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Om kvalitetsmeldingen for 2020
Dette er kvalitetsmeldingen for grunnskole i Holmestrand kommune. Meldingen beskriver status og utvikling i
den nye kommunen under ett og kronologiske data fra de to tidligere kommunene.
Meldingen bærer preg av kommunesammenslåingen. Derfor er vi i en overgangsfase når det gjelder
sammenlignbare og fullstendige data for den nye kommunen.
Vi har valgt å utsette årets melding slik at vi kan få med noen vesentlige data for inneværende skoleår. Dette
er det første året der Sande- og Holmestrandsskolen reelt kan sees under ett.
Resultatene fra Nasjonale prøver ble klare før jul, mens resultater av elevundersøkelsen ble tilgjengelig så sent
som 19. februar. Vi vurderer at disse er langt mer aktuelle og interessante enn vurderinger og målinger
foretatt for mer enn ett år siden. Den gang gjaldt dessuten dataene de to tidligere kommunene.
Tidsforskjøvet melding har også gitt oss muligheten til å inkludere data fra Grunnskolens informasjonssystem
(GSI) høsten 2020. Der er skolenes rapporteringsfrist 1. oktober, mens data offentliggjøres i
november/desember.
NB: Kommunene har tidligere benyttet Conexus Insight for å generere rapporter. Det verktøyet har ikke
Holmestrand kommune tilgang til nå. Det gjør at en del tidligere presentasjoner og sammenstillinger ikke kan
oppdateres etter skoleåret 2018-19. For å likevel kunne sammenligne, har vi derfor valgt å ta med en del
grafer og beskrivelser fra forrige tilstandsrapport. Verktøyet hadde tilgang til data på et nivå som gjorde det
mulig å genere Ny kommune før den faktisk fikk samlede data. Det greier vi ikke å gjøre manuelt.
Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. Opplæringsloven § 13-10 andre
ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Innholdet i denne meldingen tilfredsstiller kravene til
tilstandsrapportering.
Oppgitte data gir ikke fullstendige svar i seg selv, men gir et grunnlag for å stille bedre spørsmål som
utgangspunkt for refleksjon, utvikling og prioritering.
(Bildene i denne meldingen er i all hovedsak hentet fra skolenes egne Facebook-sider.)
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Trygghet, mestring og læring for alle; strategiplan for skoler og
barnehager i Holmestrand 2020 – 2025
Planen er utarbeidet gjennom et bredt samarbeid på alle nivåer knyttet til skoler og barnehager. Den ble
vedtatt av kommunestyret våren 2020.
Det etterfølgende skal legges til grunn for videre satsning i Holmestrandsskolen.
Overordnede mål
 Alle barn og elever blir inkludert i sterke fellesskap i barnehager og skoler
 Elevene får bedre livsmestringskompetanse og bedre læringsresultater
 Flere ungdommer i Holmestrand fullfører og består videregående opplæring
Ønskede utviklingstrekk i perioden
Elevundersøkelse og Ungdata
 Det er en positiv utvikling i elevundersøkelsen som helhet
 Det er en positiv utvikling ved alle skoler når det gjelder indikatorene trivsel og motivasjon,
læringskultur og helhetlig positivt skolemiljø
 Det er en positiv utvikling i Ungdata-undersøkelsen når det gjelder indikatorer som dreier seg om
psykisk helse og livsmestring
Nasjonale prøver, eksamensresultater, grunnskolepoeng og fravær
 Det er en positiv utvikling i nasjonale prøver for 5. 8. og 9. trinn
 Det er en positiv utvikling i grunnskolepoeng og eksamensresultater etter 10. trinn
 Elever i Holmestrandsskolen har synkende fravær i perioden
Kommunen har valgt ut tre hovedområder som vi skal legge særlig vekt på i planperioden




livsmestringskompetanse
språklig kompetanse
digital kompetanse

Disse områdene må vi følge opp helhetlig og se i sammenheng. Rammeplanen for barnehager og
fagfornyelsen i grunnskolen gir sentrale rammer for arbeidet. Hovedområdene er sidestilt i planperioden, og
dette gir ledere og pedagogisk personale rom til å gjøre prioriteringer med utgangspunkt i sitt eget ståsted og
lokale forhold. Kommunen vil gi føringer som sikrer at virksomhetenes oppfølging og utvikling har samme
retning.
For øvrig vises det til STRATEGIPLANEN på kommunens hjemmeside

.
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Fokusområder i perioden 2019 - 2021
I perioden 2019 – 2021fokuserer Holmestrandsskolen på følgende
 Fagfornyelse; nye læreplaner
 Inkludering; kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis
 Digitalisering; tidsriktig læring
 Kompetanseheving; desentralisert kompetanseheving og Learning Walks (skolevandring) med
workshops basert på Collaborative Inquiry (samskapende utforskning)

Covid-19
Fra mars 2020 har skolene over hele landet vært preget av Coronapandemien. I perioden mars til mai var
grunnskolene (inkludert SFO) sågar stengt, og all undervisning foregikk digitalt og nettbasert. Enkeltelever som
var definert som særlig sårbare fikk likevel et tilbud i skoler og SFO.
Holmestrand kommune har over år prioritert tidsriktig opplæring basert på pedagogisk bruk av digitale
læremidler. Inn mot kommunesammenslåingen, ble Sande integrert i denne satsningen.
Dette førte til at vi var godt rustet til å møte utfordringene våren 2020. Alle elever hadde egne digitale enheter
som de aller fleste var vant til å benytte i læringssituasjoner. Personalet var godt skolert, og den skolefaglige
og teknisk oppfølgingen var tilfredsstillende.
Elevene ble fulgt opp daglig, og det var klare rammer for skoledagen med fellesmøter/samlinger og andre
avtalte kontaktpunkter.
Vi hadde bedre forutsetninger enn de fleste kommuner til å følge opp i en vanskelig tid, men det var likevel
svært krevende for både elever og ansatte. Hjemmeskole stiller også krav til de foresatte som selv var preget
av pandemitiltakene.
Læringsutbyttet blir ikke like godt i en slik periode, men vi opplever at alle gjorde det beste ut av situasjonen.
En fullstendig evaluering ligger litt frem i tid. Vi er fortsatt sterkt preget av pandemien. Det innføres stadig
periodevise innstramninger som kan ha innvirkning på skolehverdagen og læringsmiljøet. Man må fortsatt
praktisere godt smittevern, opprettholde organisering i kohorter og derved holde elevgrupper adskilt. Dette
har nå pågått i ett år. Det er krevende for alle, selv om man er blitt gode på å etterleve og praktisere
forholdsreglene. Det er opplagt at det er stor slitasje i personalet, og det er derfor enda viktigere at skoleeier
og skoleledere evner å prioritere noe annerledes enn hva man kan i en mer normal situasjon.
Dette har påvirket utviklingsprosjekter og samhandling og gjort at vi ikke har kunnet følge alle oppsatte
fremdriftsplaner, men vi har likevel forsøkt å holde satsningsområdene levende om enn tilpasset situasjonen.
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Nøkkelinformasjon om lokale forhold; årsverk, antall elever og økonomi
Noen av indikatorene som presenteres her i tabellen, forklares utdypende hver for seg senere i meldingen.

Undervisningspersonell
Indikator og nøkkeltall
Årsverk for undervisningspersonale

Holmestrand Holmestrand
Sande
2018-2019
2019-2020
2018-2019

Sande
2019-2020

148,3

151,4

121,7

117,7

12,6

12,2

11,1

11,6

36

35

21

29

45,3

46,8

59,0

43,0

24,5

23,4

17,3

24,7

Lærertetthet 1.-7. trinn

13,4

12,9

10,9

11,4

Lærertetthet 8.-10. trinn

15,6

15,4

15,8

16,8

Lærertetthet i ordinær undervisning

16,3

16,0

14,6

15,0

15,0

14,2

12,3

11,7

16,0

16,2

13,7

15,7

18,6

18,7

19,6

19,3

96,3

95,4

95,0

94,7

Lærertimer som gis til undervisning

92 859

96 524

80 145

76 951

Undervisningstimer totalt per elev

56

58

65

62

Antall elever per årsverk til
undervisning
Antall assistentårsverk i
undervisningen
Antall elever per assistentårsverk i
undervisningen
Antall assistentårsverk per hundre
lærerårsverk

Lærertetthet i ordinær undervisning
1.-4. trinn
Lærertetthet i ordinær undervisning
5.-7. trinn
Lærertetthet i ordinær undervisning
8.-10. trinn
Andel undervisning gitt av
undervisningspersonale med
godkjent utdanning

Oversikt for 2020-2021 er foreløpig ikke tilgjengelig.

Skoleeiers egenvurdering
Årsverkene tilfredsstiller kravene i lærernormen. På hovedtrinnet 1 – 4 skal det være et snitt på maksimalt 15
elever per årsverk i ordinær undervisning. For hovedtrinnene 5 – 7 og 8 – 10 skal det være et snitt på
maksimalt 20 elever per årsverk i ordinær undervisning.
Kommunen har årlig i snitt to lærere per skole i videreutdanning. Det er nå få lærere som ikke fyller
kompetansekravene. Kommunene forventer å oppfylle kravene innenfor videreutdanningsperioden (2025).
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Årlige driftsutgifter per elev

Årlige driftsutgifter per elev
130 000
125 000
120 000
115 000
110 000
105 000
100 000
2018-2018

2019-2019

Nasjonalt

Vestfold fylke (utgått)

Holmestrand kommune (utgått)

Sande kommune (utgått)

Driftsutgifter per Driftsutgifter per
elev
elev
Enhetsnavn

2018

2019

Nasjonalt

121 243

126 820

Vestfold fylke (utgått)

114 055

117 581

Holmestrand kommune
(utgått)

117 049

121 492

Sande kommune (utgått)

111 146

114 596

KOSTRA-tall for 2020 foreligger ikke.
Driftsutgifter per elev gir en pekepinn på hvilket økonomisk driftsgrunnlag skoler i ulike kommuner har.
Beløpene er basert på KOSTRA-tall. De er ikke alltid full ut sammenliknbare siden organiseringen av
oppvekstområdet kan ha betydning for hvilke totalsummer som ligger til grunn.
Kommunene i Vestfold har i mange år ligget lavere enn landsgjennomsnittet, men det har også vært et ganske
stor sprik mellom kommunene i fylket. Vi har opplevd at de reelle driftsvilkårene i Sande og Holmestrand har
vært mer like enn tabellen viser. Holmestrand har hatt betydelig høyere utgifter til elever utenfor kommunen.
Det har påvirket driftsutgiftene per elev.

Budsjett 2020 og 2021
2020
2021
Differanse
Skolene
242 148 881
238 231 000
-3 917 881
Skole felles*
24 269 778
24 774 117
504 339
Totalt
266 418 659
263 005 117
-3 413 542
* Budsjett 2021 for skole felles er fratrukket 2,5 mill. reserverte midler til driftsutgifter mottak av flyktninger
Regnskap for 2020 er ikke avsluttet
Skolenes budsjetter er redusert i henhold til vedtatt innsparinger.
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Skole felles dekker i all hovedsak utgifter til skyss, elever i andre kommuner (primært fosterhjemsplasserte) og
elevers enkeltvedtak i friskoler. Dette er utgifter Holmestrand kommune i liten grad kan påvirke. Skole felles
dekker også kjøp av tjenester til elever med helt særskilte behov. Det gjelder i hovedsak elevplasser ved
Frydenhaug skole i Drammen og ved Kirkevoll skole i Tønsberg. Dessuten dekkes de aller fleste digitale lisenser
over skole felles.
Skolenes budsjetter inkluderer SFO. Fordeling mellom skolene gjøres basert på en fastsatt
skjevfordelingsmodell. Denne har innarbeidet en rekke hensyn for å sikre en objektiv og mest mulig rettmessig
fordeling.

