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FORORD 

 «Mamma, jeg tror hun elsker meg»  
       Oliver, 3 år  

Oliver refererte til fagarbeider Monica i 
Nustad barnehage. Mamma Anne Berit 
forteller at Oliver har hatt dager hvor han 
ikke ville i barnehagen. Oliver bestemte seg 
for å snakke med personalet, og de hadde 
mange gode samtaler, og ble enige om lure 
ting å gjøre både hjemme og i barnehagen. 
Resultatet ble altså at Oliver føler seg både 
sett og hørt. «All ære til personalet i Nustad 
barnehage» sier mamma Anne Berit.  

Pedagog Frøydis Thorsen sier at dersom 
barna skal trives og utvikle seg i 
barnehagen kreves det kompetente voksne. 
«Vi har god pedagogisk ledelse som 
synliggjøres i et engasjert, reflektert og 
kunnskapsrikt personale. Vi er en lærende 
barnehage med voksne som er bevisste sin 
egen væremåte i samspill og samhandling, 
og som er gode rollemodeller for barna og 
hverandre. Vi er i gang med spennende 
opplæring innen ledelse og 
relasjonsbygging, og hele personalet jobber 
med programmet «Være sammen».  

 

 

Enhet for skole og barnehage har som målsettinger at alle barn skal bli vinnere i eget liv, at 
alle barn skal oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet, at alle barn skal være 
inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø, og at alle barn skal møte høyt 
kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet. Den lille fortellingen fra 
Nustad barnehage illustrerer på vakkert vis hvordan dette ser ut i praksis. 

Tilstandsrapporten for enhet skole og barnehage gir en gjennomgang av status, resultater, 
utfordringer og muligheter for 2017. Rapporten vil bli brukt internt til å identifisere 
utviklingsområder, og vurdere nye tiltak. For deg som er elev, forelder, politiker eller 
engasjert innbygger i Bamble er tilstandsrapporten en kilde til informasjon og kunnskap om 
tjenesteområdene våre. 

 

 

God lesing! 

Trond Gausnes, kommunalsjef 

  



BAKGRUNN OG INNLEDNING 

Skoleeier skal etter opplæringsloven § 13.10 utarbeide en årlig rapport om tilstanden i 
opplæringen, knyttet til læringsresultater og læringsmiljø. Rapporten skal drøftes av 
kommunestyret. Vi har fra 2018 utvidet tilstandsrapporten også til å omfatte barnehagene i 
tråd med målsettingen i enhetens Strategiplan om å skape helhet og sammenheng 

Tallene som presenteres i tilstandsrapporten er hentet fra Skoleporten, Grunnskolens 
informasjonssystem (GSI), BASIL – rapportportal for barnehager og KOSTRA. Barnehager 
og skoler utarbeider i forkant av tilstandsrapporten egne virksomhetsrapporter med 
vurderinger og refleksjoner basert på egne tall. Disse drøftes i samarbeidsutvalgene i den 
enkelte virksomhet  

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, 
men skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når 
det gjøres vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og 
skolenes målsetninger som danner grunnlag for vurderingen. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av 
elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra 
opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Tilstandsrapporten for 2017 rapporterer i tråd kravene i opplæringsloven og enhetens egen 

Strategiplan. I tillegg er relevante nøkkeltall tatt inn og drøftet. 

  



SAMMENDRAG – DET VIKTIGSTE I 2017 

RESULTATER 

 10. klassingene i Bamble leverte våren 2017 sitt høyeste karaktersnitt noensinne – 

grunnskolepoengene endte på 40,9. 

 Svært gledelig er også eksamensresultatene i matematikk, som ble 3,3. 

 Resultatene på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk viste en liten dropp i 2017 

LÆRINGSMILJØ 

 Gjennomsnittlig er resultatene for trivsel, trygt miljø og mobbing i elevundersøkelsen i 

Bamble likt med Telemark og resten av landet. 

 Det er imidlertid utfordringer i enkelte skoler/klasser som krever ekstra oppfølging 

BRUKERMEDVIRKNING 

 Skoleforum er etablert som en god arena for dialog mellom administrasjon, politikere, 

foreldre og elever i grunnskolen 

 I forbindelse med utarbeidelse av rom- og funksjonsprogrammet til den nye 

ungdomsskolen, ble det gjennomført en svært bred medvirkningsprosess hvor elever, 

ansatte og andre interessenter fikk bidra med innspill 

KOMPETANSE OG UTVIKLINGSARBEID 

 Strategiplan for enhet skole og barnehage vedtatt i kommunestyret juni 2017 

 Enheten satser offensivt på videreutdanning av ledere og medarbeidere i skoler og 

barnehager, for å møte nye kompetansekrav, og for å være i forkant av fremtidens behov 

i barnehager og skoler 

 Respekt for regning fullført høsten 2017 

 Fortsatt fokus på Være Sammen i barnehage 

 Nytt satsingsområde Liv og Røre i skole 

 IKT-løft som felles satsingsområde i enheten 

ØKONOMI 

 På grunn av endring i befolkningssammensetningen i Bamble og innsparingskrav som 
følge av reduserte overføringer fra staten, er det et vedvarende press mot økonomien i 
enheten  

 Budsjettvedtaket om overgangsordning for skolene fram mot 2020 har gitt et lite 
pusterom, men situasjonen vil likevel bli mer krevende i tiden framover 

FRAMTIDAS UNGDOMSSKOLE 

 Kommunestyret vedtok i desember 2017 å gå videre med prosjektet, som innebærer ny 

felles ungdomsskole med tilhørende idrettshaller og svømmehall 

  



BARN, ELEVER OG PERSONALE 

2017 var et spennende år med flere utfordringer både i skole og barnehage. Innenfor 
barnehageområdet var det nødvendig med en nedbemanning som følge av færre barn i 
kommunen. I skole har elevtallsutviklingen vært synkende i flere år, så derfor var det gledelig 
med et lite oppsving fra høsten 2017, hvor det startet 1643 elever i skolene i Bamble, mot 
1634 året før.  

Etter et år med høy turnover blant 
ledere i enheten i 2016, spesielt 
innenfor tjenesteområdet skole, har nå 
ledergruppa i enheten «satt seg» og 
vært stabil gjennom 2017. Fokuset 
innenfor skole og barnehage i 2017 og 
videre framover har vært å skape en 
felles retning og utvikling, blant annet 
gjennom enhetens Strategiplan, felles 
IKT-løft for enheten og felles lokale 
læreplaner for hele grunnskoleløpet. 
Dette er ikke minst viktig med tanke på 
at alle elever i ungdomsskolen skal 
samles i en felles skole fra høsten 
2020. 

FØDSLER OG BARNEHAGEBARN - UTVIKLING 

Tabellen over viser antall fødsler fordelt på kretser fra 2013 til og med 2017 og antall barn i 
hvert kull med plass i barnehage. Siste rad viser antall barn som er registret på helsestasjon 
per januar 2017. Tallene visere at en høy andel av de eldste barna går i barnehage og at 
barnetallet i Bamble har hatt en positiv utvikling i forhold til antall fødsler i disse årene. 

Tabellen tar ikke hensyn til barn bosatt i Bamble som går i barnehage i nabokommuner, og 
motsatt. Dette tallet er lavt og gir minimale utslag. 

 

  Født Barn 
i bhg 

Født Barn 
i bhg 

Født Barn 
i bhg 

Født Barn 
i bhg 

Født Barn 
i bhg 

Fødsler fordelt 
på skolekretser 

2013 f. 2013 2014 f. 2014 2015 f. 2015 2016 f. 2016 2017 f. 2017 

Langesund 35   28   28   34   35   

Stathelle 39   37   32   48   47   

Rugtvedt 34   24   28   31   28   

Herre 14   19   10   14   11   

Rønholt 16   17   10   12   19   

Utenfor 
kommunen 

2       1   1       

  140 149 125 126 109 113 140 95 140 11 

Barn reg på 
helsestasjon 
januar 2017 pr 
årskull 

156   133   117   147    140   



 

Antall barn i barnehage er fra desember 2013 til desember 2017 redusert med til sammen 36 
barn. Årsaken er små kull i 2014 og 2015. Kommunale barnehager reduserte fra høsten 
2017 antall plasser. Kommunale barnehage har hatt en liten nedgang i antall barn, mens i 
private barnehager er antall barn stabilt.  

ELEVTALLSUTVIKLING 

 

Tallene er hentet fra GSI (Grunnskole Informasjonssystem), rapportering pr. 1. oktober. 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Antall barn i barnehage totalt 664 671 643 638 628

Kommunale barnehager 381 384 365 355 348

Private barnehager 283 287 278 283 280
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2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Antall elever totalt 1698 1678 1654 1634 1643

1.-4. trinn 651 657 660 626 630

5.-7. trinn 497 463 457 494 531

8.-10. trinn 550 558 537 514 482
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Den største endringene i kretsene er i Rugtvedt krets, hvor elevtallet er økt med 42 i løpet av 
de siste fire årene, til forskjell fra Stathelle barneskole hvor elevtallet er redusert med 43 i 
samme periode. For de andre kretsene er det mindre endringer. 

Til sammenligning hadde skolene i Bamble 2108 elever i skoleåret 1999/2000, 465 elever 
flere enn inneværende skoleår. 

ÅRSVERK 

Årsverk uten godkjent kompetanse er summen av antall årsverk utført av lærere som fyller 
vilkårene for tilsetting i grunnskolen, men underviser i fag de ikke har godkjent formell 
fagkompetanse for å undervise i.  

Grunnbemanningen i barnehagene består av godkjente barnehagelærere, barne- og 
ungdomsarbeidere og personale uten formell fagutdanning.                                         

Årsverk pedagoger viser antall godkjente barnehagelærere som "fyller opp" kravet til 
pedagogisk bemanning. I tillegg er styrere tatt med. 

Årsverk fagarbeidere og assistenter viser øvrig grunnbemanning. 

Årsverk knyttet til barn som krever ekstra ressursinnsats omfatter støttepedagoger og 
assistenter som arbeider med barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp, barn som 
har behov for tett oppfølging i barnehagehverdagen og minoritetsspråklige barn. 

