til 9A saker, ulike kartlegginger og undersøkelser, positive 

skoleaktiviteter og God start. 

• Samling med Udir i mars med tema relasjonsbygging og oppfølging av sårbare barn 

og unge 

• Varteig og PPT skal gi felles tilbakemeldinger på erfaringer fra arbeidet så langt på 

ledermøtet for grunnskole i mars. Målet er at alle skoler skal kunne lære av dette. 

 