Elever

Elevtall Holmestrand
(2016-2019 Holmestrand + Sande)
2 860
2 840
2 820
2 800
2 780
2 760
2 740
Holmestrand
(GSI 2016)

Holmestrand
(GSI 2017)

Holmestrand
(GSI 2018)

Holmestrand
(GSI 2019)

Holmestrand
(GSI 2020)

Antall
Sum elever ved skolene
Holmestrand (GSI 2020)

2 840

Holmestrand (GSI 2019)

2 820

Holmestrand (GSI 2018)

2 806

Holmestrand (GSI 2017)

2 796

Holmestrand (GSI 2016)

2 775

Elevtallet vises samlet for skolene i nye Holmestrand også før kommunesammenslåingene. Årlig innrapportert
elevtall i GSI, viser status per 1.10.
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Elevtallet høsten 2020 fordeler seg slik:
Botne
Ekeberg
Galleberg
Haga
Kjeldås
Kleiverud
Selvik
Hof
Gjøklep
Sande U

328
383
103
378
150
158
213
378
354
395

Andel elever med vedtak om spesialundervisning
Tradisjonelt har det vært vanlig å dele elevgruppen i to. Enten får eleven tilpasset opplæring innenfor rammen
av den ordinære undervisningen eller spesialundervisning. Spesialundervisning er en form for tilpasset
opplæring som tar sikte på å hjelpe elever med særskilte behov, der tilrettelegging ikke kan dekkes innenfor
rammen av det ordinære opplæringstilbudet. I følge opplæringslovens § 5-1 har elever som ikke har eller som
ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, rett til spesialundervisning. Dette skjer
etter enkeltvedtak.
En utfordring er imidlertid at elever som får vedtak om spesialundervisning ofte har en tendens til å fortsette å
motta slik undervisning. De færreste kommer tilbake til annen, tilpasset oppfølging. I de siste årene har det
derfor blitt mer vanlig å dele elevgruppen i tre. Når en eller flere elever møter utfordringer, følges disse
elevene tett opp i kortere eller lengre perioder. Hensikten med slik tett oppfølging er å gi elevene litt ekstra
som gjør at de kan klare å følge med i den ordinære undervisningen. En slik strategi er tenkt å hjelpe elevene
raskere, samt redusere behovet for spesialundervisning. Periodiske lesekurs er eksempel på slike tiltak.
SSB har sluttet å levere data og grafer når det gjelder spesialundervisning. Vi har derfor hentet tallmateriale
fra GSI. Dette viser prosentandel elever som får spesialpedagogisk hjelp og utvikling de siste fem årene.
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Andel elever med vedtak om spesialundervisning
(prosent)
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
16-17

17-18

18-19

Holmestrand

Skoleår
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21

19-20

Sande

Holmestrand

Sande

5,98
6,64
6,95
6,23
6,05

8,25
9,4
7,67
6,82

20-21

Nasjonalt

Nasjonalt
7,84
7,85
7,82
7,69
7,66

Skoleeiers egenvurdering
Vi ser at antallet svinger fra år til år, men for kommunene samlet har prosentandelen, som mottar
spesialundervisning, ligget mellom 6 og 8 prosent og er nå tydelig synkende. Landsgjennomsnittet er
inneværende skoleår 7,66 prosent mens det i Holmestrand er 6,05 av elevene som mottar spesialundervisning.
Det er altså godt under landsgjennomsnittet.
Det er ikke et mål i seg selv å ha lavest andel elever med spesialundervisning, men kommunene ønsker å fange
opp flest mulig innenfor tilpasset opplæring. Spesialundervisningen skal være for de få; de som har større
tilpasningsbehov og ofte individuelt tilpassede læringsmål.
Det er uenighet om hvorvidt spesialpedagogiske tiltak, slik de ofte gjennomføres, «virker» og hvordan de bør
organiseres. Tilpasning av opplæringen er et gjennomgående og varig fokusområde.
Tidlig innsats er en viktig faktor for å forsøke å møte elevens behov slik at denne oppnår størst mulig grad av
mestring, læring og utvikling.
Det skjevfordeles midler til tidlig innsats i skolene.
Sammen med Tønsberg kommune inngår nå Holmestrand i kompetanseløftet for spesialundervisning og
inkluderende opplæring. Man har valgt å starte arbeidet med pilotering i utvalgte barnehager. I løpet av 2021
vil satsningen også omfatte skolene.

Forutsetninger
Skolen mottar elevene på et visst nivå i deres faglige og sosiale utvikling. Dette utgjør elevenes forutsetninger,
og kan anses som skolens input. Når elevene går ut av den samme skolen, anses deres nåværende nivå med
hensyn til det faglige og sosiale som skolens output. Foreldrenes utdanningsnivå og nasjonale prøver 5.trinn
kan fungere som input og output for småskoletrinnet. Nasjonale prøver 5. og 8.trinn kan fungere som input og
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output for mellomtrinnet. Nasjonale prøver 9.trinn og standpunktkarakterene kan fungere som input og
output for ungdomstrinnet. Slike indikatorer kan gi nettopp det: en indikasjon på kvalitet.

Foreldrenes utdanningsnivå
Barn av foreldre med grunnskole som høyeste utdanning har i gjennomsnitt 12 grunnskolepoeng mindre enn
barn av høyt utdannede foreldre. Hele 80 prosent av guttene på yrkesfag med lavt utdannende foreldre
fullfører ikke videregående opplæring på normert tid. Det blir stadig flere studenter ved universiteter og
høgskoler, men bare 40 prosent av studentene med lavt utdannede foreldre har fullført en grad etter ti år.
Sosial bakgrunn utgjør store forskjeller i hvordan det går med oss i utdanningssystemet. Samtidig ser vi at det
generelle utdanningsnivået i befolkningen stadig stiger.
For standpunktkarakterer utgjør sosial bakgrunn de største forskjellene i teoretiske fag som matematikk,
naturfag og samfunnsfag. Resultater fra de nasjonale prøvene varierer også i stor grad etter sosial bakgrunn.
Det gjennomføres årlig nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing, regning og engelsk (kun5. og 8. trinn) for å
kartlegge om elevenes ferdigheter samsvarer med kompetansemålene i læreplanen. Elevene på 5. trinn blir
plassert på en mestringsnivåskala med tre nivåer (der mestringsnivå 1 er lavest), mens prøvene på 8. og 9.
trinn har fem mestringsnivåer. Resultater fra de nasjonale prøvene viser at jo høyere utdanning foreldrene
har, desto større andel av barna skårer på høyeste mestringsnivå. For eksempel skårer nesten 33 prosent av
femteklassinger med høyt utdannede foreldre på høyeste mestringsnivå i regning, mens andelen for elever
med lavt utdannede foreldre er 15 prosent. Det er også store forskjeller i lesing og engelsk etter sosial
bakgrunn, og vi ser den samme tendensen for alle klassetrinnene som avlegger nasjonal prøve. Kilde: SSB:
Sosial reproduksjon av utdanning?
NB! Det er mange faktorer som spiller inn på elevenes læringsresultater. Det er viktig å unngå "selvoppfyllende
profetier". Det dreier seg om å jobbe smart med de elevene og foreldrene vi har.
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Det foreligger ikke nyere data.

Skoleeiers egenvurdering
De siste årene har skolebidragsindikatorer vist at utdanningsnivået blant foresattes har steget i både
Holmestrand og Sande før det nå er flatet ut. Det kompenseres følgelig i liten grad for lavt utdanningsnivå, slik
tilfellet var for 5 – 10 år siden. Samtidig ligger fortsatt begge kommuner under snitt nasjonalt og i Vestfold.
Dette sier noe om demografiske endringer.
I hvor stor grad det vil vises i faglige resultater og reduserte behov for særskilte støttetiltak, er vanskelig å
vurdere. Til nå har vi ikke sett en slik utvikling, men det er nok uansett for tidlig å vente nevneverdige utslag.
Det foreligger ikke oppdatert informasjon for den nye kommunen.

Lærertetthet
Data til og med skoleåret 2018-19
DATA FOR 2019-20: Se nøkkelinformasjon side 4.
Hva betyr lærertetthet for elevenes læring?
Det er forsket mye på effekter av klassestørrelse og lærertetthet, men effekten er ikke entydig (Leuven m.fl.,
2008; Bonesrønning og Iversen 2008, 2010). Flere lærere og mindre klasser gir ikke nødvendigvis et bedre
læringsutbytte for elevene. (Utdanningsdirektoratet – Forskning viser 02/2013 – Sprikende funn i forskning på
lærertetthet). I de studiene som finner en positiv effekt av redusert klassestørrelse, er den ofte svak og blir
knyttet til elevenes sosioøkonomiske bakgrunn, innvandrerbakgrunn/etnisk bakgrunn eller at elevene har
faglig svake resultater. Lærerens erfaring kan også spille inn. Samtidig er det enkelte studier som viser at
klassestørrelse kan ha en betydelig effekt, også på lang sikt (Chetty m.fl.,2011; Fredriksson m.fl., 2013).
Statistisk sentralbyrås rapport om tilskudd til økt lærertetthet viser at tilskuddet førte til økt lærertetthet ved
skolene som fikk tilskuddet, man forskerne finner ingen effekt av dette på elevenes læringsutbytte (Kirkebøen
m.fl., 2016). Den endelige rapporten fra dette forskningsprosjektet kommer i desember 2017 og får da mer
presise vurderinger av effekter ved den økte lærertettheten på ungdomstrinnet. Mangelen på entydige funn
betyr ikke at det ikke kan være en sammenheng mellom lærertetthet og elevenes læring. For eksempel kan
lærertetthet kan ha ulik betydning for elever på ulike trinn. Flere pågående forskningsprosjekter undersøker
disse problemstillingene. Programmet LÆREEFFEKT i Norges forskningsråd har blant annet gitt støtte til
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prosjekter som skal undersøke mulige effekter av målrettet styrking av lærertettheten på 1-4 trinn rettet mot
leseopplæring og matematikk.
Ekeberg skole har deltatt i prosjektet “Two Teachers” der effekt av økt lærertetthet skulle vurderes og
dokumenteres. Prosjektet ble lagt på is i og med at Stortinget vedtok lærernormen med virkning fra skoleåret
2018 – 19.
NB: I diagrammene nedenfor er X-aksen årstall og Y-aksen antall elever per årsverk. Her er det følgelig ikke et
mål å ligge høyt på grafene.