LÆRER- OG VOKSENTETTHET 

* Lærertetthet i ordinær undervisning er totalt antall elevtimer i ordinær undervisning sett opp 
imot totalt antall lærertimer til ordinær undervisning 

Utviklingen i lærertetthet i Bambleskolen må sees i sammenheng med at en desentralisert 
skolestruktur er opprettholdt samtidig med at antall elever har vært synkende over år. Dette 
fører til at Bamble kommune bruker flere kroner per elev enn gjennomsnittet for landet og 
sammenligningskommunene. Summen representerer da ikke en reell styrking av 
opplæringstilbudet.  

Årsverk skoler og barnehager 2017   
Antall 

  

Årsverk i grunnskolen med godkjent undervisningskompetanse for de 
fag/trinnene de underviser på 

146,0   

Årsverk i grunnskolen uten godkjent undervisningskompetanse for de 
fag/trinnene de underviser på 

6,4   

Årsverk til undervisning skole totalt 152,4   

Årsverk fagarbeidere og assistenter i barnehage 45,70   

Årsverk pedagoger i barnehage, inkl. styrere 31,46   

Årsverk knyttet til barn med ekstra ressursinnsats 11,18   

Årsverk i læringsmiljøet totalt 88,34   

Undervisningspersonalet 
skole 

Bamble 
kommune 

(17-18) 

Bamble 
kommune 

(16-17) 

Bamble 
kommune 

(15-16) 

Bamble 
kommune 

(14-15) 

Bamble 
kommune 

(13-14) 

Lærertetthet 1.-7. Trinn 11,8 12,7 13,2 13,7 14,3 

Lærertetthet 8.-10. Trinn 12,1 14,4 14,3 15,0 15,5 

Andel undervisning gitt av 
undervisningspersonale 
med godkjent utdanning 

95,8% 99,8% 97,4% 98,2% 99,2% 

Lærertetthet i ordinær 
undervisning * 

17,1 17,4 17,6 18,0 18,2 



Tabellen viser at det er en reduksjon i andelen undervisning gitt av undervisningspersonale 
med godkjent utdanning. Dette kan forklares med at Stortinget har innført nye 
kompetansekrav for lærere. Lærere som formelt sett er godkjent for undervisning på de ulike 
hovedtrinnene er dermed redusert. For å nå de nye kompetansekravene er det utarbeidet en 
kompetanseplan for enheten. Denne kommer til politisk behandling i 2018. 

Forskrift om pedagogisk bemanning i barnehager krever i 2017 én godkjent barnehagelærer 
per 18 barn over tre år og én per 9 barn under tre år. På rapporteringspunktet 15.12.2017 
oppfylte 4 av 6 kommunale barnehager dette kravet. 

Utover at grunnbemanningen skal være tilstrekkelig for å kunne utføre en tilfredsstillende 
pedagogisk virksomhet, er det i dag ingen sentral norm for antall barn per voksen. I Bamble 
er vanlig praksis én voksen per 6 barn over 3 år og én voksen per 3,5 barn under 3 år. 

Fra 1. august 2018 er kravet til pedagogisk bemanning økt til én godkjent barnehagelærer 
per 14 barn over 3 år og per 7 barn under 3 år. 

Det er også foreslått en bemanningsnorm som tilsier én voksen per 6 barn over 3 år og en 
voksen per 3 barn under 3 år. Bemanningsnormen er foreløpig ikke vedtatt.  

FORELDREMEDVIRKNING 

SAMARBEIDS- OG SKOLEMILJØUTVALG 

Alle skoler og barnehager i kommunen har Samarbeidsutvalg med representanter for 
foresatte, elever (skole) og ansatte. I Bamble er det også vedtatt at alle 
Samarbeidsutvalgene skal ha politisk deltakelse fra Oppvekst- og kulturutvalget. Dette sikrer 
at alle virksomhetene i enhet for skole og barnehage har et talerør inn til det politiske miljøet. 

SKOLEFORUM 

Skoleforum i Bamble kommune er et dialogforum underlagt Oppvekst- og kulturutvalget. 
Forumet skal være en idebank for kvalitetsutvikling i Bambleskolen og har som mandat å 
gjennom felles medvirkning, forsknings- og kunnskapsinnhenting, drøftinger og refleksjoner 
bidra til at Bambleskolen utvikler seg i den retning kommunens politiske organer har vedtatt. 
Alle parter bør gjensidig forplikte seg til disse målsettinger og ambisjoner gjennom aktiv 
deltakelse og eventuelt ta saker videre i deres respektive systemer/organisasjoner.  
 
I Skoleforum deltar representanter fra Oppvekst- og Kulturutvalget, ledere og ansatte i 
skolene, FAU-lederne ved de syv skolene i Bamble, representanter fra Bamble ungdomsråd, 
og kommunalsjef for enhet skole og barnehage. 
 
I 2017 har Skoleforum i tråd med 
mandatet avholdt fem møter, og 
gjennomført to fagdager for 
Oppvekst- og kulturutvalget, 
rektorer, elev- og 
foreldrerepresentanter. I møtene 
har aktuelle saker fra 
tjenesteområdet skole vært tatt 
opp og diskutert, eksempelvis 
felles kommunalt 
ordensreglement, prosjektet 
Framtidas ungdomsskole, 
endringer i Opplæringsloven 
kapittel 9a, læringsmiljø og 
resultater i skolen. 
 

Virksomhetsleder for Oppvekst, Gina Torbjørnsen orienterer om 

tverrfaglig arbeid for risikoutsatte barn, fagdag for Oppvekst- og 

kulturutvalget 9. november 2017 



Skolekontoret har på oppdrag fra Skoleforum også arrangert to fagdager for Oppvekst og 
kulturutvalget. I fagdagene har også rektorer og representanter for elever og foreldre deltatt. 
Temaene for fagdagen har være Strategiplanen for enheten og tverrfaglig arbeid - 
helsesøstrenes og miljøterapeutenes rolle i skolen.  

RESULTATER OG LÆRINGSMILJØ 

LÆRINGSRESULTATER 

I flere år har læringsresultatene i form av grunnskolepoeng i Bambleskolen gått jevnt og trutt 
oppover. Nå er Bamble kommune igjen foran gjennomsnittet i Telemark, og 
grunnskolepoengene har aldri vært så tett opp mot landsgjennomsnittet som nå. I tillegg 
gjorde elevene i Bambleskolen det generelt meget bra på eksamen på 10. trinn våren 2017. 
Spesielt gledelig var resultatene i skriftlig eksamen matematikk, snittkarakteren gikk fra 2,6 til 
3,3. Det tar Bamble opp til 4. plass i Telemark.   

 

Det er vanskelig å være helt sikker på hva som har gitt denne positive utviklingen, men 
enheten er ganske trygge på at fokuset på utviklingsarbeid spiller inn som en positiv faktor. I 
de senere år har skolene hatt fokus på Respektprogrammet og Respekt for regning i skole. 
Sammen med Være Sammen i barnehagene gir dette en rød tråd i hele opplæringsløpet. 
Med sterkt fokus på læringsmiljø og elevsyn skaper dette grobunn for læring. 
Elevundersøkelsen underbygger dette med gode resultater i forhold til trivsel og mobbing. 
Resultater på de nasjonale prøvene i engelsk, norsk og matematikk viser at Bamble er på 
landsgjennomsnittet på 8. trinn, mens det ligger litt under på 5. og 9. trinn. 
Landsgjennomsnittet for 5. og 8. trinn er 50, for 9. trinn 53-54. 
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LÆRINGSMILJØ 

Et godt læringsmiljø er grunnlaget for gode 
resultater og er noe vi har stort fokus på. 
Elevundersøkelsen måler både trivsel, trygt miljø 
og mobbing. I de senere år har vi hatt gode 
resultater på disse områdene, også i 2017. På 
disse områdene scorer vi på landsgjennomsnittet. 
Det inspirerer oss til å opprettholde fokus på disse 
områdene.  

I 2018-19 deltar Bamble kommune i 
Utdanningsdirektoratets satsing Inkluderende 
barnehage- og skolemiljø. Det vil gi oss påfyll av 
kompetanse når det gjelder mobbing og hvordan 
vi kan bli enda bedre på dette området. Én 
mobbesak er en for mye, og det vil alltid være vårt 
utgangspunkt. 

Opplæringslovens kapittel 9a, om elevenes 
skolemiljø ble fra 01. august skjerpet, med en 
sterkere plikt for skolene til å arbeide for et godt og 
trygt skolemiljø for alle. I forbindelse med dette har 
enhet for skole og barnehage igangsatt et arbeid 
med å forbedre rutinene og kvaliteten på arbeidet 
med dette viktige temaet. Alle voksne har en plikt til å følge med, varsle og gripe inn ved 
kunnskap eller mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.  

Tabellene under viser status i Bamble, rapportert av elevene i elevundersøkelsen høsten 
2017. 

MOBBING BLANT ELEVER 

Utvalg Nivå Snitt Beskrivelse 

Bamble kommune (17-

18) 
Gul- 4,68 

I følge elevene i ditt utvalg forekommer ikke 

mobbing så ofte, men det finnes en gruppe elever 

som sier at de er blitt mobbet på skolen de siste 

månedene. Resultatet er også nærmere rødt nivå 

enn grønt nivå. 

 

Dette prosenttallet er en sammenslåing av tre svaralternativer: 2 eller 3 ganger i måneden, 
Omtrent 1 gang i uken, Flere ganger i uken. Tallene er hentet fra et spørsmålet: "Er du blitt 
mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?" 

  

 
Ikke i det 

hele tatt 

En 

sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i 

uken 

Flere 

ganger i 

uken 

Snitt 

Er du blitt mobbet av 

andre elever på skolen 

de siste månedene? 

752 122 18 20 21 4,68 

Andel elever som mobbes av andre elever på skolen 6,32% 



TRIVSEL 

Utvalg Nivå Snitt Beskrivelse 

Bamble kommune (17-

18) 
Grønn 4,30 

Elevene i ditt utvalg sier de trives godt på skolen og 

at de har noen å være sammen med i friminuttene. 

 

 Alltid Ofte 
Noen 

ganger 
Sjelden Aldri Snitt 

Har du noen medelever 

å være sammen med i 

friminuttene? 