Lærertetthet i ordinær undervisning

Lærertetthet 1.-7. trinn
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Lærertetthet 8.-10. trinn

Skoleeiers egenvurdering
I 2018 ble det innført en nasjonal lærernorm. Dette er likevel kun en av mange faktorer som medfører
endringer fra år til år. Normen tilsa i 2018 16 elever per årsverk på 1. – 4. trinn og 21 på 5. – 10. trinn.
Fra 2019 er normtallene endret til hhv 15 og 20.
Det er viktig å merke seg at beregningen gjøres ut fra snitt på de tre hovedtrinnene (1-4, 5-7 og 8-10) og IKKE
faktiske tall for hver enkelt klasse/elevgruppe. Det beregnes ut fra gruppestørrelse to. Det vil si antall
timer/årsverk som benyttes til ordinær undervisning i klassene. (Denne meldingen er basert på GSI-tall fra
oktober 2018. Det er derfor 16/21-normen som ligger til grunn.) Med bakgrunn i dette oppfyller begge
kommuner normen.
Vi erfarte at det var de større barneskolene med mange elever i klassene som fikk positiv justering som følge
av normen. Særlig ga det seg utslag på Botne og Ekeberg.
I grafene ovenfor er bemanning med bakgrunn i særlig tilførte midler til tidlig innsats (1. – 4. trinn) medregnet.
Fra og med skoleåret 2018-19 tildeles midlene for å oppfylle pedagognormen kombinert med et tidliginnsatstilskudd som kan fordeles over hele utdanningsløpet (1-10). Sistnevnte fordelte Holmestrand kommune
pro rata 1. – 4. trinn høsten 2018.
sikre likeverdige driftsvilkår ved skolene og ivaretar kravene i lærernormen.
Oppdatert informasjon
For skoleårene 2019-20 og 2020-21 har det vært behov for å skjevfordele midler til de største barneskolene
(Botne, Ekeberg og Haga) for å sikre at man oppfyller lærernormen. Beregningen gjøres ut fra elevtall
innrapportert i GSI hver oktober og sikres gjennom skoleeiers skjevfordelingsmodell.
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Skolene presenterer seg
I det etterfølgende presenteres en del forhold ved hver enkelt skole. Disse er utarbeidet i skolene, og viser en
del faktaopplysninger, satsninger og utfordringer.
Holmestrandsskolen har felles fokus på de sentrale utviklingsområdene slik det fremgår av strategiplan og
prioriterte målsettinger for det aktuelle skoleåret. (Se side 4.)
Skolene har også lokale fokusområder og egne mål. Disse fremkommer i presentasjonene.
De siste årene har vi valgt å også beskrive opplevelsen av de fysiske forholdene ved skolene. Det kan dreie seg
om både uteområde, inneklima og bygningsmessige utfordringer/behov.
Ny Kleiverud skole er nå i byggefasen, og de nye sentrumsskolene i Sande er endelig vedtatt. Det betyr at
totalt tre skoler vil få helt andre fysiske betingelser i løpet av få år.
Ved Ekeberg skole blir det etablert paviljonger med 2 – 4 klasserom. Disse skal være klare til skolestart 2021.
I tillegg er en god del utbedringer igangsatt og/eller planlagt.
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BOTNE SKOLE
Skoleåret 2019/2020
Antall elever:
320
Antall barn i SFO:
95
Antall ansatte (totalt):
55
Antall ansatte i videreutdanning:
3
Prioriterte satsningsområder:
 Null toleranse for mobbing og
krenkende atferd (SMART)
 Digitale ferdigheter
 Fagfornying

Skoleåret 2019-2020 er vi mest fornøyd med




At vi har klart å opprettholde et godt undervisningstilbud hele skoleåret på tross av
nedstenging i mars.
At vi har videreutviklet Facebooksiden vår slik at den gir et godt og positivt bilde av alt det som
skjer på skolen.
At vi har en kompetent og dyktig stab som har vært løsningsorienterte og positive gjennom et
år med mange utfordringer.

Skoleåret 2019-2020 var de største utfordringene



At vi heller ikke i år har vært full ledergruppe gjennom året.
At vi i store deler av skoleåret har hatt lite møter ansikt til ansikt med de ansatte og at det
meste utviklingsarbeidet har foregått på digitale flater.

Skoleåret 2020-2021 vil vi prioritere følgende utviklingsområder




Fagfornyelsen og nye læreplaner.
Pedagogisk vandring
Arbeidsmiljø/arbeidskultur

Skolens fysiske miljø
Uteområdet
Bygningsmassen

Inneklima
Særskilte utfordringer

Består av asfaltert skolegård med lekeapparater, store grøntområder,
og har tilgang til kunstgressbane og ballbinge.
Består av påbygg fra 2012 med plass for 1-3klasse og SFO samt
arbeidsrom og møterom for personalet. Resten av skolen er bygget i
flere etapper og vil etter hvert trenge noe oppgradering.
Vi har utfordringer med lyd i flere klasserom, og det er behov for å
gjøre tiltak.
Gymsalen er nedslitt og lite funksjonell. Vi håper derfor at den nye
flerbrukshallen snarest mulig blir en realitet. Vi trenger både bedre
fysiske forhold for kroppsøving og et stort, innendørs fellesareal der
hele skolen kan samles.
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EKEBERG SKOLE
Skoleåret 2019/2020
Antall elever: 375
Antall barn i SFO: 148
Antall ansatte (totalt): 56
Antall ansatte i videreutdanning: 3
Prioriterte satsningsområder:
 Digitalisering
 Fagfornyelsen
 Språk

Skoleåret 2019-2020 er vi mest fornøyd med




lærernes engasjement og innsatsvilje, spesielt i forhold til arbeid med fagfornyelsen og
dybdelæring
innsatsen til alle ansatte under nedstengingen i mars og hjemmeskole
gjennomføringen av undervisning på rødt nivå før sommerferien der alle elever var på skolen
alle dager

Skoleåret 2019-2020 var de største utfordringene




organisering av undervisning på rødt nivå
å gi et godt tilbud til elever med atferdsproblemer (kompetanse og arenaer/rom)
18 klasser og 16 klasserom. Tekstilrom og sløydsal brukt som klasserom.

Skoleåret 2020-2021 vil vi prioritere følgende utviklingsområder


Fagfornyelsen

Alle som arbeider ved Ekeberg skole benytter digitale verktøy for å planlegge og gjennomføre
undervisning og aktiviteter for elevene. Ansatte følger Holmestrandsskolens satsing
på digitalisering for økt læringsutbytte for elevene (jf. strategiplanen).
 Lesing som grunnleggende ferdighet (Jf. Strategiplanen)
Målet er å øke elevenes grunnleggende ferdigheter slik at elevene kan ivaretas innenfor det
ordinære opplæringstilbudet. Kompetanseheving for personalet. Lederstøtte fra KS-konsulent.
Timer til tidlig innsats (ressursteam) brukes forebyggende for å redusere behovet for
spesialundervisning.

Skolens fysiske miljø
Uteområdet
Bygningsmassen

Inneklima

Særskilte utfordringer

Skolen har et godt fungerende uteområde som oppfordrer til allsidig
lek.
Funksjonell flerbrukshall med tilhørende lokaler.
Eldre bygningsmasse i deler av skolen. Flere små klasserom som
begrenser antall elever i klassen. Skolen er ikke bygget med tanke på
fleksibel organisering. For å gjennomføre fagfornyelsen, har vi behov
for større klasserom, flere spesialrom og grupperom. Deler av skolen
bærer preg av manglende vedlikehold.
Bra i deler av skolen. Fortsatt dårlig akustikk i enkelte rom. Utbedret i
flere rom, men fortsatt noen rom der akustikken ikke er
tilfredsstillende. Varierende temperaturregulering i en del klasserom.
Økende elevtall. Behov for utvidelse av skolen når nye
utbyggingsområder blir ferdigstilt.
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GALLEBERG SKOLE
Skoleåret 2019/2020
Antall elever: 111
Antall barn i SFO: 36
Antall ansatte (totalt):22
Antall ansatte i videreutdanning: 2
Prioriterte satsningsområder:
 Livsmestringskompetanse
 Språklig kompetanse
 Digital kompetanse

Skoleåret 2019-2020 er vi mest fornøyd med






Gode resultater på elevundersøkelsen og nasjonale prøver.
Lavt sykefravær blant de ansatte
God oppfølgning av elevene under nedstengingen pga. Covid-19 og stor grad av fleksibilitet
blant de ansatte.
Meget godt skolemiljø og høy grad av trivsel blant ansatte og elever.
Oppstart av samarbeidslæring KAGAN.

Skoleåret 2019-2020 var de største utfordringene




Tid til skoleutvikling sammen med de ansatte har vært en utfordring pga. Covid-19.
Økonomien i SFO
Ny ledelse høsten 2019. Vi har brukt året på å bli kjent med de ansatte.

Skoleåret 2020-2021 vil vi prioritere følgende utviklingsområder




Fagfornyelsen og innføring av nye læreplaner
Digitalisering med hovedvekt på programmering
Samarbeidslæring KAGAN

Skolens fysiske miljø
Uteområdet

Bygningsmassen

Inneklima
Særskilte utfordringer

Skolens uteområde har nærhet til skog, turløyper og skiløyper.
Lekeområde har ballbinge, grusbane, plen, husker, sandkasse og
klatrestativ. FAU har lagd ny sykkelløype i skogen og satt opp nytt
stort lekeapparat med penger fra Sparebankstiftelsen.
Bygningen holder god standard. Det er satt av penger til oppgradering
av fasade og vinduer mot syd. Noen utfordringer med vannlekkasje
ved mye regn.
Oppleves som ok. Noen utfordringer med regulering av temperatur i
enkelte klasserom ved overganger mellom årstider.
Nei
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GJØKLEP
UNGDOMSSKOLE
Skoleåret 2019/2020
Antall elever: 360
Antall barn i SFO: 0
Antall ansatte (totalt): 54
Antall ansatte i
videreutdanning: 3
Prioriterte satsningsområder:
 Vurdering for læring
 Språkutvikling
 Digitalisering
 Fagfornyelsen

Skoleåret 2019-2020 er vi mest fornøyd med





At elevene oppgir at de i stor grad trives på skolen, og at de har et trygt og godt skolemiljø
At vi utvikler elevene både faglig og sosialt gjennom å gi dem opplevelse av mestring og ansvar
og de opplever at skolens lærere er en god støtte i opplæringen
At vi har iverksatt strukturert leseopplæring
At vi har kommet et godt stykke på vei med å utvikle uteområdet på Gjøklep , slik at elevene
kan være mer fysisk aktive i skolehverdagen når området står ferdig

Skoleåret 2019-2020 var de største utfordringene





Sykefravær og vikarbehov
Å sikre elevenes læringsutbytte på gult og rødt smittevernnivå
En økonomisk ramme som ikke er god nok til å ivareta alle elevers behov og som ikke har rom
for innkjøp av nødvendig utstyr til ansatte og elever.
Dårlig inneklima og manglende kjøling i varme perioder

Skoleåret 2020-2021 vil vi prioritere følgende utviklingsområder




Vurdering for læring, med spesielt fokus på elevmedvirkning og underveisvurdering
Språkutviklingsplanen og grunnleggende ferdigheter.
Fagfornyelsen, lokale læreplaner

Skolens fysiske miljø
Uteområdet

Bygningsmassen

Inneklima

Særskilte utfordringer

Skolenes uteområde er ikke tilfredsstillende for elever i
ungdomsskolealder. Området har mer et preg av en park enn en
skolegård som skal stimulere til fysisk aktivitet og bevegelse. Området må
oppgraderes i forhold til aldersgruppen det skal ivareta.
Bygningene holder god standard for undervisning og fasilitetene for
kroppsøving er meget gode. Innredning av rom med tanke på mulighet
for fremtidsrettet undervisning må utredes og forbedres.
Store utfordringer i forhold til regulering av temperatur. Enkelte rom er
svært kalde på vinter og svært varme på sommer. Verneombudet følger
temperaturutfordringene nøye, og BHT er koblet inn.
Innredning av rom med tanke på mulighet for fremtidsrettet
undervisning må utredes og forbedres, og oppgradering av uteområdet.
En økonomisk ramme som ikke gir rom for fleksibilitet og innkjøp av
nødvendig utstyr og læremidler.
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HAGA SKOLE
Skoleåret 2019/ 2020
Antall elever: 383
Antall barn i SFO: 108
Antall ansatte (totalt): 66
Antall ansatte i videreutdanning: 3
Prioriterte satsningsområder:
Fagfornyelsen – nye
læreplaner
Grunnleggende ferdigheter
Læringsmiljø og klasseledelse

Skoleåret 2019-2020 er vi mest fornøyd med
Satt gode systemer for å gi elevene høy grad av intensiv opplæring og tilpasset opplæring
Gode rutiner for å identifisere elever som har behov for spesialundervisning
Utvikling av et godt profesjonsfellesskap og «Vi – kultur»

Skoleåret 2019-2020 var de største utfordringene
Fysiske rammer for læring. Sprengt kapasitet og lite flater og muligheter til å variere
læringsarbeidet innendørs.
Covid-19 har bidratt til at vi har strevd mer med å skape flyt og gjennomføring av flere ulike
aktiviteter.