675 212 41 5 0 4,67 

 

OVERGANG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 

Et av de viktigste nasjonale målene i utdanningssektoren er å øke gjennomføringen i 

videregående opplæring. Enheten har i dag et godt samarbeid med Bamble videregående 

skole, og begge parter er interessert i å utvikle dette videre, spesielt med tanke på den nye 

ungdomsskolen. Dette temaet er løftet inn i prosjektet Framtidas ungdomsskole. Det er viktig 

at elevene er forberedt på overgangen og får gode råd gjennom rådgivningstjenesten. Her 

rapporterer elevene gjennom Elevundersøkelsen høy tilfredshet med veiledningen, markant 

bedre enn i landet for øvrig. Statistikken viser at nesten alle elever som går ut av 10. klasse 

begynner på videregående opplæring. I 2016 var tallet 95,3%, i 2017 96,8%. Årsakene kan 

være at enkelte velger å gå på folkehøyskole eller gå på skole et år i utlandet etter fullført 

grunnskole. 

For å jobbe med dette i praksis har vi et Lokalt veilederutvalg i kommunen som består av 

rådgivere i ungdomsskole og videregående skole 5+4, en representant fra barneskolen, en 

representant fra voksenopplæringa, en representant fra oppfølgingstjenesten, en 

representant fra opplæringskontoret og en representant fra næringslivet.  

LVU har flere tiltak på programmet, blant annet at alle 9. klassinger i Bamble kommune får 

tilbud om praksiskurs 2 dager ved en videregående skole på våren og praksiskurs 1 dag ved 

en videregående skole på høsten. 

Som tabellen viser, er elevene i Bamble godt fornøyde med oppfølgingen de får fra 

rådgiverne i skolene. 

 

Trives 

svært 

godt 

Trives 

godt 
Trives litt 

Trives 

ikke noe 

særlig 

Trives 

ikke i det 

hele tatt 

Snitt 

Trives du på skolen? 423 411 78 18 9 4,30 

Utvalg Nivå Snitt Beskrivelse 

Bamble kommune 

(17-18) 
Grønn 3,96 

Elevene i ditt utvalg synes stort sett at 

rådgivingen er et godt grunnlag for videre 

valg av utdanning og yrke, så langt på 

ungdomsskolen. 



 

SPESIALPEDAGOGISK HJELP OG SPESIALUNDERVISNING 

Antall støtteassistenter knyttet til barn med særskilte behov i barnehagen øker. Dette tenker 
vi er et antall som kommer til å stabilisere seg og nærmer seg det som er det reelle behovet, 
men det kommer til å være noe variasjoner på dette.   

Totalt antall tilmeldinger til PPT er redusert fra 104 i 2016 til 79 i 2017. Vi ser dette som en 
positiv utvikling. PPT vil arbeide systematisk for å sikre at tilmeldinger kommer på bakgrunn 
av reell bekymring for at barnet/eleven har et spesialpedagogisk behov som må ivaretas 
utenfor det ordinære opplæringstilbudet. Frem til nå har antall tilmeldinger som ender med 
anbefaling om tilpasning innenfor det ordinære barnehage-/opplæringstilbudet vært for høyt.  

Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 2016 2017 

Andel elever med spesialundervisning på 1.-4. trinn 

(landsgjennomsnitt +/- 0,5 %) 
3,7% 3,2% 

Andel elever med spesialundervisning 5.-7. trinn 

(landsgjennomsnitt +/- 0,5 %) 
11,5% 10,6% 

Andel elever med spesialundervisning 8.-10. trinn 

(landsgjennomsnitt +/- 0,5 %) 
10,5% 10,0% 

Antall nye tilmeldinger på ungdomstrinnet. 10 6 

Forholdstall antall tilmeldinger – sakkyndig vurdering med tilråding om 
spesialundervisning i skole 

- 30-23 

Andel barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehager 3,4% 3,5% 

 

  

 

I svært 

stor 

grad 

I stor 

grad 

I noen 

grad 

I liten 

grad 

Ikke i 

det hele 

tatt 

Snitt 

Jeg har fått et godt grunnlag for 

videre valg av utdanning og yrke, så 

langt på ungdomsskolen. 

96 133 52 12 11 3,96 



FLERSPRÅKLIGE ELEVER - PALETTEN 

Paletten er lokalisert ved Rugtvedt skole og ledes av skolefaglig rådgiver med driftsansvar 
for Paletten. Avdelingen er bemannet med lærere og fagarbeidere/assistenter, samt to-
språklige faglærere avhengig av hvilke elever som er i tilbudet. 

Etter at enheten aktivt styrket sin innsats for denne elevgruppen fra 2013 kan vi se en god 
utvikling med tanke på grunnskolepoeng frem til i dag.  
 

Gjennomsnitt grunnskolepoeng: 

 Innvandrere Befolkningen utenom 
innvandrere og 
norskfødte med 
innvandrerforeldre 

Norskfødte med 
innvandrerforeldre 

2014 32,0 38,0 53,0 

2015 35,0 40,0  

2016 36,2 39,4  

2017 39,6 41,0 51,8 

Kilde: SSB 
 

Det er også verdt å merke seg at norskfødte elever med innvandrerforeldre utmerker seg 
svært positivt med en grunnskolescore på 51,8 poeng i 2017.  

Gjennomsnitt grunnskolepoeng etter alder ved innvandring: 

 0-6 år 7+ år Alle 

2014 36,0 32,0 32,0 

2015 43,0 31,0 35,0 

2016  36,0 36,2 

2017 37,2 41,0 39,6 

Kilde: SSB 

 
 

Vi kan også se en positiv utvikling i grunnskolepoeng for 
elever som ankommer senere i sitt utdanningsløp. 

I likhet med de øvrige kommunene i landet så har vi en 
reell nedgang i antall flyktninger bosatt i 2017. Dette vil 
mest sannsynlig også være tilfellet i 2018. 

 Flyktningsituasjonen er uforutsigbar og det er vanskelig å 
planlegge for fremtiden.  

 

  

Fatima Almohamad er elev ved 

Grasmyr ungdomsskole og 

Paletten 



ELEVER I TILRETTELAGT OPPLÆRINGSTILBUD 

Bamble kommune har to avdelinger for elever med behov for ekstra støtte, Havhesten ved 
Langesund ungdomsskole og Autismeavdelingen ved Stathelle barneskole. 

AUTISMEAVDELING STATHELLE BARNESKOLE 

Autismeavdelingen er lokalisert ved 
Stathelle barneskole. Avdelingen ble 
opprettet høsten 2017 som følge av 
behov for å gi et tilbud til elever med 
ulike former for autisme. 
Utfordringene er av en slik art at den 
ordinære opplæringen ikke er 
tilstrekkelig for å ivareta disse 
elevene på en likeverdig måte. 
Tilbud om opplæring i 
Autismeavdelingen gis til elever fra 
alle skolene i Bamble. 

For skoleåret 2017/2018 er det 3 
pedagoger og 4 assistenter tilknyttet 
teamet. I tillegg gis det ordinært og 
utvidet SFO tilbud. 

Autismeavdelingen har høsten 2017 
hatt fire elever. Det er flere barn i 

barnehagene i Bamble som er under utredning for, eller har fått diagnose innenfor 
autismespekteret. Dette betyr at avdelingen vil få påfyll av elever, og det er behov for å 
styrke kompetansen til ansatte innenfor dette feltet. 

HAVHESTEN 

Havhesten er lokalisert ved Langesund ungdomsskole, og er et tilbud til elever i Bamble som 
av ulike årsaker har et svært lavt utbytte av opplæringen på nærskolen. Avdelingen er 
bemannet med 1,2 årsverk pedagog og 1,2 årsverk fagarbeider/assistent.. Rektor ved 
Langesund ungdomsskole har det pedagogiske, personalmessige og administrative ansvaret 
for avdelingen. 

Elevene på Havhesten kommer fra alle skolene i Bamble.  Disse elevene har gjerne 
sammensatte utfordringer. Læreren og assistentene har fokus på sosial kompetanse og 
støttende relasjoner der positiv tilbakemelding og grensesetting står sentralt i opplæringen. 
Det stilles høye og realistiske forventninger til faglig mestring ut fra nivået eleven er på. 
Avdelingen kan gi tilbud til inntil 10 elever. 

Avdelingen arbeider kontinuerlig med å utvikle tilbudet med fokus på praktisk rettet 
opplæring.  På sikt er det også en ambisjon å knytte denne avdelingen sammen med andre 
spesialavdelinger i kommunen, og etablere et godt samarbeid med Bamble videregående 
skole. 

  

Fra sanserommet i autismeavdelingen ved Stathelle 

barneskole 



BARNEHAGE 

Bamble kommune har, med seks kommunale og fem private barnehager, god 
barnehagedekning. Et lavt fødselstall i 2015 førte til mye ledig kapasitet i kommunale 
barnehager på Langesundshalvøya høsten 2016. Alle som ønsket det fikk derfor tilbud om 
barnehageplass vinter/vår 2017. For å tilpasse kapasiteten til antall barn, ble antall 
barnehageplasser redusert fra august 2017. Nustad reduserte med 14 barn under tre år og 
Grasmyr med 9 barn under og 9 barn over tre år. Bemanningen ble redusert med 3 årsverk i 
Nustad og 4,2 årsverk i Grasmyr. 

Fra høsten 2017 ble retten til barnehageplass utvidet til også å gjelde barn som fyller ett år i 
november. Barnehageloven §12a gir barn som er født i august eller er eldre rett til plass fra 
august, barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til plass fra den 
måneden de fyllet ett år. Forutsetningen er at barnet er bosatt i kommunen og at det er søkt 
plass innen fristen for hovedopptaket, 1. mars. 

Ved hovedopptaket i 2017 fikk alle barn med rett til plass tilbud om barnehageplass, og 
tilnærmet alle plasser ble fylt opp. En konsekvens av redusert kapasitet er at de fleste søkere 
som ønsker plass vinter/vår 2018 ikke vil få tilbud om plass før fra august 2018. Med stor 
variasjon i antall barn i årskullene blir det en stor utfordring å tilpasse antall 
barnehageplasser til behovet for plasser. 

Bestemmelsen om at barn som er født sent på året har rett på plass, fører til at barnehagene 
nå tar imot små barn som skal venne seg til barnehagelivet hele høsten. Dette er krevende 
for personalet og utfordrer både det pedagogiske arbeidet og daglig drift. 

I juni 2017 la Kunnskapsdepartementet fram et forslag om økt pedagogisk bemanning i 
barnehagene og et minimumskrav til grunnbemanning. Kommunestyret gav sin tilslutning til 
Bambles høringsuttalelse som støtter forslaget. Ny pedagognorm er vedtatt og gjelder fra 1. 
august 2018. Forslaget om bemanningsnorm er ennå ikke vedtatt. 

Kommunale barnehager gjennomførte i 2016 Utdanningsdirektoratets nasjonale 
foreldreundersøkelse med godt resultat. 
Barnehagene vil gjennomføre 
undersøkelsen annet hvert år, og det 
foreligger derfor ikke resultater for 
2017. 

Ny rammeplan for barnehager fra 
august 2017 og enhetens strategiplan 
legger føringer for barnehagenes 
pedagogiske virksomhet.   

Alle barnehager jobber fortsatt aktivt i 
forhold til fysisk aktivitet og helse. De 
følger helsemyndighetenes 
anbefalinger om kosthold og er med i 
Fiskesprell. Det tilrettelegges for daglig 
fysisk aktivitet inne, på uteområdet eller 
på turer i nærliggende fine 
naturområder. 

Gjennom Være sammen programmet har barnehagene kontinuerlig fokus på barnehagens 
læringsmiljø. En viktig faktor er varme og grensesettende voksne som er bevisste sitt ansvar 
for å bygge gode relasjoner slik at alle barn opplever seg inkludert og opplever trygghet og 
mestring. 

Fokus på sunn og god mat i barnehagene 



Som en videreføring av Være 
sammen arbeidet satte barnehagene 
i gang et nytt utviklingsarbeid i 2017; 
Inkluderende språkfellesskap. Å 
støtte barns språkutvikling er et av 
barnehagens kjerneområder og 
sammen med tilhørighet, inkludering 
og mangfold er dette arbeidet i tråd 
med både rammeplan og 
strategiplan. 

Et mål med barnehagenes 
utviklingsarbeid er kompetanseheving 
av ansatte. Den sentrale strategien 
Kompetanse for fremtidens 
barnehage legger stor vekt på 
barnehagebasert 
kompetanseutvikling som inkluderer 

alle ansatte. Som inspirasjon til og utgangspunkt for intern kompetanseheving er det 
arrangert to felles kursdager med tema Barn med psykososiale vansker og forebygging av 
mobbeadferd i barnehagen og Kultur og oppdragermetoder. 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN – SFO 

Kommunens SFO-tilbud omfatter en rekke aktiviteter som fysisk aktivitet, lek og sosial 
læring. SFO er en viktig arena for lek og sosialt samspill i trygge rammer med autoritative 
voksne. Det tilrettelegges for bredde og variasjon i hverdagen med tid og rom for utvikling av 
relasjoner, lek og vennskap. 

Som en del av et målrettet arbeid med virksomhetenes felles verdigrunnlag for skole og SFO 
har SFO-lederne vært inkludert i prosessen. SFO-lederne har deltatt i strategiseminar med 
virksomhetslederne, og en skolefaglig rådgiver bidrar til å kvalitetssikre utviklingsområdene i 
SFO. SFO-personalet har også deltatt i Kompetansegaven. Målet er å sikre helhetlig og 
sammenhengende oppfølging av barnet i skole og SFO. 

SFO-lederne og skolefaglig rådgiver startet vårhalvåret med tema Liv og Røre med jevnlige 
samarbeidsmøter utover året. Høsten startet med planleggingsdag for ansatte i skole og 
SFO med kursing i Liv og Røre. Alle SFOer har Liv og Røre på aktivitetsplanen, med noe 
lokale variasjoner i innhold og hyppighet. Kursrekken fortsetter med Fiskesprell og kosthold i 
2018. 

Høsten 2017 begynte vi arbeidet med brukerundersøkelse 
for foresatte med barn i SFO. Spørsmålene er ferdig 
utarbeidet og undersøkelsen er tenkt gjennomført våren 
2018.  

Vi ser en negativ utvikling i antall barn som benytter seg av 
tilbudet i SFO. Det er også en nedgang av barn som har 
100% plass, og en øking i antallet som benytter 60% plass. 
Enkelte SFOer opplever at barn slutter allerede på 2.trinn 
og at det er svært få barn som benytter SFO etter 3.trinn. 
Store svingninger i antall barn gjennom året gir utfordringer 
i forhold til planer og aktiviteter. 

Foresatte har lenge etterspurt flere varianter i oppholdet i 
SFO. I februar ble det innført et nytt oppholdstilbud i SFO. 
Dette omfatter kun morgen og utgjør en sats på 30%.  

Gro Anita Hansen, SFO-leder ved 

Stathelle barneskole i aksjon 

- Jeg elsker å kose med Være sammen-løven 



Det er etablert en egen prosjektgruppe som skal vurdere det totale SFO-tilbudet i 
kommunen. Gruppens innstilling vil foreligge mars 2018. 

Sosial kompetanse – tidlig innsats 

Mål Tiltak 

 God oppstart  

 Sikre et godt samarbeid hjem-skole 
–SFO til beste for barnet 

 

 Assistenter som jobber i skole og SFO 

 Kommunens rutiner for overgang barnehage-
skole følges 

 Gode rutiner for oppstart i SFO 

 Felles ordensreglement og rutiner 

 SFO personal deltar på ansvarsgruppemøter 
ved behov 

 Samtlige assistenter har deltatt i kursrekken 
Respekt 

Kosthold og helse 

Mål  Tiltak 

 Bidra til et sunt kosthold ut fra 
helsedirektoratets retningslinjer  

 

 Økt innslag av fiskeprodukter 

 Mer frukt og grønt 

 Variert pålegg 

 Personalet har blitt kurset i «Fiskesprell» 

Fysisk aktivitet 

Mål  Tiltak 

 Ha fokus på variert fysisk aktivitet 
og bevegelse i frilek og i 
tilrettelagte aktiviteter 

 Varierte aktiviteter med fokus på frilek 

 Aktiviteter i gymsal 

 Turer i nærmiljøet 

 Aktiv bruk av uteområdet 

 Ballbingen  

 Personalet er kurset i «Ut med SFO» 

 

KOMPETANSEUTVIKLING 

INTERNE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK 

Desember 2017 avsluttet enhet for skole og barnehage prosjektet Respekt for regning i 
Bambleskolen. Kompetansen har skolene og barnehagene tatt med seg videre inn i 
enhetens nye satstingsområder; Liv og røre og arbeidet med lokale læreplaner og vurdering 
for læring. De grunnleggende ferdighetene regning, lesing, muntlig, skriftlig og digitale 
ferdigheter vil ha stort fokus i de nye læreplanene, og arbeidet med regning gir god 
overføringsverdi til de andre grunnleggende ferdighetene. I 2017 vedtok enheten at alle 
lærere i Bambleskolene skal etterutdanne seg i vurdering for læring ved hjelp av en MOOC 
(Massive Open Online Courses) i regi av høgskolen på Lillehammer med oppstart høsten 
2018. 

Et mål med barnehagenes utviklingsarbeid er kompetanseheving av ansatte. Den sentrale 
strategien Kompetanse for fremtidens barnehage legger stor vekt på barnehagebasert 
kompetanseutvikling som inkluderer alle ansatte. Som inspirasjon til og utgangspunkt for 
intern kompetanseheving er det arrangert to felles kursdager med tema Barn med 
psykososiale vansker og forebygging av mobbeadferd i barnehagen og Kultur og 
oppdragermetoder. 

Alle ansatte i enhet for skole og barnehage deltar også i Kompetansehevingsgaven – voksne 
som beskyttelsesfaktorer. Se også under egen overskrift. 



LEDERUTVIKLING 

Alle virksomhetslederne i Enhet skole og barnehage har enten formell lederutdanning, lang 
fartstid som ledere eller begge deler. Enheten oppfordrer og legger til rette for at både ledere 
og ansatte kan ta formell lederutdanning.  

Enheten har i 2017 startet på et eget arbeid for å styrke den strategiske ledelsen innenfor 
IKT. Her blir det laget en egen kompetanseplan som skal gjøre enheten i stand til å ta gode 
veivalg med tanke på den digitale utviklingen i offentlig sektor.  

VIDEREUTDANNING 

Styrere fra kommunale barnehager har deltatt på ressursveilederkurs i regi av Være sammen 
der tema var utfordrende adferd og tidlig innsats i tillegg til kommunikasjon og 
endringsledelse. Barnehagelærere har deltatt på ordinært veilederkurs (10 stp). 

Enheten legger til rette for videreutdanning i tråd med utdanningsdirektoratets føringer. I 
2017 avsluttet én styrer og fire barnehagelærere studiet Profesjonsveiledning. En 
pedagogisk leder tar masterutdanning i Utdanningsledelse. To fagarbeidere startet studier på 
fagskolen med tema Barn med særskilte behov og Språk, flerspråklighet og flerkulturell 
kompetanse i barnehagen. 

Høsten 2017 startet en fagleder på rektorskolen, og en barnehagestyrer startet i 2016 på 
masterstudiet «Innovasjon og ledelse» og har per desember 2017 fullført 60 stp. En av 
rektorene fullførte rektorskolen samme høst. 

Skoleåret 2017/18 deltar 11 pedagoger i grunnskolen i Utdanningsdirektoratets 
videreutdanningstilbud «Kompetanse for kvalitet», med hovedvekten innenfor norsk, 
matematikk og engelsk.  

Våren 2017 startet enheten med å lage en overordnet kompetanseutviklingsplan som gjelde 
for hele enheten. Utgangspunktet er de nye kompetansekravene i skolen hvor alle lærere på 
ungdomsskolen må ha 60 studiepoeng i engelsk, norsk og matematikk for å kunne undervise 
i disse fagene. For å kunne undervise i øvrige fag på ungdomsskolen, med unntak av 
valgfag, er kravet 30 studiepoeng. På barneskolen er kravet 30 studiepoeng for å undervise i 
engelsk, norsk og matematikk. I praksis må vi trolig videreutdanne et sted mellom 40 og 50 
lærer for å leve opp til kompetansekravene i 2025. Kompetanseutviklingsplanen skal vedtas 
politisk våren 2018. 

PROSJEKTER OG UTVIKLINGSARBEID 

STRATEGIPLAN ENHET SKOLE OG BARNEHAGE 

Kommunestyret vedtok i juni 2017 (K-sak 57/17) enhetens strategiplan for 2017 - 2020. 