Skoleåret 2020-2021 vil vi prioritere følgende utviklingsområder
Fagfornyelsen: læring skal skje ved å se fag i sammenheng, mer tverrfaglighet. Prosjekt og
temastyrt undervisning.
Rendyrke innsats gjennom intensiv opplæring for elever som ligger under forventet nivå
Læringsmiljø lage gode læringsmiljøer med samhandling på tvers av klasse og grupper

Skolens fysiske miljø
Uteområdet
Bygningsmassen

Inneklima

Særskilte utfordringer

Skolen er plassert midt i Sande sentrum. Det er store, men relativt
flate arealer til leik og aktivitet utendørs.
Ny 1-10 skole er heldigvis vedtatt. Nåværende bygningsmasse er i
dårlig forfatning og fremstår som lite funksjonell for nåtidens
metodikk og ønsket og nedslitt. Kapasiteten til skolen er sprengt i
forhold til elevtall.
Ventilasjonsanlegg er utdatert og fungerer følgelig svært dårlig. Vi har
varme og kalde klasserom om hverandre og strever i høy grad med å
oppnå tilfredsstillende inneklima for ansatte og elever.
Skolens kapasitet er sprengt. Vi har derfor for få klasserom og strever
med å finne gode læringsarenaer for elevene utenfor klasserommet.
Plassmangel begrenser også muligheten for fleksibilitet i
undervisningen.
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HOF SKOLE (1 – 10)
Skoleåret 2019/2020
Antall elever: 373
Antall barn i SFO: 80
Antall ansatte (totalt): 63
Antall ansatte i videreutdanning: 2
Prioriterte satsningsområder:
 Hof skole legger vekt på trygghet,
inkludering og mestring
- gjennom praktisk, variert,
relevant og utfordrende
undervisning.
 Lesing og språkforståelse i
matematikk
 Digital kompetanse
 Skolen er partnerskole i samarbeid
med Universitetet i Sør-øst Norge.
 Skolen deltar også i et
internasjonalt EU-samarbeid
gjennom programmet Erasmus+

Skoleåret 2019-2020 er vi mest fornøyd med





Utvikling av gode systemer for oppfølging av elever med lese- og skrivevansker
Utvikling av team bestående av ulike typer kompetanse for å jobbe med læringsmiljø
Implementering av digitale verktøy og ressurser – og god digital hjemmeskole!
Skolebasert kompetanseutvikling

Skoleåret 2019-2020 var de største utfordringene




Rekruttering i enkeltfag på ungdomstrinn, eks. språk og musikk. På et lite ungdomstrinn er det
en utfordring å tilby bredde - også i valgfagene.
Driftsmidler til å gjøre undervisning mer praktisk
Koronatiden – mye endringer, tilleggsoppgaver og stort fravær

Skoleåret 2020-2021 vil vi prioritere følgende utviklingsområder




Bruk av digitale ressurser og teknologi for å fremme dybdelæring
Lesing og språkforståelse i matematikk
Implementering av fagfornyelsen

Skolens fysiske miljø
Uteområdet

Bygningsmassen
Inneklima

Særskilte utfordringer

Skolen ligger fint til med nærhet til skog, turløyper og skiløyper.
Skolen er glad for to nye lekeapparater og FAU sine bidrag. Det
trengs allikevel mer vedlikehold og oppgradering av
uteområdene.
Svært variert tilstand. Ungdomstrinn og SFO/småskolefløy er
nedslitt. Utfordringer med ventilasjon, varme og solskjerming
Mange ulike ventilasjonsanlegg. 2 fungerer dårlig. Mange vinduer
er feilkonstruerte – kan ikke åpnes grunnet sikkerhet (de kan falle
ut) – solskjerming mangler over store deler av bygget
Mange svært små klasserom
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KJELDÅS SKOLE
Skoleåret 2019/2020
Antall elever: 151
Antall barn i SFO: 49
Antall ansatte (totalt): 29
Antall ansatte i videreutdanning: 1
Prioriterte satsningsområder:
 Språklig kompetanse
 Matematisk kompetanse
 Digital kompetanse
 Sosial- og emosjonell kompetanse
Trygghet, mestring og læring for alle.

Skoleåret 2019-2020 er vi mest fornøyd med





Elevene våre trives på skolen, vi har et godt skolemiljø.
Gode faglige resultater på Nasjonale prøver 5. og 8. trinn.
Godt samarbeid med FAU som har oppgradert uteområdet til elevene.
Lavt sykefravær blant de ansatte.

Skoleåret 2019-2020 var de største utfordringene



Å drifte, administrere og lede skolen under pandemien (COVID-19).
Økonomien i SFO.

Skoleåret 2020-2021 vil vi prioritere følgende utviklingsområder






Språklig kompetanse.
Digital kompetanse.
Sosial- og emosjonell kompetanse.
Utvikle et godt profesjonsfellesskap.
Profesjonell og framtidsrettet undervisning i trygge fellesskap.

Skolens fysiske miljø
Uteområdet

Bygningsmassen
Inneklima

Særskilte utfordringer

Flott uteområde opparbeidet av skolens FAU, med muligheter til lek
og fysisk utfoldelse i kupert terreng. Mulighet for å gå på ski og fin
akebakke på vinteren.
Bygninger satt opp i 3 faser. 1972, 2000 og 2014. Det er behov for
utskiftninger og vedlikehold i gammel del.
Gammelt ventilasjonssystem, - utfordringer i forhold til opplevd
luftkvalitet. Bygget er kaldt på vinteren og varmt på sommeren, noen
rom trenger eksterne varmekilder som vifteovner.
Ventilasjonssystemet.
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KLEIVERUD SKOLE
Skoleåret 2019/2020
Antall elever: 153
Antall barn i SFO 42
Antall ansatte (totalt): 33
Antall ansatte i videreutdanning: 1
Prioriterte satsningsområder:
 Pedagogisk bruk av IKT
 Fagfornyelsen
 Smart Oppvekst

Skoleåret 2019/2020 er vi mest fornøyd med:




At vi har klart å tilpasse oss stadig skiftende rammebetingelser under pandemien, og at
elevene har fått undervisning og blitt ivaretatt både faglig og sosialt.
Vi har gode rutiner for skoleutviklingsarbeidet ved Kleiverud. Vi arbeider systemisk med
pedagogikk og skolemiljø, i samarbeid med PPT og de andre kommunale tjenester.
Vi har fokusert på trygghet og trivsel for elevene, og har satset på elevmedvirkning og
elevdemokrati. Elevrådet har jevnlige møter, og behandler alle saker som gjelder miljø, trivsel
og skolearrangementer.

Skoleåret 2019/2020 var de største utfordringene:




Å drifte skolen under nedstengning og med langvarige smitteverntiltak
Å opprettholde bredde i tilbudet til elever på SFO når man ikke kan blande kohorter
Å sikre stabilitet i tilbudet til elevene ved høyt sykefravær

Skoleåret 2020/2021 vil vi prioritere følgende utviklingsområder:




Digitalisering
Fagfornyelsen og dybdelæring
Gi elevene tilpasset opplæring med fokus på intensive kurs og individuell oppfølging i samråd
med foresatte og etter veiledning fra PPT.

Skolens fysiske miljø:
Uteområdet
Bygningsmassen
Inneklima

Særskilte utfordringer

Flott, variert, stort og godt. Noe reduserte muligheter for lek når
området seksjoneres som et smitteverntiltak, men det er
Nedslitt og alt for liten. Renovering/nybygg er under oppføring, og
skal stå ferdig i løpet av skoleåret 2021-22
Ventilasjon og lysforhold er godkjent for bruk fram til innflytting i nytt
bygg
Skolen preges av trangboddhet i nedslitte lokaler. Det er krevende å
drifte en skole på en byggeplass, og støy og forstyrrelser påvirker
hverdagen. Vi arbeider med å finne løsninger på utfordringene vi står
i, og gi elevene gode oppgaver og utfordringer, men må erkjenne at
rammene påvirker kvalitetene i tilbudet dette skoleåret.
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SANDE
UNGDOMSSKOLE
Skoleåret 2019/2020
Antall elever: 394
Antall barn i SFO: 0
Antall ansatte (totalt): 54
Antall ansatte i videreutdanning: 2
Prioriterte satsningsområder:
 Klasseledelse
 Vurdering for læring
 Fagfornyelsen
 Tilpasset opplæring

Skoleåret 2019-2020 er vi mest fornøyd med






Godt kollegium, god samarbeidskultur og gode arenaer/tid avsatt for samarbeid.
Fleksibilitet der de ansatte har mulighet til, og er villige til å prøve ut nye ting.
God håndtering av koronasituasjonen
Løft av lærerne digitalt
Gode overgangsrutiner fra barneskole

Skoleåret 2019-2020 var de største utfordringene






Et meget slitent og utdatert skolebygg og utstyr som virker dårlig.
Meget dårlig uteområde
For høye mobbetall
Enkeltelever som strever med lav motivasjon og har utfordrende atferd.
Knappe økonomiske ressurser til å håndtere alt som skjer til enhver tid.

Skoleåret 2020-2021 vil vi prioritere følgende utviklingsområder




Fagfornyelsen
Fra strategiplanen: livsmestringskompetanse, språklig kompetanse, digital kompetanse
Elevenes psykososiale læringsmiljø

Skolens fysiske miljø
Uteområdet

Bygningsmassen
Inneklima

Særskilte utfordringer

Skolens uteområde er ikke tilfredsstillende for ungdomsskoleelever. Vi
har måtte ta i bruk brakker som undervisningsrom, og dette har tatt
areal fra en allerede liten skolegård. Vi har fått et bordtennisbord og
en basketkurv fra FAU, men savner flere uteaktiviteter
Ny skole er vedtatt. Bygningsmassen er gammel og slitt. Det er et stort
behov for nytt skolebygg.
Skolen har tre ventilasjonsanlegg av eldre modell som skaper
utfordringer i forhold til inneklima. Store utfordringer når det gjelder
regulering av temperatur i alle rom i bygget, spesielt i overganger
mellom kaldt og varmt vær.
Gammel og slitt bygningsmasse.
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SELVIK SKOLE
Skoleåret 2019/2020
Antall elever: 207
Antall barn i SFO 75
Antall ansatte (totalt): 37
Antall ansatte i videreutdanning: 3
Prioriterte satsningsområder:
 Nye læreplaner DEKOM
 Felles voksenledelse
 Pedagogisk bruk av IKT

Skoleåret 2019-2020 er vi mest fornøyd med








Vi har fått 1:1 dekning på læringsbrett for 1-4. trinn og PC for 5-7. trinn.
God implementering, opplæring og støtte til lærere i forhold til bruk av læringsbrett og PC av
kommunens sin IKT-konsulent.
Godt arbeidsmiljø med positive og fleksible voksne med lavt sykefravær.
Felles voksenledelse er stort sett helt vanlig praksis på Selvik skole.
Resultatene på elevundersøkelsen og den interne trivselsundersøkelsen viser at våre elever
har generelt god trivsel.
Arbeidet med felles voksenledelse har lagt et godt grunnlag for hvordan vi jobber med
utviklingsarbeid og løser utfordringer i fellesskap. Vi har utviklet gode rutiner for samarbeid.
Partnerskole med Universitetet i Sør-øst Norge, Campus Drammen, studenter som har praksis
på skolen.

Skoleåret 2019-2020 var de største utfordringene




Fravær og vikarbehov
Merarbeid i forbindelse med kommunesammenslåing.
Covid-19, mange tiltak som fra mars krevde ekstraordinære tiltak.

Skoleåret 2020-2021 vil vi prioritere følgende utviklingsområder




Fagfornyelsen
DEKOM (desentralisert kompetanseheving)
Pedagogisk bruk av IKT

Skolens fysiske miljø
Uteområdet
Bygningsmassen

Flott, variert, stort og godt.
Ny og moderne skole som har gode fasiliteter og kan brukes til
sambruk.

Inneklima

Vi jobber med å dokumentere og følge opp spesielt innenfor å ha det
kjøligere i noen klasserom som i perioder ved høy varme har dårlig
kvalitet på luften.

Særskilte utfordringer

Det mangler grupperom i den ene fløyen (4. grupperom). Dette er en
utfordring i forhold til tilrettelegging. Dette er for 3-4. klassene våre.
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Læringsmiljø

Elevundersøkelsen kartlegger elevenes opplevelse av hvordan de trives på skolen, deres motivasjon for å lære,
hvordan de opplever lærernes faglige veiledning, hvor tilfredse de er med elevdemokratiet på skolen og med
det fysiske læringsmiljøet. I tillegg svarer elevene på spørsmål om utbredelse av mobbing på skolen. Husk at
forskjeller som er mindre enn 0.3 regnes som så små at vi skal være forsiktige med å tillegge de vekt. Skala: 15. Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav
verdi liten forekomst av mobbing.
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre
Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn. De fleste kommuner velger imidlertid å gjennomføre
undersøkelsen også på 5, 6, 8 og 9.trinn. Fra skoleåret 2020-2021 gjøres det også i Holmestrand.
I tilstandsrapporten/kvalitetsmeldingen er disse læringsmiljøindeksene obligatoriske:
 Støtte fra lærer
 Vurdering for læring
 Læringskultur
 Mestring
 Elevdemokrati og medvirkning
 Mobbing på skolen
 Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)

Hva fører til gode resultater?
Klasseledelse handler om lærernes evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til
arbeidsinnsats. Det må være et asymmetrisk forhold mellom lærer og elev siden ledelse handler om
samarbeid, blir lærerens relasjonelle kompetanse avgjørende. Internasjonal forskning viser at det er viktig at
læreren har en tydelig struktur i undervisningsforløpet, med klart formulerte mål og forventninger til alle
elevene tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov. Det er også viktig at elevene får konstruktive
tilbakemeldinger på sin faglige og sosiale utvikling, og er aktive i sitt eget læringsarbeid. Klasseledelse og
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vurderingsarbeid henger derfor nøye sammen.
På bakgrunn av en analyse av data fra Elevundersøkelsen, samt data fra VIGO, kan sammenhengen
presenteres på følgende måte:

God vurderingspraksis og tydelig klasseledelse bidrar til høyere motivasjon og innsats, noe som igjen bidrar til
at elevene mestrer mer. Da øker sannsynligheten for bedre faglige resultater, at flere fullfører og består
videregående opplæring, samt at færre slutter.
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Data for 2019-2020 og 2020-2021

Elevundersøkelsen 2019-2020 7. trinn
Mobbet av andre elever på skolen

Felles regler

Elevdemokrati og medvirkning

Motivasjon

Mestring

Læringskultur

Vurdering for læring

Faglige utfordringer

Støtte hjemmefra

Støtte fra lærer

Trivsel
0,0

0,5

Sande kommune (utgått)

1,0

1,5

2,0

2,5

Holmestrand kommune (utgått)
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3,0

3,5

4,0

Nasjonalt 2019-20

4,5

5,0

Elevundersøkelsen 2020-2021 7. trinn
Mobbet av andre elever på skolen

Felles regler

Elevdemokrati og medvirkning

Motivasjon

Mestring

Læringskultur

Vurdering for læring

Faglige utfordringer

Støtte hjemmefra

Støtte fra lærer

Trivsel
0,0

0,5

1,0

1,5

Holmestrand 2020-21

2,0

2,5

3,0

Nasjonalt 2020-21
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3,5

4,0

4,5

5,0

Elevundersøkelsen 2019-2020 10. trinn
Mobbet av andre elever på skolen
Utdanning og yrkes-veiledning
Felles regler
Elevdemokrati og medvirkning
Motivasjon
Mestring
Læringskultur
Vurdering for læring
Faglige utfordringer
Støtte hjemmefra
Støtte fra lærer
Trivsel
0,0

0,5

Sande kommune (utgått)

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Holmestrand kommune (utgått)
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3,5
Nasjonalt

4,0

4,5

5,0

Elevundersøkelsen 2020-2021 10. trinn
Mobbet av andre elever på skolen
Utdanning og yrkes-veiledning
Felles regler
Elevdemokrati og medvirkning
Motivasjon
Mestring
Læringskultur
Vurdering for læring
Faglige utfordringer
Støtte hjemmefra
Støtte fra lærer
Trivsel
0,0

0,5

1,0

1,5

Holmestrand 2020-21

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Nasjonalt 2020-21

Skoleeiers egenvurdering
Det er gjennomgående gode resultater i elevundersøkelsen. De aller fleste elevene er godt fornøyd med
skolen og trives i skolemiljøet. Det er et viktig grunnlag for læring og utvikling.
Mobbing og krenkende atferd er dessverre alltid en utfordring og et viktig fokusområde.
Vi registrerer at det er relativt små avvik fra landsgjennomsnittene. Vi er følgelig ikke alene om å få lave skår
på vurdering for læring, elevdemokrati og medvirkning samt motivasjon særlig på 10. trinn.
Det er flere som opplever å få faglige utfordringer på 10. enn på 7. trinn.
Resultatene på skolenivå vil bli fulgt opp i styringsdialog med hver enkelt skole og internt og mer detaljert
innad i skolene.
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Mobbing
Barn som opplever manglende tilhørighet og trivsel på skolen, og som opplever å bli krenket eller mobbet, er i
risiko for å utvikle langvarige psykiske helseplager og har også høyere forekomst av somatiske plager. Nyere
forskning viser også at barn som blir betegnet som «mobbere», står i like stor fare for å utvikle de samme
helseplagene. Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. En forutsetning for å
kunne skape et godt miljø er planmessig forebyggende arbeid.
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For å sikre elevene
denne retten, har skolen en aktivitetsplikt etter Opplæringsloven § 9 A-4. Formålet med denne
aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.
Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe
inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen
har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.
Analyser av Elevundersøkelsen viser at skoler som strever mye med mobbing har lavere læringsresultater.
Høsten 2016 er spørsmålene om mobbing revidert. Derfor har vi mindre historikk, men spørsmålene er ifølge
utdanningsdirektoratet så mye bedre egnet til å analysere mobbing at det er verdt kostnaden i tapt historikk.
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Mobbing 7. trinn (prosent)
Mobbing på skolen
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Nasjonalt

Holmestrand kommune (utgått)

Sande kommune (utgått)

Holmestrand kommune

Mobbet av elever de siste månedene
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8,0
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Holmestrand kommune

Mobbet av voksne de siste månedene
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021
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Holmestrand kommune (utgått)

Sande kommune (utgått)

Holmestrand kommune
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Mobbet digitalt de siste månedene
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Mobbing 10. trinn (prosent)
Mobbing på skolen
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Holmestrand kommune
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Mobbet av voksne de siste månedene
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Mobbet digitalt de siste månedene
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Sande kommune (utgått)

Holmestrand kommune

I 2016-2017 var Hof og Holmestrand egne kommuner. Disse er følgelig ikke tatt med i grafene.

Om målingene/feilkilder




Generell feilkilde: Mobbing på skolen er summen av mobbet av elever og mobbet av voksne. Det betyr
at dersom en elev opplever begge deler, registreres vedkommende dobbelt. Det kan gi høyere, total
prosentandel enn hva som er reelt
Aktuell feilkilde: Vi har registrert at ett av fjorårets 10.trinn har oppgitt et usannsynlig høyt antall som
er blitt mobbet, og de har oppgitt dette både fra medelever og ansatte. Det gir et sannsynlig statistisk
avvik. Slikt er svært uheldig og kan vanskeliggjøre oppfølging av dem som faktisk har et reelt problem.
Den skolen dette gjelder følger opp