Formålet med utarbeide en strategiplan var å klargjøre en tydelig pedagogisk plattform og en 
klar retning for utviklingsarbeidet i skoler og barnehager. Dette skal bidra til å sikre helhet og 
sammenheng i hele opplæringsløpet, fra barnehage og gjennom hele grunnskolen. 

Virksomhetsledere i enheten bidro i utviklingen av planen. Den ble godt mottatt i enhetens 
virksomheter, og virksomhetsplaner – og vurderinger viser at strategier og tiltak blir fulgt opp. 
Planen rulleres årlig. 

Målsettingene i strategiplanen: 

 alle barn skal bli vinnere i eget liv ut fra egne forutsetninger 

 alle barn skal oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet 

 alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø 

 alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele 
opplæringsløpet 

 



FRAMTIDAS UNGDOMSSKOLE  

Å bygge en ny og 
fremtidsrettet ungdomsskole 
med tilhørende idretts- og 
svømmehall i Bamble, er et 
stort og omfattende prosjekt 
som også dekker mye mer 
enn skolens behov. Det er 
stort fokus på idrett, kultur og 
folkehelse som viktige 
elementer i utviklingen av 
Grasmyrområdet.  

Nøkkelen til suksess i store 
byggeprosjekter er bred 
brukermedvirkning. Det har 
derfor vært viktig å ha med 
gode representanter fra 
mange av kommunens 
virksomheter og 
tjenesteområder.  Innspillene 
som har kommet fra 
brukerne i dette planleggingsarbeidet legger grunnlaget for areal- og funksjonsprogrammet 
som nå foreligger. Dette blir et viktig arbeidsdokument for arkitekten når han skal tegne og 
utforme den nye skolen. 

På Grasmyr ungdomsskole gjennomførte 9. trinn i mars 2017 en temauke med fokus på 
«Framtidas ungdomsskole» Her jobbet elever bl.a. med ideer til utforming av og innhold i en 
ny skole som til slutt endte opp i tegninger og modeller av nye skolebygg. Elevene utarbeidet 
sine ideer og løsninger med forankring i forskning og teori. Oppgavene til elevene hadde 
bl.a.  fokus på læring, livsstil, idrett, aktivitet, flerbruk, drift, miljø, økonomi og samarbeid med 
andre instanser. Gode uteområder, idrettshall svømmehall var viktige fokusområder i dette 
arbeidet og som mange mente måtte få plass i «Framtidas ungdomsskole» 

Resultatet ble presentert for foreldre, politikere, skoleledelsen og deler av prosjektgruppen til 
«Framtidas ungdomsskole». Tilbakemeldinger fra elever og ansatte forteller oss at dette ble 
et svært godt gjennomført prosjekt og mange av innspillene er tatt med i det videre arbeidet 
med «Framtidas ungdomsskole» 

RESPEKT FOR REGNING 

I desember 2017 avsluttet skolene prosjektet Respekt for regning. Dette var et samarbeid 
med Høgskolen i Sørøst-Norge og fokuset var klasseledelse, elevsyn og den grunnleggende 
ferdigheten regning. Prosjektet varte i halvannet år.  

Målene for utviklingsarbeidet: 

 Alle lærere får forståelse for at de er regnelærere, og arbeider som dette i alle fag 

 Fokus på regning i alle fag bidrar til å øke grunnskolepoengene i matematikk og i de 
andre fagene 

 Etablere en felles praksis rundt bruken av nasjonale prøver i regning 

 Fortsette arbeidet med Respektprogrammet; Struktur for timen, god oppstart osv 

 Heve kompetansen på områdene motivasjon og forventning 

 Videreutvikling av observasjon og veiledning som metode i skolene 

Heidi Juvet Sørensen, Therese Strimp og Sara Lund var på gruppa som laget 

denne imponerende modellen av uteområdet de ønsker seg ved den nye 

ungdomsskolen som skal bygges på Grasmyr 



Prosjektet ble avsluttet med en evaluering, og 
tilbakemeldingene i forhold til måloppnåelsen 
viser: 

De fleste lærere har nå fått kunnskap om hva 
regning er som grunnleggende ferdighet og en 
forståelse av at dette skal brukes i alle fag. Bruk 
av lærende nettverk er blitt en gjennomgående 
måte å arbeide i hele organisasjonen. 

Grunnskolepoengene i matematikk og 
eksamensresultatene har gjort et kraftig hopp. 
Samtidig øker vi mer enn landsgjennomsnittet 
fra 8. til 9. trinn på de nasjonale prøvene i 
regning. 

Klasseledelsesdelen i prosjektet har vært med 
på å bygge videre på kunnskapsgrunnlaget i 

Respektprogrammet og forsterke viktigheten av klasseledelse, elevsyn, motivasjon og 
forventning. 

Noen skoler har jobbet med observasjon og veiledning, mens andre har hatt større fokus på 
å etablere felles praksis for bruk og oppfølging av nasjonale prøver. 

DIGITALT LØFT ENHET SKOLE OG BARNEHAGE 

Våren 2017 ble prosjektet IKT-løft skole barnehage vedtatt med oppstart høsten 2017. Det 
ble ansatt en prosjektleder som skulle stå for utredningsarbeidet på områdene: 

 Digitalisering av dokumentflyten i 
elevsamtalen og skole/hjem-
samarbeidet 

 Behov for ny læringsplattform 

 IKT i framtidas ungdomsskole 

 Behov for å standardisere 
maskinparken (nettbrett, PCer eller 
begge deler), hvor stor tettheten 
skal være og felles 
programvareavtaler 

 Behovet for et eget IKT-løft i 
barnehage 

 Kartlegging av kompetansebehov 

 Videreutvikle skolens fagsystem 

Hovedmål for prosjektet:  

Likeverdig opplæring 

Effektmål for prosjektet: 

Elever: Økt læring ved bruk av digitale verktøy   
Ansatte: Effektivisere og kvalitetssikre administrative prosesser ved hjelp av IKT  
Organisasjonen: Digitalisere prosesser der det er mulig   
Foreldre: Økt og forbedret skole/hjem-samarbeid ved hjelp av IKT   

Forstudiet, med beslutningsgrunnlag for de forskjellige områdene skal ferdigstilles 
fortløpende fram mot desember 2018. 

 



LOKALE LÆREPLANER 

Enhet for skole og barnehage igangsatte i 2017 et langsiktig og systematisk arbeid med 
lokale læreplaner og vurdering for læring (VFL). Bakgrunnen for dette er tredelt: 

1. Det ble i september 2017 vedtatt en ny overordnet del for læreplanverket – verdier og 
prinsipper for opplæringen. Denne erstatter læreplanens generelle del fra 1997. Samtidig 
er det igangsatt et arbeid med å fornye fagplanene i læreplanverket i tråd med 
Stortingsmelding 28, Fag – Fordypning – Forståelse (2015-2016). De nye fagplanene 
skal være ferdige høsten 2019, og gjelde fra høsten 2020. Enhet for skole og barnehage 
har utarbeidet en egen plan for dette arbeidet, denne skisserer opp delmål og framdrift 
fram til høsten 2020. 

2. Når ungdomsskoleelevene blir samlet i én skole, er det avgjørende at de kommer med et 
felles utgangspunkt, og dermed at lærerne har en felles forståelse av, og høy 
kompetanse på læreplanarbeid og vurdering for læring. Enheten vil bruke dette arbeidet 
som et viktig ledd i å bygge opp den nye organisasjonen, og for å kvalitetsikre at også 
barneskolene har en felles praksis rundt dette. 

3. I tilsynet på skolenes arbeide med elevenes utbytte av opplæringen (se under egen 
overskrift), ble det identifisert noen avvik. Et systematisk og langsiktig arbeid på dette 
feltet er nødvendig for å lukke disse. 

Skoleeier er etter opplæringsloven ansvarlig for at skolene har et forsvarlig system for å sikre 

lærernes vurderingsarbeid blir systematisk fulgt opp gjennom året. Lokale læreplaner er en 

del av dette systemet, og skal bidra til at det skapes en sammenheng mellom læreplanens 

overordnede del og fagplanene, og at skolene sikrer at alle kompetansemål blir ivaretatt i 

opplæringen. Videre skal de lokale læreplanene sikre at prinsippene i vurdering for læring er 

ivaretatt i opplæringen, at skoleeier og skoleledere har et løpende systemiske arbeid med å 

følge opp skolenes og lærernes arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, at vurderingen 

skjer i det korte, mellomlange og lange perspektivet, og at elevene medvirker i eget 

læringsarbeid. 

SKOLEEIERS OG SKOLELEDERES SYSTEMISKE ARBEID 

 Skoleeier skal sikre at skolen systemisk arbeider med å vurdere og utvikle egen 

vurderingspraksis og oppfølging av elevenes læringsutbytte 

 Rektor skal sikre at lærerne systematisk arbeider med å vurdere og utvikle egen 

vurderingspraksis og oppfølging av elevenes læringsutbytte 

 Skolene skal ha klare rutiner og fast innarbeidet praksis for dette. 

DE FIRE PRINSIPPENE I VURDERING FOR LÆRING: 

 Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet 

 Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet og 

prestasjonen 

 Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg 

 Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og 

utvikling 

DE TRE TIDSPERSPEKTIVENE: 

 Det korte perspektivet - de tilbakemeldingene lærer gir til den enkelte elev i 

undervisningssituasjonen  

 Det mellomlange perspektivet - tilbakemeldingene elevene får i forbindelse med prøver, 

innleveringer, framføringer osv. 



 Det lange perspektivet - midtveisvurderingen uten karakter, elevsamtalen og skole-

/hjemsamtalen 

ELEVMEDVIRKNING: 

 Medvirkning i egen læringsprosess handler om at elevene skal trenes i å vurdere eget 

arbeid og utvikling, være med å sette mål for læringsarbeidet og planlegge 

arbeidsprosessen fram mot målet.  

 Elevene må systematisk trenes i å gjøre dette i forhold til de tre tidsperspektivene i 

underveisvurderingen 

LIV OG RØRE 

Liv og røre i Bamble kommune ble vedtatt våren 
2017 med oppstart og kick-off på Langøya for alle 
ansatte i skole høsten 2018. Handler om at alle 
elever i Bamble skolen skal være i fysisk aktivitet en 
time i snitt per dag, spise sunt og godt og tilegne 
seg gode holdninger til dette livet ut. Alt tyder også 
på at innholdet også fører til bedre og tryggere 
skolemiljø. Svaret på om vi lykkes i dette arbeidet 
for vi fra forskere fra Høgskolen i Sørøst-Norge som 
skal forske på elevene på 8. trinn. Enhet for skole 

og barnehage samarbeider med Telemark 
fylkeskommune om dette og alle skolene våre er i 
gang med dette viktige og sunne arbeidet. 
Prosjektet varer ut skoleåret 2019/2020 og da skal 
Liv og røre være implementert på alle trinn. 

Mål for Liv og røre: 

 Fysisk aktivitet en time pr dag for alle  

 Sunt kosthold  

 Sunne vaner og holdninger  

 Bedre læringsmiljø  

 Bedre integrering  

 Bedre trivsel  

 Mindre mobbing 

 Mer læring og mestring 

Go run for fun, samarbeid med Ineos, er et av mange tiltak 
i Liv og røre. Høsten 2017 deltok alle elevene på 1. til 7. 
trinn i dette flotte mosjonsløpet. Det er andre gang dette blir 
arrangert. 

Liv og Røre på timeplanen 
Vi har det skikkelig moro på skolen, forteller elever fra 
10.trinn på Langesund ungdomsskole. Vi lærer 
kjempemasse når vi får være ute hver dag og ha 
undervisning. Skoledagen går mye fortere og vi trives 
bedre, sier de.  
 
Ine Victoria Bredesen er ressurslærer for "Liv og Røre"-
prosjektet. Hun kan fortelle at skolen er med på et prosjekt 

sammen med alle skolene i Bamble. Det heter "Liv og røre" og nå forskes det på 8. 
klassingene for å finne ut hva en times fysisk aktivitet pluss fokus på et sunt kosthold kan ha 

Mer enn tusen elever fra alle 

barneskolene i Bamble deltok i GO 

Run for fun på Bunes i september 



å si for helse og læring, forteller Ine. Dessuten har vi bestemt at prosjektet skal omfatte alle 
elevene. Derfor står liv og røre på timeplanen til alle klassene.  
 

Læreren bekrefter det elevene har fortalt, elevene er mer engasjert og virker mer motivert for 
læring også i de andre timene. Vi har fra før av en flott kantine som serverer et varmt måltid 
til en billig penge fire dager i uka. Det fokuseres på sunn mat både på kantina og i mat- og 
helsefaget. 

KOMPETANSEHEVINGSGAVEN «VOKSNE SOM BESKYTTELSESFAKTORER» 

Bamble kommune iverksatte høsten 2017 en kursrekke på seks moduler, rettet mot ansatte i 
kommunen som har barn og ungdom som målgruppe. Kursrekka har som målsetting å heve 
kvaliteten på samhandlingen mellom de ulike tjenesteområdene som arbeider med denne 
målgruppa. Gjennom de seks modulene vil Bamble kommune bidra til at alle ansatte og 
tjenester skal være beskyttelsesfaktorer som bidrar til best mulige livs og utviklingsvilkår for 
kommunens barn, unge og familier. 

De seks modulene i kompetansehevingsgaven er: 

 Forventninger, menneskesyn, verdier og holdninger 

 Relasjon 

 Sosial kompetanse 

 Risiko og beskyttelsesfaktorer 

 Foreldresamarbeid 

 Tverrfaglig samhandling 

Denne kompetansehevingsgaven er den største satsingen gjort i Bamble for å skape felles 
praksis og tverrfaglig forståelse i arbeidet med barn og unge. Målet er at du skal få utviklet 
deg når du deltar i de ulike fagområdene i programmet.   

I perioden fra høsten 2017 til våren 2019 skal alle ansatte med barn og unge som målgruppe 
gjennomføre kursrekka. 

BEGYNNEROPPLÆRING I LESING 

Prosjekt Begynneropplæring i lesing 1. og 2. trinn ble 
avsluttet våren 2017. Der ble det vedtatt en nye lesestrategi 
og innkjøp av felles leseverk til disse trinnene. Fra høsten 
2017 ble det etablert et lesenettverk hvor leselærerne på 1. 
og 2. trinn drøftet erfaringer med den nye strategien og det 
nye leseverket.  

Lesenettverket skal også revidere planen og komme med 
forslag til veien videre for begynneropplæringen i lesing på 
1. og 2. trinn. 

 

 

Jørgen Andersen Jøntvedt koser 

seg med lesing på Langesund 

barneskole 



 
 
 

VÆRE SAMMEN 

Barnehagene har også i 2017 hatt stort fokus på Være sammen.  Arbeidet gjennom flere år 
har i stor grad bidratt til felles verdier, holdninger, økt kompetanse og et felles fagspråk i 
personalgruppene. Også hos barna har arbeidet satt spor. Personalet ser og hører at barna 
bruker verdiene i Være sammen i samspill med hverandre.  

 

BARN I VEKST 

Barn i vekst er et verktøy som skal benyttes til å 
arbeide systematisk med daglige observasjoner for å 
utvikle barnehagens leke- og læringsmiljø. Barn i vekst 
hjelper personalet til å se sammenhengen mellom 
språk, sosiale og motoriske ferdigheter. 

Rammeplan for barnehagen sier; «Planleggingen må 
baseres på kunnskap om barns utvikling og læring 
individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, 
refleksjon og systematisk vurdering og på samtaler 
med barn og foreldre». 

Barn i vekst er et verktøy for ansatte i Bamble 
barnehagene for å kunne planlegge og vurdere 
barnehagens innhold, slik at vi legger til rette for at 
barn blir vinnere i eget liv. Verktøyet sikrer at alle barn 
blir sett. Vi vektlegger barnas ressurser og muligheter 
for videre trivsel og utvikling. Ved å samle alle 
observasjonene på avdelingen/barnehagen kan vi 
vurdere hvilke områder som personalet bør ha fokus 
på.  

Barn i vekst er utviklet av styrere og pedagogiske 
ledere i barnehagene i Bamble. 

  

Kan du Løveloven?  

Jeg skal være meg,  

men gi plass til 

andre,  

slik at de blir seg,  

bry meg om en 

annen,  

hjelpe når jeg kan.  

Slik blir livet bedre  

for barn i alle land!  

Ser du en som 

plages?  

Det er ikke bra!  

Alle må stå 

sammen  

om å si ifra!  

Alle barn på jorden  

har den samme rett  

til å være trygge  

og til å være sett.  

Madeleine Skogen Isaksen 



27 
 

ØKONOMI 

ØKONOMISK UTVIKLING 

Enheten har hatt en vekst i regnskapet på 0,7% fra 2016 til 2017.  Den svake utviklingen 
skyldes i hovedsak reduksjon av tilsatte i to av barnehagene. 

BALANSE 

Underskuddet i virksomhetene utgjør 1 202’.  Dette er saldert mot overskudd i skole- og 

barnehageadministrasjonen slik at enheten totalt går i 0.   

FOND 

En samlet fondsavsetning i enheten er redusert med 453’ til 21 350’ pr. 31.12.2017.  Flere 
virksomheter har benyttet sin fondsmidler til større innkjøp i 2017. Virksomheter som har et 
driftsmessig overskudd har satt av dette til driftsfond. 

ANDRE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET FOR 2017 

Samlet sett har virksomhetene en god økonomisk styring til tross for stramme budsjetter.  De 
fleste virksomhetene går med et lite overskudd med unntak av to barnehager som har et 
betydelig overskudd som skyldes sterk nedbemanning fra høsten 2017.  For virksomhetene 
som går med underskudd skyldes det delvis underskudd i SFO eller uforutsette endringer av 
refusjoner.   

Kommunen har i dette skoleåret i alt 55 elever som går på skole i andre kommuner.  Av 
disse går i alt 44 elever på private skoler.  De øvrige elevene går på spesialskoler eller er 
fosterhjemsplasserte i andre kommuner.  Vi har også to barn under skolepliktig alder som er 
fosterhjemsplasserte i andre kommuner.  Totalt er utgiftene knyttet til disse elevene på 7 317’ 
inkl. transport. 

Elever i spesialskoler medfører store utgifter til skoleplass og transport, blant annet krever 
transporten individuelle ledsagere.  Bamble kommune har ikke tilbud som kan dekke behovet 
til disse elevene. 

UTVIKLINGEN FRAMOVER 

Innværende skoleår hadde vi en oppgang på antall elever med 9 til 1 643.  Prognosene viser 
imidlertid at nedgangen i elevtallet vil fortsette, og vi ser også at fødselstallene fremdeles er 
lave slik at dekningen av barnehageplasser nå er tilfredsstillende.  Fødselstallet for 2017 er 
140, det samme som for 2016.| 

TILSYN 

BARNEHAGER 

Fylkesmannen i Telemark har i 2017 gjennomført ett tilsyn med tjenesteområdet barnehage; 
«Kontroll av statlig tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige 
barn i barnehage» Tilskuddet tildeles på grunnlag av antall minoritetsspråklig barn i private 
og kommunale barnehager og Bamble kommune ble i 2017 tildelt kr. 321 306. Tilskuddet 
disponeres av PPT og det er støttepedagogene i barnehagene som utfører språkarbeidet 
blant minoritetsspråklige barn. Bamble kommune redegjorde for bruk av tilskuddet i brev til 
Fylkesmannen 29.09. 2017. Fylkesmannen har foreløpig ikke gitt tilbakemelding på vår 
redegjørelse. 

Barnehagemyndigheten skal etter barnehagelovens § 16 føre tilsyn med alle godkjente 
barnehager i kommunen. Det er i 2017 gjennomført tilsyn med to private og én kommunal 
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barnehage. Tilsynet ble gjennomført som et samordnet tilsyn med Miljørettet helsevern i 
Grenland. Temaene for tilsynet var likt i alle barnehagene. På barnehageområdet handlet 
tilsynet om barnehagens innhold og årsplan, foreldreråd og samarbeidsutvalg, barnehagens 
personale og politiattest. 