Skoleeiers egenvurdering
Ingen elever skal oppleve mobbing! Skolen skal være et trygt sted for alle.
Dessverre ser vi en utvikling der andre arenaer, medier, sosiale forhold og ikke minst voksne som
rollemodeller i stadig større grad bidrar til å påvirke barn og unge negativt. Det gjør problematikken stadig mer
kompleks og utfordrende for både hjem og skole.
Barnehagen og skolen (inkludert SFO) er trolig de aller beste sosialiseringsarenaene. Det arbeides med sosiale
ferdigheter gjennom ulike opplegg; blant annet SMART oppvekst og MOT. Det trenes på relasjonelle
ferdigheter, og læringsmiljøet har et generelt og gjennomgående hovedfokus.
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Skolen skal aldri fraskrive seg sitt ansvar, men vi er helt avhengige av å kunne spille på lag med- og dra i
samme retning som andre miljøer der barna og de unge ferdes. Særlig er skole/hjem-samarbeidet viktig.
Oppfølging etter Opplæringslovens §9a er nå slik at manglende eller lite tilfredsstillende oppfølging i
«mobbesaker» kan påklages direkte til Statsforvalteren. Vi har hatt en del slike saker det siste året. Det er
krevende å følge opp alle formalkrav, men det er samtidig nyttig å få Statsforvalterens tilbakemeldinger. Vi
samhandler også med mobbeombudet i Vestfold og Telemark.
Elevundersøkelsen gjennomføres nå på 5. – 10. trinn, men offentliggjøres kun for 7. og 10. trinn.
hvis vi legger til grunn at fire prosent av elevene på alle klassetrinn opplever å være mobbet ukentlig eller
oftere (se tabell på foregående side) så vil det si at ca. 100 elever i den nye kommunen blir mobbet. Hvis vi ser
bort fra skolestørrelse er da snittet 10 per skole. Trolig er dette et noe høyt anslag. Prosentandelen er nok
minst på de laveste klassetrinnene, men det er også der det er vanskeligst å gjøre sikre undersøkelser.
Legger vi til dem som opplever mobbingen minst to ganger per måned kan vi øke med mer enn én prosent
eller ca. 30 elever. I grafen over er disse medregnet (målt på noen klassetrinn). I denne gruppen er validiteten
noe mer usikker. Det kan være noen enkelthendelser over kortere perioder og saker som har løst seg/kan
løses med enklere tiltak.
Det er viktig at det alltid er den som opplever det negative som eier definisjonen. Føler man seg mobbet, er
man i utgangspunktet det. Dette ligger til grunn for at alle slike saker skal møtes med forståelse og oppfølging.
Uansett sier dette noe om at vi nå og alltid har en jobb å gjøre. Vi vet at svaret i liten grad er kampanjer og
intensive tiltak men derimot gjennomgående holdningsskapende arbeid som starter allerede i barnehagen og
ikke minst i hjemmene. Vi må være på vakt og ivareta vår oppmerksomhets- og varslingsplikt slik at vi tidlig
kan gripe inn.
Skoleeier opplever at skolene har god handlingskompetanse og evne på dette området. Det foreligger
handlingsplaner mot mobbing. Disse inneholder også retningslinjer og rutiner for hvordan mobbesaker skal
følges opp. Det samarbeides systematisk med hjemmene både individuelt og på klasse- skolenivå.
Våren 2020 ble kommunal handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd, vedtatt for den nye kommunen.
Vi har erfart at denne planen har noen mangler. Den vil følgelig bli revidert i løpet av relativ kort tid.
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Data til og med skoleåret 2018-2019
Fordi vi mangler muligheten til faktisk, kronologisk sammenlikning over tid, presenteres også en del grafer og
kommentarer hentet fra forrige tilstandsrapport.

Vurdering for læring

Referanse: Trude Slemmen (2009)
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Skoleeiers egenvurdering
Vurdering for læring har vært et innsatsområde over mange år. Grafen viser at kommunene har en
tilfredsstillende vurderingspraksis. Noe negative svingninger for 2018-19 beskriver ikke nødvendigvis en trend,
men det skal likevel tas som et varsel om at vurderingspraksisen må være et kontinuerlig fokusområde.

Arbeidsro og mestring
Å lede en klasse innebærer å skape et miljø som støtter og legger til rette for faglig og sosial læring (Evertson &
Weinstein, 2006; Wubbels, 2011). En god klasseleder utgjør en forskjell på elevenes læringsresultat (Marzano,
2009), og det er hva lærer gjør i klasserommet som utgjør denne forskjellen (Hattie, 2009). Som klasseleder
påvirker lærer elevenes læringsutbytte og atferd direkte og indirekte via påvirkning av læringsmiljøet.
Klasseledelse skal videre realisere et sentralt pedagogisk paradoks: Hvorledes skal læreren lede eleven til å
lede seg selv? Hvordan skal eleven gjennom medvirkning bidra til sin egen utvikling? Formålet med skolen er
å utvikle frie demokratiske mennesker som kan være til gagn for både seg selv og andre. Men å kunne lede seg
selv på sikt er kun mulig gjennom en ytre påvirkning eller gjennom en oppdragelse (von Ottingen, 2003).
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Skoleeiers egenvurdering
En del elever opplever at det ikke er god nok arbeidsro i klassen. Det kan skyldes mange forhold; enkeltelever
som forstyrrer, utfordringer med klasseledelse, trange klasserom etc. Det er dessuten svært individuelt hva
som oppleves som «arbeidsro» og hva man lar seg forstyrre av.
Vi ser en positiv utvikling som også henger sammen med en gjennomgående positiv opplevelse av mestring.
Det er interessant å se utviklingen gjennom de ti siste årene. Det gjelder så vel lokalt som nasjonalt. Her er det
tydelig at det har «skjedd noe» i den norske grunnskolen.
Vi tenker at dette særlig har en sammenheng med økt kompetanse når det gjelder klasseledelse og tilpasning
av opplæringen.
Disse elementene har gjennomgående fokus og er elementer i alle våre prioriterte utviklingsområder.
Noen av skolene våre har fortsatt ganske små klasserom og andre fysiske utfordringer. Dette kan lett påvirke
læringsmiljøet, ikke minst hva gjelder opplevd arbeidsro noe som igjen lett reduserer konsentrasjon og
mestringsopplevelse.

Støtte fra lærerne
Relasjonen mellom lærer og elev har ifølge Hattie en effektstørrelse på 0.72, og er også en viktig brikke som
må være på plass for at forholdene for læring skal være optimale (Hattie, 2009).
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Faglige utfordringer

(Indikatorer med ett spørsmål kan ikke vises som kakediagram på grunn av prikkereglene (regler utarbeidet for
å skjerme visse opplysninger for å hindre at noen blir indirekte identifisert). Trykk på «Prikkeregler» under
«Om portalen» for mer informasjon om prikking.)

Skoleeiers egenvurdering
Opplevde faglige utfordringer og støtte fra lærer, sier noe om tilpasset opplæring.
Tilpasset opplæring er utfordrende, men også helt vesentlig for barn og unges opplæring. Grafene viser at vi
her ligger omtrent på landsgjennomsnittet men tallgrunnlaget viser at hver fjerde elev, tross god oppfølging,
ikke opplever at de faglige utfordringene «treffer». Det kan både være at de er for vanskelige og for lette.
Andelen elever som ikke opplever god støtte er lavere enn landsgjennomsnittet men likevel noe man skal
være oppmerksom på.

Trivsel og motivasjon
At elevene trives på skolen er et viktig mål i seg selv, og alle elever i norsk skole har en individuell rett til et
miljø på skolen som fremmer trivsel (kapittel 9A i Opplæringsloven).
Samtidig viser forskning positive sammenhenger mellom god trivsel, helse og læring. Skolens arbeid med å
utvikle et godt og inkluderende læringsmiljø hvor elevene trives, vil være positivt for elevenes sosiale og
personlige utvikling. Det vil også fremme gode undervisningsforhold og faglig læring.
Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Side 41 av 65

Skoleeiers egenvurdering
Det er høy grad av opplevd trivsel i grunnskolen. Det gjelder generelt, nasjonalt og lokalt. Dessverre er det
likevel en god del elever som ikke trives i skolen. Det kan skylder faglige forhold, læringsmiljø, faglige
tilpasninger og/eller sosiale- og relasjonelle forhold.
Det er arbeidet målrettet med elev- og læringsmiljø over mange år, og det må fortsette både for å beholde
høy grad av trivsel men også for å styrke og videreutvikle et inkluderende fellesskap som gir grunnlag for
trygghet og trivsel. En elev som opplever mestring og lærer har stor mulighet til å trives, og en som trives har
et godt grunnlag for å lære og mestre.
Vi registrerer at opplevd motivasjon synker, men selv om det synes markant i grafen, er nedgangen marginal.
Resultatet er likevel lavere enn det bør være og utfordrer oss stadig på å tilpasse opplæringen slik at elevene
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opplever motivasjon og mestring. I noen grad finner vi igjen utslagene i læringsresultatene, men langt fra
fullstendig og ikke med de samme forskjellene mellom våre to kommuner.
I Holmestrand har det vært satset tungt på digitalisering de siste tre årene. I hverdagen opplever vi at dette
bidrar til engasjement, iver og innsats som burde tyde på at motivasjonen er høy; faktisk stigende. Det er
derfor vanskelig å forklare nedgangen.
I Sande er det et større utslag det siste året. Det kan være noe tilfeldig, men viser samtidig behovet for å stadig
fokusere på tilpasning i opplæringen, noe Sande har arbeidet spesielt med det siste året.
Dette er et område som det skal bli særlig interessant å følge de kommende, ikke minst når de nye fagplanene
begynner å «virke».
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Læringskultur
Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen, om det er arbeidsro og hvorvidt
elevene opplever at det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet.

Skoleeiers egenvurdering
Her har det vært en entydig utvikling gjennom det siste tiåret. Fra 2014 har det flatet ut på et ganske høyt
nivå. Elevene opplever at skolearbeidet er viktig, og de møtes på en måte som i stadig større grad oppfordrer
dem til å ta initiativer, finne løsninger og utvise kreativitet. Det vitner om en skole der elevene i stor grad lærer
gjennom egen aktivitet og i samspill med andre.
Årsaken til at man ikke her skårer enda høyere, tenker vi er knyttet til elementet av uro i klasserommet og
stedvis relativt dårlige fysiske forhold.
Det arbeides med begge disse elementene i våre to kommuner. Det er klart at når klasserom er små og trange,
bidrar det til økt uro og til at denne virker mer forstyrrende. Det arbeides også stadig med elevatferd både i og
utenfor klasserommet. Det er en del elever som forstyrrer andre elever ganske mye. Det er ikke nødvendigvis
fordi de ønsker å forstyrre, men de har ofte noen særlige behov som vi stadig søker å bli mer kompetente på å
møte. Når også disse elevene får nødvendig tilrettelegging, blir engasjert og opplever mestring, bidrar det til at
de faller mer til ro. Dette henger klart sammen med at vi stadig arbeider for å få best mulige lokaliteter,
arbeidsmiljø generelt og variasjon i opplæringen.

Elevdemokrati og medvirkning
Indeksen viser elevenes opplevelse av hvorvidt det er mulig å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får
være med og avgjøre klasseregler og delta i elevrådsarbeid.
Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggendeverdier, og at de deltar
aktivt i samfunnslivet. For de fleste nordmenn er det første møte med demokratiet når de velger tillitsvalgte i
elevrådet for første gang.
Ifølge opplæringsloven § 11-2 skal det for hver grunnskole for årstrinnene 5-7 og 8-10 være et elevråd med
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representanter for elevene. Elevrådet skal blant annet jobbe med læringsmiljø, arbeidsforhold og
velferdsinteressene til elevene.

Skoleeiers egenvurdering
Det er ikke mange år siden vi var ganske bekymret for at elevene meldte tilbake at de opplevde liten grad av
medvirkning og liten reell innflytelse gjennom blant annet elevråd. Dette har endret seg. Også på dette
området ser vi en nasjonal trend.
Vi har elevråd og samarbeids-/skolemiljøutvalg som driftes planmessig og involveres i sentrale prosesser. Det
vil alltid være noen svingninger, og jo mindre enheten det rapporteres på er, jo mer påvirker det skåren.
Samlet sett ligger den nye kommunen på grønt nivå, hvilket indikerer stor grad av opplevd medvirkning.
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Læringsresultater
Læringsresultater i norsk

Nasjonale prøver i lesing
Nasjonale prøver er en del av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS). NKVS skal bidra til kvalitetsutvikling
på alle nivåer i grunnopplæringen, med henblikk på tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for den enkelte
elev. I tillegg skal det danne grunnlag for lokalt vurderings- og utviklingsarbeid gjennom skoleeiers og
skoleleders tilrettelegging for vurderinger og oppfølging av resultater.
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad ferdighetene til elevene er i samsvar med målene for
lesing som grunnleggende ferdighet, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette
innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.
De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:
1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere form og innhold i teksten
NB! Nasjonale prøver i lesing ble digitale først høsten 2016.
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Læringsresultater i matematikk

Nasjonale prøver i regning
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad ferdighetene til elevene er i samsvar med mål for
regning som grunnleggende ferdighet, slik den er integrert i kompetansemålene i læreplanen for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.
De nasjonale prøvene i regning dekker tre områder:
 tall
 måling
 statistikk
Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene bruker regning i ulike faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:
 kan løse en gitt utfordring
 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
 kan vurdere om svarene er rimelige
 kan ha effektive strategier for enkel tallregning

Læringsresultater i engelsk

Nasjonale prøver i engelsk
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål for læreplanene i
alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. steget) er
knyttet til disse ferdighetene:
 finne informasjon
 forstå hovedinnholdet i enkle tekster
 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid
 forstå ord og uttrykk ut i fra sammenhengen de brukes i
 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønster
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Resultater fra Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Holmestrand 2018/19-2019/20 og 2020/21
(2018/19 og 2019/20 er UTEN Sande. År før sammenslåing med Hof kan ikke integreres.)

5. trinn
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8. trinn
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9. trinn
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Nasjonale prøver Sande 2016/17-2017/2018-2018/19 og 2019/20

5. trinn
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8. trinn
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9. trinn

Skoleeiers egenvurdering
Til og med 2017 var vi tre kommuner der Hof kun hadde én skole. I Holmestrand var det tre barneskoler og én
ungdomsskole. I Sande var det fire barneskoler og én ungdomsskole. Vi registrerte tidvis ganske store
svingninger fra år til år. Det var en «feilkilde» når man skulle vurdere utvikling over tid
Når vi fra 2020 er en vesentlig større kommune, bør det være lettere å identifisere klare trender.
Vi offentliggjør ikke resultater fra enkeltskoler der det kan unngås, men vi registrerer forskjeller mellom
skolene og til dels store svingninger fra år til år. Jo mindre skolene og de aktuelle klassetrinnene er, jo
vanskeligere er det å identifisere trender. Resultatene påvirkes i noen grad av «tilfeldigheter».
Uansett har vi alltid tatt resultatene på alvor og benyttet dem i dialog med skolene og innad til
forbedringsarbeid og prioritering av fokusområder. Prøveresultatene er uansett nyttige når man skal arbeide
med den enkelte elevs læringsutbytte.
Sandeskolene er presentert for tidsrommet 2016 – 2019. (Prøvene gjennomføres hver høst.)
Holmestrandsskolene presenteres for perioden 2018 – 2020 der Sande inngår det siste skoleåret.
På 5. trinn ser vi en gjennomgående positiv trend der andel elever på mestringsnivå 1 reduseres. Det er
fortsatt for få elever på høyeste mestringsnivå, men utviklingen er i noen grad positiv. Utviklingstrekkene kan
identifiseres på alle de tre ferdighetsområdene.
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Det mest iøynefallende er den store forskjellen mellom Sande og Holmestrand når det gjelder andelen elever
på laveste mestringsnivå. Vi registrerer også at enkeltskoler har svært ulike resultater seg imellom og fra år til
år. Da kan mulige variabler være lærerkompetanse, kontinuitet og klassens generelle funksjonsnivå. Derfor er
det interne analysearbeidet meget viktig.
Diagrammet nedenfor viser andelen elever på laveste mestringsnivå på 5. trinn. 2020 viser andelen i den nye
kommunen.

5. trinn - utvikling elevandel på laveste
mestringsnivå
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2016

2017

2018

2019

Sande nivå 1 engelsk

Sande nivå 1 lesing

Sande nivå 1 regning

Holmestrand nivå 1 engelsk

Holmestrand nivå 1 lesing

Holmestrand nivå 1 regning

2020

For 8. og 9. trinn ser vi ingen tydelig tendens. Her er forskjellene mellom de to tidligere kommunene mindre
markante. Diagrammet nedenfor viser andelen elever på de to laveste mestringsnivåene (av fem) på 9. trinn
(engelsk på 8. trinn – prøves ikke på 9. trinn). 2020 viser andelen i den nye kommunen.
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9. trinn - utvikling elevandel på de to laveste
mestringsnivåene
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2016

2017

2018

2019

2020

Sande nivå 1+2 engelsk (8.)

Sande nivå 1+2 lesing

Sande nivå 1+2 regning

Holmestrand nivå 1+2 engelsk (8.)

Holmestrand nivå 1+2 lesing

Holmestrand nivå 1+2 regning

Det må arbeides målrettet for å styrke de grunnleggende ferdighetene. Dette vil være et sentralt tema i
skoleeiers styringsdialog med skolene og må følges opp i hver enkelt skole.
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Standpunktkarakterer
Holmestrand (2019-2020 inkludert Sande)

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Engelsk skriftlig standpunkt

3,9

4,0

4,0

Engelsk muntlig standpunkt

4,2

4,1

4,2

Fransk 1 standpunkt

3,9

4,3

4,4

Spansk 1 standpunkt

4,3

4,7

4,1

Tysk 1 standpunkt

4,3

4,1

4,2

Kunst og håndverk standpunkt

4,3

4,1

4,1

Kroppsøving

5,0

4,9

4,7

Matematikk standpunkt

3,6

3,6

3,5

Mat og helse standpunkt

4,7

4,7

4,4

Musikk standpunkt

4,5

4,5

4,4

Naturfag standpunkt

4,3

4,1

4,1

Norsk hovedmål standpunkt

3,7

4,1

3,9

Norsk sidemål standpunkt

3,6

3,8

3,6

Norsk muntlig standpunkt

4,2

4,2

4,2

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)
standpunkt

4,3

4,4

4,0

Samfunnsfag standpunkt

4,3

4,2

4,2

Side 56 av 65

Sande (2019-2020 inkl. Holmestrand)

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Engelsk skriftlig standpunkt

3,8

4,0

4,0

Engelsk muntlig standpunkt

4,2

4,5

4,2

Fransk 1 standpunkt

3,7

4,4

4,4

Spansk 1 standpunkt

4,0

4,5

4,1

Tysk 1 standpunkt

4,2

3,9

4,2

Kunst og håndverk standpunkt

4,0

4,4

4,1

Kroppsøving

4,4

5,0

4,7

Matematikk standpunkt

3,7

3,9

3,5

Mat og helse standpunkt

4,7

4,8

4,4

Musikk standpunkt

4,2

4,5

4,4

Naturfag standpunkt

4,1

4,3

4,1

Norsk hovedmål standpunkt

3,7

4,1

3,9

Norsk sidemål standpunkt

3,5

4,0

3,6

Norsk muntlig standpunkt

3,9

4,4

4,2

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)
standpunkt

4,1

4,5

4,0

Samfunnsfag standpunkt

4,0

4,6

4,2

Standpunkt 2020
Norsk hovedmål skriftlig

Matematikk

Engelsk skriftlig

3,2
Holmestrand kommune

3,4

3,6

3,8

Vestfold og Telemark fylke

4,0

4,2

Nasjonalt

Siste års standpunktkarakterer viser at vi er på nivå med de øvrige Vestfoldkommunene, men noe svakere i
matematikk.
Side 57 av 65

Eksamen
Med bakgrunn i Corona pandemien ble grunnskoleeksamen 2020 avlyst.
Dette er resultatene for henholdsvis Holmestrand og Sande i 2018 og 2019.
Holmestrand (utgått)

2018

2019

Engelsk skriftlig eksamen

3,9

3,9

Engelsk muntlig eksamen

4,5

3,5

Fransk 1 muntlig eksamen

4,4

Spansk 1 muntlig eksamen

4,3

Tysk 1 muntlig eksamen

3,9

3,8

Matematikk skriftlig eksamen

4,2

3,6

Matematikk muntlig eksamen

4,0

4,1

Naturfag muntlig eksamen

4,5

4,4

Norsk hovedmål skriftlig eksamen

3,6

3,2

Norsk muntlig eksamen

3,6

4,3

Norsk sidemål skriftlig eksamen

3,5

2,8

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)
muntlig eksamen

4,8

Samfunnsfag muntlig eksamen

4,6

4,1

Sande (utgått)

2018

2019

Engelsk skriftlig eksamen

3,5

3,7

Engelsk muntlig eksamen

4,1

4,3

Fransk 1 muntlig eksamen
Spansk 1 muntlig eksamen

4,1

Tysk 1 muntlig eksamen

.

Matematikk skriftlig eksamen

3,5

Matematikk muntlig eksamen

3,2

Naturfag muntlig eksamen

4,6

4,6

Norsk hovedmål skriftlig eksamen

3,2

3,8

Norsk muntlig eksamen

4,6

4,3
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3,7

Norsk sidemål skriftlig eksamen

3,2

3,1

Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)
muntlig eksamen
Samfunnsfag muntlig eksamen

4,3
3,7

4,8

Eksamen 2019 - sammenlikning mellom
Holmestrand og Sande
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0

Holmestrand

Sande

Diagrammet viser at det var en markant forskjell mellom kommunene i enkelte fag. Data knyttet til skriftlige
fag er mest valide da omfatter nær sagt alle elevene. Alle kommer ikke opp i samme fag i muntlig.

Grunnskolepoengsum
Her kan du se grunnskolepoengsummen for kommunen over de siste årene. Grunnskolepoengsummen har
stor betydning for, og sterk sammenheng med gjennomføring av videregående skole. Andelen som fullfører og
består innen fem år er høyere blant elever som tar studieforberedende utdanningsprogram, enn blant elever
som tar yrkesfaglige utdanningsprogram. Dersom man tar høyde for antall grunnskolepoeng elevene har med
seg inn i videregående opplæring, er det like stor andel som fullfører og består blant elever i yrkesfaglige
utdanningsprogram, som blant elever i studieforberedende utdanningsprogram.
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Grunnskolepoeng
44,0
43,5
43,0
42,5
42,0
41,5
41,0
40,5
40,0
39,5
39,0
38,5
16-17
Nasjonalt

17-18

Sande kommune (utgått)

18-19
Holmestrand utgått)

19-20
Holmestrand NY

Skoleeiers egenvurdering
«Det er en sterk sammenheng mellom resultatene på nasjonale prøver i lesing på 5. trinn og grunnskolepoeng
etter avsluttet 10. trinn. Det er en forskjell på 14 grunnskolepoeng mellom de 10 prosent av elevene som
presterte lavest og de 10 prosent som presterte høyest på nasjonale prøver i lesing på 5. trinn. Dette gjelder
både gutter og jenter.» Kilde: Utdanningsspeilet, hentet fra SSB.
Vi ser en utvikling som viser en nasjonal økning av grunnskolepoengene, og dette ser ut til å være en trend
Vi kan ikke se den samme trenden i Holmestrand.
skal likevel ha et sterkt fokus på at tidlig innsats er viktig både på kort og lang sikt. Vi tenker at et tett
samarbeid mellom skoler og barnehager, styrking av overganger og tydelige kriterier for god undervisning skal
bidra til å sikre god og likeverdig opplæring for alle. Det er det viktigst, og underveis er kartleggingsprøver og
Nasjonale prøver nyttige «temperaturmålere» som kan benyttes til å gi elevene gode tilbake- og
fremovermeldinger.
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Overgang til videregående skole
Elever (16 år) som er registrert i videregående
opplæring samme år som avsluttet grunnskole
100,5
100,0
99,5
99,0
98,5
98,0
97,5
97,0
96,5
96,0
2018

2019
Holmestrand

2020
Sande

Siste årsregistrering er alltid noe usikker og kan bli justert.