FORVALTNINGSPRAKSIS OG SKOLENS ARBEID MED ELEVENES UTBYTTE 
AV OPPLÆRINGEN 

Fylkesmannen i Telemark gjennomførte våren 2017 tilsyn med Bamble kommune. Tema for 
tilsynet var a) Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og b) 
Forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt tilrettelegging. I del a) av tilsynet var 
Langesund ungdomsskole tilsynsobjekt, og i del b) ble det innhentet dokumentasjon fra alle 
kommunens skoler, samt Paletten, Bamble kommunes avdeling for nyankomne flerspråklige 
elever.  

I tilsynet ble det avdekket avvik. Bamble kommune vurderte foreløpige tilsynsrapporter 
tilsendt kommunen i april 2017, og vurderte at rapportene gav et riktig bilde av situasjonen. 
Kommunen så derfor ikke grunn til å kommentere rapportene, men satte umiddelbart i gang 
prosessen for å lukke de avvikene som ble påpekt. 

Etter kommunalsjefs vurdering er funnene i rapporten som omhandlet elevenes utbytte av 
opplæringen, ikke unike for den skolen som var tilsynsobjekt. Disse funnene gir også en god 
beskrivelse av situasjonen ved de andre skolene i kommunen, og det ble derfor vedtatt at 
alle skoler, kommunens velkomstavdeling for nyankomne flerspråklige elever Paletten, samt 
PPT skal delta i prosessen med å lukke avvikene. Arbeidet med å lukke avvikene i denne 
delen av rapporten er også godt egnet til å finne fram til en felles praksis på tvers av skoler, 
noe som også er viktig med tanke på at de fem ungdomstrinnene i kommunen fra høsten 
2020 vil være samlet i en felles ungdomsskole. 

Arbeidet med å gjennomføre tiltakene startet opp i august 2017, og i arbeidet med å lukke 
avvikene er det blitt tydelig at alle tiltakene henger sammen og utgjør en helhet. For at 
skjemamaler skal være nyttige er det nødvendig med felles forståelse og kompetanse i 
forhold til hva som skal være innholdet, og felles forståelse uten klare rammer i form av 
skjemamaler og rutinebeskrivelser er ikke tilstrekkelig for å sikre felles praksis. Å få dette helt 
ut til å bli felles praksis i alle deler av organisasjonen, er et omfattende og tidkrevende 
arbeid. Bamble kommune vil holde fokus på dette i årene som kommer, og har tro på at vi vil 
lykkes. 

Bamble kommune fikk i november 2017 melding fra Fylkesmannen om at tilsynet var lukket, 
med følgende tilbakemelding: 

«Kommunen har sendt inn redegjørelse og erklæring om at lovbruddene er rettet. 
Tilbakemelding er levert innen fristen 1.oktober.  

Fylkesmannen vil gjerne berømme Bamble kommune for et grundig og systematisk arbeid i 
tilbakemeldingen av rettingen til oss. Bamble kommune har laget et system, maler og en 
rutinebeskrivelse for å sikre elevenes rettigheter og eventuelle behov for særskilte 
tilrettelegginger. Vi ser at det etter tilsynet er lagt mye arbeid for å opparbeide en praksis 
som er i tråd med lovverket.  

Basert på kommunens redegjørelse og erklæring, legger vi til grunn at dere har rettet 
regelverksbruddene. Fylkesmannen ønsker at skoleeier bistår skolene videre med 
forståelsen og praksis slik det er beskrevet i innledningen av tilbakemeldingen.» 
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VIRKSOMHETENE 

FALKÅSEN BARNEHAGE 

I 2017 var hovedfokuset i Falkåsen kunst og kulturbarnehage implementering av ny 
rammeplan, videreføring av Være Samme-programmet og videreutvikling av vår kunst- og 
kulturprofil. I møtet med ny Rammeplan for barnehager har vi valgt å ha hovedfokus på språk 
og inkludering (som også er en av våre tre verdier). 

Barnehagen har mange barn som trenger mye oppfølging. Vi opplevde våren 2017 som en 
krevende tid, med manglende ressurser på enkeltbarn i kombinasjon med mange tilfeldige 
vikarer, på grunn av nedbemanningsprosessen. 

«Superertene» 

Vi er supererter! roper to jenter til meg i det de løper forbi med kapper på. Supererter, tenker 
jeg og ler litt for meg selv. Jeg skal til å gjenta det riktig, superhelter, men tar meg i det.  

Jeg smaker på ordet og liker det mer og mer. For er det ikke det de er da, disse 2-åringene 
som løper lykkelige foran meg? Supererter. Små frø som skal spire og gro. Små, unike erter 
som vokser godt under riktige vekstforhold. Jeg kjenner på ansvaret.  

«Alle kan blomstre hvis de står i riktig 
jord», sier Bjørk Matheasdatter. Jeg 
liker det sitatet godt, for jeg synes det 
understreker det ansvaret vi har. Det er 
vår jobb, vårt ansvar og vårt mandat å 
sørge for de aller beste vekstvilkårene 
for våre supererter. Superertene som 
plantes tett i tett og stelles med 
varsomme fingre til de er sterke nok til 
at de kan klare seg på egenhånd. 
Supererter som vannes av gartnere 
som vet akkurat hva de trenger for å 
klare seg ute i den store verdenen.  

Vi har et stort ansvar, men vi er også 
heldige som får følge superertenes 
reise. Vi er heldige som får være med å påvirke og å bli påvirket. Vi er heldige som får være 
sammen med superertene hver dag, dele engasjementet, entusiasmen og kjærligheten de 
har. Engasjement og entusiasme smitter. Superertene møter oss med applaus og jubel hver 
morgen. Hvor mange klapper for deg når du kommer på jobb? 

Superhelter. Supererter. Jeg digger dem.  

#verdensbestejobb 

NUSTAD BARNEHAGE 

Nustad barnehage har arbeidet jevnlig med verdier, knyttet opp til årsplansarbeid. Videre 
arbeidet vi med områdene og temaene «Inkluderende språkfellesskap», Sosial kompetanse, 
Være Sammen med voksenrollen i fokus. 

Det har vært en utfordring i 2017 at antall barn som ikke mestrer det allmennpedagogiske 
tilbudet i barnehagen har økt.  

På bakgrunn av dette har vi arbeidet med å analysere vår organisasjon og satt inn tiltak i 
forhold til vårt systemiske arbeid. Dette vil også være hovedfokus i 2018. 

Supererter i Falkåsen barnehage 
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GRASMYR BARNEHAGE 

Grasmyr barnehage måtte i 2017 nedbemanne virksomheten på grunn av nedgang i 
barnetallet i Bamble kommune. Dette medførte en omorganisering av barnegrupper og 
personal. For å få gjennomført dette på en god måte, var det viktig å sette av tid, informere 
og prioritere medvirkning fra alle ansatte.  

Til tross for nedbemanning og omorganisering beholdt personalet både engasjement og 
tilstedeværelse. 

«De store hverdagsheltene» 

Det er torsdag. Det er turdag for noen av de eldste barna på 

liten base.  

Vi tar på dressene våre, og alle vet hva som skal skje. Dette er 

en forventningsfull gjeng. Smilet og latteren sitter løst – hos 

både små og store.  

Det siste barnet som skal være med kommer inn døra. 

Mammaen forteller at han gledet seg så til å dra til barnehagen 

i dag for han skulle være med «Mokkamokka» og «Mamma 

lene» til Skogshytta. 

 

Utenfor møter vi Bamselabb, femårsgruppa i barnehagen, som 

har stilt seg opp på rekke. De skal også på tur. Flere av 

Bamselabb-barna slår armene ut og møter de små med både 

smil og en klem. «Du kan stå her», sier en storebror og lager 

en liten plass foran seg i rekka. Og der står de da. Fint på 

rekke. Store og små om hverandre. Alle venter på beskjeden 

om at vi skal gå. De små ser på de store og hermer etter alt 

disse finner på. Rollemodeller finnes i alle aldre… 

 

Veien til Skogshytta går forbi den nedsnødde maurtua og inn i skogen. Noen synger, noen er 

pysjheltene fra Disney Junior på tv og noen ser på det vi finner langs veien. De store passer 

på at de minste er med og tilbyr gjerne en hånd. 

Neste torsdag møtes de på tur igjen… 

SUNDBY BARNEHAGE 

Sundby barnehage har felles fokusområde med de andre kommunale barnehagene gjennom 
«Inkluderende språkfellesskap.»  

Vi har de siste årene hatt et utviklingsarbeid på styrking av lederteamet i barnehagen fordi et 
styrket lederteam styrker hele barnehagen. Styrer gjennomfører Barnehagevandring som et 
middel for å styrke egen relasjonelle ledelse og for å øke kompetansen og forståelsen for 
barnehagens daglige arbeid. Dette gir også styrer en god mulighet til å gi personalet 
systematisk positiv tilbakemelding på sitt arbeid. 

Vi gjennomfører språkløyper og ståstedsanalyse språk med personalet i barnehagen. 

Innad i barnehagen har vi felles fokus gjennom læringsøkter i alle personalmøter med rød 
tråd til avdelingsmøter og pedagogmøter. 

 

Trygge voksne gir trygge 

barn 
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RØNHOLT BARNEHAGE 

Rønholt barnehage har hatt et år der jobbing med arbeidsmiljø og det å jobbe forebyggende 
når det gjelder sykefravær har tatt mye fokus og plass. Vi har hatt tett samarbeid med 
Personal avdelingen og Bedriftshelsen, og også involvert tillitsmannsapparatet 

Høyt sykefravær og mye vikarbruk har vært utfordrende gjennom hele 2017. 

«Rett fra levra» 

Barn i barnehagen snakker ofte rett fra levra, men akkurat denne dagen skulle levra få en 
mye praktisk betydning. På vei til griseslakting på 
Dahl svevde kommentarene i lufta. Jeg gruer 
meg. Det blir sikkert masse blod. Æsj. Stakkars 
gris. Hva heter grisen? Det blir gøy. Bacon 
kommer fra grisen. Bacon er godt. Må grisen dø 
for sånn at vi kan spise den? 

Friluftsgrisen ble avliva uten at barna fikk se på, 
men under slaktinga fikk de både se på og delta. 
Med oss tilbake til barnehagen fikk vi med oss 
hjertet og leveren. Det ble brukt til å utforske 
sansene lukt, syn, følelse og smak. Alle barna 
hadde forskjellige oppfatninger og synspunkter på 
dette: 

- Det lukter rart 
- Det er blodårer i hjertet. 
- Hjertet gjør så blodet kommer rundt i kroppen. 
- Det ser jo ut som kjøtt jo. 
- Det er ekkelt å ta på.  