Gjennomføring av videregående skole
NB! Det er viktig å være oppmerksom på at data for gjennomføring ikke er endelige før det har gått fem år.
Det vil si at vi må gå fem år tilbake i tid for å se reelle gjennomføringstall.

Fullført og bestått
Nasjonalt
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Vestfold

Skoleeiers egenvurdering
I og med at det må gå minst fem år før man kan konkludere når det gjelder gjennomføringsandel, er vi nå
kommet til at vi får data og kan rapporterer på dem som gikk ut av grunnskolen i 2013.
Etter den tid har det vært et kraftig fokus på fullført og bestått i videregående skole, og man har knyttet dette
opp mot hele det forutgående opplæringsløpet. Det er blitt uttrykt at «frafallet starter i barnehagen», og det
er slettes ikke usant. En god start i opplæringsløpet og i sosialiseringsprosesser, har betydning for senere
motivasjon, mestringsopplevelse, faglig resultat og derved gjennomføringsevne.
Vi registrerer at i Vestfold fullfører ca. 80 prosent videregående opplæring. Det er omtrent som på nasjonalt
nivå. Data på kommunenivå er nå ikke tilgjengelig.
Nær sagt alle begynner omgående i videregående opplæring. Når det gjelder gjennomføring av VG1 har vi
tidligere registrert at prosentandelen som gjennomfører er høy, om enn noe svingende. Det tyder på at mange
faller fra i løpet av videregående opplæring. Det er gjort vesentlige grep for å styrke den praksisbasert
opplæring. I løpet av få år vil vi se om det, sammen med andre utviklingsgrep i denne delen av
opplæringsløpet gjør at flere fullfører og består.
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Utviklingsmelding
Strategiplan for skoler og barnehager ble vedtatt våren 2020. Den, sammen med kommunens øvrige
styringsmål og nasjonale føringer, ligger til grunn for utviklingsarbeidet i Holmestrandsskolen.
Læreplanverket har fått en ny, overordnet del og de nye fagplanene foreligger og implementeres. I løpet av
2021 kommer også ny opplæringslov på høring
Vi er altså i en meget interessant og gjennomgripende utviklingsfase. Dette stiller store krav til ledere og
ansatte i skolen.
Digitalisering, dybdelæring og tverrfaglighet står sentralt. Holmestrand kommune var tidlig ute med å
etablere gode forutsetninger for digitalisering. Det gjaldt både infrastruktur og digitale enheter til alle.
Gjennom omfattende kompetanseheving, tydelige forventninger og god, faglig oppfølging, er det etablert en
praksis som samsvarer med ønsket om å gi god og tidsriktig opplæring. At dette ble ytterligere aktualisert pga.
Corona-pandemien, gjorde at vi fikk bekreftet at satsningen har vært vellykket. Det er selvsagt fortsatt mye å
ta tak i, men utgangspunktet vårt var og er bedre enn for mange andre kommuner og grunnskoler.
Digitale læremidler Gjennom 2021 gjennomføres det vurdering av- og investering i nye digitale
læremidler/læreverk som kan møte kravene i fagfornyelsen. Arbeidet involverer mange faglærer og
skoleledere. Det er en relativt omfattende prosess, ikke minst fordi man må følge lovverket knyttet til
offentlige anskaffelser. Ikke alle læreverk/læringsressurser er ferdige, og vi vet ikke når «alt» vil være
tilgjengelig.
I første omgang konsentrerer vi oss om norsk, engelsk og matematikk – på alle klassetrinn. Kommunen har for
øvrig allerede god tilgang til digitale ressurser som i stor grad møter dagens behov, så de digitale læreverkene
kan både bli supplement og erstatning for noe av det vi allerede har.
DEKOM Vi har også knyttet statlig finansiert, desentralisert kompetanseheving til digitalisering og
dybdelæring. Dette er en satsning som videreføres i skoleåret 2021-2022 og som samsvarer med mål i
strategiplanen.
Programmering er det mest sentrale elementet i dette utviklingsarbeidet.
Inkludering Et annet sentralt satsningsområde omhandler inkludering. Det må være et mål at alle barn og
unge skal oppleve å være inkludert i sosiale og lærende fellesskap. For enkelte er dette en krevende prosess,
og det utfordrer de voksnes pedagogiske kompetanse. Det kan gjelde barn og unge med spesielle og ofte
diagnostiserte fysiske og mentale utfordringer. Men det gjelder også barn og unge med vansker og
begrensninger knyttet til samspill med andre. Disse eleven påvirker ofte klassekameratenes skolemiljø og
utfordrer de voksne og er nok de som i størst grad gir mange bekymringer.
Som tidligere nevnt starter nå skolene opp innenfor kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende
praksis der kun Tønsberg og Holmestrand foreløpig har fått delta fra vårt fylke. Vi startet med pilotbarnehager
i 2020.
Fagfornyelsen Skolene arbeider også med selve fagfornyelsen. Der bruker vi i all hovedsak gode og konkrete
ressurser som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet (Udir).
Grunnleggende ferdigheter Spesielt resultatene på Nasjonale prøver fordrer at vi fortsetter og forsterker
arbeidet med de grunnleggende ferdighetene. Satsningen fra språkkommunsamarbeidet skal fortsett og den
digitale språkplanen skal oppgraderes og effektueres.
Lederutvikling Vi oppfordrer skoleledere som ikke har formell lederutdanning til å gjennomføre slik, gjerne
«rektorskolen». Dette kan gjøres på eget initiativ eller gjennom videreutdanningsordningen. Det forutsettes at
lederen gjennomfører utenfor normal arbeidstid, men det gis fri til samlinger, eksamener og lesedager til
disse. Kommunen kan etter søknad gi støtte til faktiske utgifter.
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Gjennom mange år har skoleledere og særlig rektorer gjennomført slik videreutdanning.
Barnehager og skoler er i gang med et lederutviklingsprogram innenfor Learning Walks og Collaborative
Inquiry. Dette er omtalt i starten av kvalitetsmeldingen.
Hovedpoenget er å utvikle og trene gode metoder for at ledere skal kunne være tett på læringsarbeidet og
veilede eget personale gjennom å forske på praksis. Skolevandringen har som mål å identifisere læring og
hvordan læring fremmes. Det er ikke en vurdering av lærere, men det skal gi et godt utgangspunkt for å kunne
stille kvalifiserte spørsmål som utløser refleksjon og styrking av den enkeltes kompetanse. Man kan enkelt si at
det handler mer om å finne det som fungerer og gjøre mer av det fremfor å fokusere mest på det som går galt.

Videreutdanning og kompetansekrav
Videreutdanning av pedagogisk personale videreføres innenfor ordningen «Kompetanse for kvalitet». Denne
ordningen er nær fullfinansiert fra Udir. Lærerne kan velge mellom redusert arbeidstid/vikarordning eller
stipend. Hensikten er at alle som undervises i basisfagene må oppfylle gitte formalkrav innen 1. august 2025. I
snitt deltar to lærere årlig fra hver skole. Fremdriften har vært god i Holmestrand (og i tidligere Sande). I den
grad det er kapasitet og kan prioriteres av skoleeier og dernest av Udir, åpnes det for videreutdanning
innenfor de fleste fag, særskilte kompetanseområder og ledelse. Det skal likevel prioriteres å gi alle mulighet
til å oppfylle nødvendige formalkrav i de basisfagene de underviser i.
En lærer som ikke skaffer seg nødvendig kompetanse, kan fra 1. august 2025 risikere å miste jobben eller
måtte gå over i en eventuell ledig stilling med fag uten formalkrav.
Barnetrinnet
For å undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk på barnetrinnet må den som
skal undervise ha 30 studiepoeng som er relevante for det aktuelle fag, i tillegg til å oppfylle tilsettingskravene.
Kravet om formell kompetanse for å undervise i engelsk er nytt fra 1. august 2015. Kravene til kompetanse er
de samme på alle årstrinn på barnetrinnet.
Kompetansekravene gjelder også dersom opplæringen i disse fagene gis som spesialundervisning, med mindre
kravet kan fravikes med hjemmel i opplæringsloven § 5-5 tredje ledd.
I øvrige fag er det ikke krav om relevante studiepoeng for å undervise.
Med norsk menes alle former for norskopplæring i grunnopplæringen, herunder særskilt norskopplæring,
norsk for elever med samisk som førstespråk og norsk for hørselshemmede. Kravet om relevant kompetanse
for å undervise i faget samisk gjelder uavhengig av om elevens opplæringsspråk er samisk eller ikke, uavhengig
av om samisk er elevens førstespråk eller andrespråk og uavhengig av hvilket nivå i læreplanen eleven følger.
På barnetrinnet gjelder kravene for fast ansatte lærere som er utdannet etter 1. januar 2014, og som skal
undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og/eller matematikk. Kravet gjelder ikke for de som
før 1. januar 2014 hadde kompetanse etter dagjeldende tilsettingskrav, eller som senere har fullført
allmennlærerutdanningen. Disse har dispensasjon fra kravet frem til 1. august 2025.
Ungdomstrinnet
For å undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet, må
læreren ha 60 studiepoeng som er relevante for faget. Dette kravet kommer i tillegg til tilsettingskravene. Med
engelsk menes opplæring i ordinær engelsk, opplæring i fordypning i engelsk og opplæring i engelsk for
hørselshemmede. Hva som menes med fagene norsk og samisk vurderes på samme måte som på barnetrinnet
i forskriften, se punkt 2.
For valgfagene, arbeidslivsfag og utdanningsvalg er det ikke et krav om relevante studiepoeng for å undervise i
fagene. Den som skal undervise må, på samme måte som tidligere, oppfylle tilsettingskravene.
For andre fag enn de som er nevnt i de to foregående avsnittene, kreves 30 relevante studiepoeng for å
undervise i det enkelte fag, i tillegg til tilsettingskravene.

Side 64 av 65

Kravene om 30 eller 60 relevante studiepoeng gjelder også dersom opplæringen i det aktuelle faget gis som
spesialundervisning, med mindre kravet kan fravikes med hjemmel i opplæringsloven § 5-5 tredje ledd.
På ungdomstrinnet gjelder kravene for fast ansatte lærere som er utdannet etter 1. januar 2014.
Kravet gjelder ikke for de som før 1. januar 2014 hadde kompetanse etter dagjeldende tilsettingskrav, eller
som senere har fullført allmennlærerutdanningen. Disse har dispensasjon fra kravet frem til 1. august 2025.
Fra 1. august 2025 vil kravet om relevant kompetanse for å kunne undervise norsk, samisk, norsk tegnspråk,
engelsk eller matematikk gjelde alle fast ansatte lærere.

Kvalitetsmelding for hele opplæringsløpet
Vi arbeider med- og ønsker å etablere en praksis der det fremmes en helhetlig kvalitets- og utviklingsmelding
for opplæringsløpet; 0 – 16 år. Foreløpig vil barnehage levere egen kvalitetsmelding.
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