I slike sammenhenger dukker det opp mange gode beskrivelser og ikke minst spørsmål. 
Denne nysgjerrigheten gir grobunn for forståelse og for oss voksne kan vi se og føle at 
læring finner sted. 

 Enda mer spennende ble det da vi stekte hjertet på bålet og lagde leverpostei av levera. 
Noen likte det veldig godt, mens andre syns det så ekkelt ut. I ettertid er det ingen tvil om at 
vi fikk utfordret kunnskapen vår med å lære oss enda mer i forhold til naturforvaltning, og om 
veien fra levende dyr til mat på bordet. Som en morsom avslutning, blåste vi luft i blæra til 
grisen og spilte fotballkamp. 

UKSODDEN BARNEHAGE 

Uksodden barnehage har vært gjennom et krevende år med høyt sykefravær. I desember 
sluttet daværende styrer. 

Til tross for dette, har de ansatte i barnehagen hatt fokus på å gi barna et godt pedagogisk 
tilbud, og å leve opp til målsettingen om å være mulighetenes barnehage. 

GRASMYR UNGDOMSSKOLE 

Grasmyr ungdomsskole har i en 4 års periode vært med i et prosjekt fra 
Utdanningsdirektoratet hvor vi har hatt 3 ekstra lærerstillinger. Disse midlene forsvinner 
skoleåret 2017/18. Dette har ført til at vi igjen må tenke annerledes og opplever ressursene 
som knappe. Vi kan ikke tilby like god oppfølging av elevene i form av lærertetthet. En slik 
situasjon byr på noen utfordringer både hos elever og ansatte. Vi har vært nødt til å tenke 

Barna i Rønholt barnehage spiser 

selvlaget leverpostei 
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kreativt og best mulig disponering av ressursen. Dette har ført til en nyttig organisatorisk 
gjennomgang av skolens drift. 

Skolen har en positiv utvikling i forhold til resultater 

HERRE SKOLE 

Herre skole startet året med Turid Tveit som konstituert rektor. Ny rektor tiltrådte februar 
2017.  Det har vært en smidig overgang, hvor Turid har vært en god støttespiller for en ny 
ledelse. Rektor setter stor pris på de ansatte totalt sett som har gjort tiltredelsen enkelt med 
støtte fra alle. 

Herre skole har som sitt verdigrunnlag Trygghet, respekt og engasjement. Dette gjenspeiles i 
både personal og elevgruppa. Herre skole har i lang tid jobbet med respektprogrammet og 
dette synes i hverdagen på skolen. Vi har årshjul med dette fokuset «Samarbeid for trivsel». 

«Vi ønsker at elevene skal ha en fin dag på skolen» 
 
Aleksander Kjær Vinje er elev på Herre skole. Han har den sjeldne muskelsykdommen 
Olliers og er avhengig av rullestol. Det har bydd på noen utfordringer. For å kunne være 
mest mulig egenhjulpet i skoletiden, har skolen satt inn tiltak.  

«Vi ønsker at elevene skal ha en 

fin dag på skolen, og vi gjør derfor 
det vi kan for elevens beste. Nå 
bygger vi ny garasje til 
rullestolene, rullestolvennlige 
klasserom og fjernstyrt 
inngangsdør. Det aller beste er at 
alle elever klarer å gjøre mest 
mulig selv», forteller rektor Bente 
Thomassen. 

Familien Kjær Vinje er meget godt 
fornøyd med tilretteleggingen og 
samarbeidet med skolen og 
rektor.  

«Når man har en sjelden og usynlig diagnose står man ovenfor mange utfordringer i 
hverdagen. Tilretteleggingen på skolen har gitt Aleksander muligheten til å tenke minst mulig 
på alle vansker og hindre som følger med hans tilstand. Han kan i stedet bruke energien der 
den skal og bør brukes, nemlig på trivsel, vennskap og læring! Han er glad og fornøyd og 
stiller på lik linje med sine medelever nå som skolehverdagen er tilpasset hans 
funksjonsnivå», sier Kjær Vinje 

LANGESUND BARNESKOLE 

Beskrivelse av utviklingen forrige år, situasjoner/utfordringer som oppstod, forhold som har 
hatt betydning for driften av virksomheten 

Langesund barneskole har lagt et spennende og begivenhetsrikt år bak seg. Vi har blant 
annet jobbet med regning som grunnleggende ferdighet gjennom Respekt for regning, vi har 
begynt med Liv og røre, skolen arbeider med lokalt læreplanarbeid og vurdering for læring og 
skolens elever er inkludert i Aktiv 365 hvor de enten deltar eller er instruktører.  

I tillegg innledet skolen et nært samarbeid med Øivind Aschjem (Redde små), og Inger Lise 
Stølsvik (SMISO). Dette resulterte i en egen temauke for alle skolens elever under tittel "alle 

Aleksander i full fart i gymtimen 
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barn har rett på en trygg oppvekst". I tillegg ble det arrangert et storforeldremøte med tema 
"vold og overgrep mot barn". Møtet hadde meget god oppslutning. 

LANGESUND UNGDOMSSKOLE 

Skole og barnehages satsningsområde «Respekt for regning» har prega tida vi har hatt til 
felles pedagogisk utvikling og plangruppearbeid i 2017. Lærerne har jobba godt med 
læreplaner og regning som grunnleggende ferdighet i alle fagene.  

Prosjektet ble avslutta i høst og evalueringa indikerer et godt utbytte i forhold til bedre 
kjennskap til og bevissthet rundt regning som grunnleggende ferdighet og til grunnleggende 
ferdigheter generelt som en viktig del av alle fagplaner. 

Det andre prosjektet «Liv og røre» ble initiert om våren og om høsten ble liv og røre lagt inn i 
timeplanene til alle trinn. Lærerne kombinerer gjerne opplegg med regning med «liv og røre» 
opplegg. Dette har fungert godt. Lærerne har brukt en god del tid på å lage opplegg med «liv 
og røre» i alle fagene. Målet er å opparbeide en «liv og røre-bank» som hvert trinn har og 
kan nyte godt av.  

RUGTVEDT SKOLE 

Rugtvedt skole har tre synlige verdier LÆRELYST, FELLESSKAP OG TRYGGHET som er 
en ledesnor for ansatte og elever. Vi har dette kalenderåret utarbeidet kjennetegn for en 
respektlærer på Rugtvedt skole:  

 er en trygg klasseleder med et positivt menneskesyn 

 bygger og opprettholder gode relasjoner 

 er godt forberedt og bruker varierte arbeidsmetoder 

 er engasjert, skaper lærelyst og god stemning 

 lager realistiske, men utfordrende mål, slik at eleven opplever mestring 

 stopper alle tegn på krenkelse 

 er lojal mot felles mål, regler og rutiner 

RØNHOLT SKOLE 

Dette året har vi på Rønholt skole hatt fokus på å videreutvikle våre rutiner for å avdekke 
uønskede episoder, samt skape arenaer for gode opplevelser. Vi har startet opp arbeidet 
med satsingen Liv og røre og vi har hatt fokus på underveisvurdering og vurdering for læring. 

Skolen samarbeider blant annet med ungt entreprenørskap i Telemark, og har vært vertskap 
for Elevbedriftsmessa to år på rad. I tillegg arrangerer 10.klasse årlig en stor forestilling hvor 
hele bygda inviteres. Elevrådet har faste møtetider og deltar i møter i skolens 
samarbeidsutvalg. På småskoletrinnet inviteres de foresatte til juleavslutning.  

STATHELLE BARNESKOLE 

Alle lærerne ved Stathelle barneskole bruker kunnskap fra Respektprogrammet om 
klasseledelse, innunder her kommer også elevvurdering. Det gis underveisvurderinger og 
skriftlige tilbakemelding i skole – hjem samtalene. 

Det er også rutiner på de enkelte trinnene for elevvurdering. Elevsamtaler gjennomføres to 
ganger i året. Nye rutiner eter endringer etter opplæringsloven kap. 9a er gjennomført og 
skolens handlingsplan er revidert. Stathelle barneskole deltar som de andre skolene i Liv og 
røre–prosjektet. Dette bidrar også til et bedret psykososialt læringsmiljø. 

Skolen har også en egen autismeavdeling, med elever fra egen og andre skoler. 
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PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE OG SPESIALPEDAGOGISK 
KOMPETANSESENTER 

2017 var et år med store endringer i virksomheten. Tre rådgivere har gått av med pensjon og 
logoped sluttet. Dette innebar at halvparten av rådgivergruppa ble endret. Vi prioriterte å ha 
en overlappingsperiode for å sikre habilitet i arbeidet vårt. Vi har også brukt tid på å kartlegge 
behov for sertifiseringskurs og testkompetanse. Kompetansebygging på dette feltet startet i 
2017 og fortsetter i 2018.  

Virksomheten har hatt som mål å jobbe mer i fagteam rettet mot henholdsvis barnehage og 
skole, men med et felles verdigrunnlag og et felles syn på sammenhengen mellom det 
kontekstuelle og det individuelle i barn og ungdom. Dette ble startet opp i løpet av høsten 
2017. PP – tjenesten har høsten 2017 startet arbeidet med intern kompetanseheving og 
felles rutiner og forståelse. 

TABELLER 

MÅLINDIKATORER 

Målindikatorene angitt under gir tilbakemelding om enheten utvikler seg i riktig retning. Det er 
viktig å ikke ha en for absolutt tilnærming til tallene, men å se trender og utvikling over tid, 
samt å se flere av indikatorene sammen. Det er også viktig å være oppmerksom på at tallene 
er på kommunenivå, og at bak disse kan det skjule seg stor variasjon fra virksomhet til 
virksomhet. 

Læringsresultater 
Status 
01.01.17 

Status 
01.01.18 

Status 
01.01.19 

Status 
01.01.20 

1. Grunnskolepoeng er på nasjonalt nivå  39,4 40,9   

2. Nasjonale prøver i lesing 5. trinn  49 47   

3. Nasjonale prøver i lesing 8. trinn  49 50   

4. Nasjonale prøver i lesing 9. trinn  56 52   

5. Nasjonale prøver 5. trinn i regning  49 48   

6. Nasjonale prøver 8. trinn i regning  46 49   

7. Nasjonale prøver 9. trinn i regning  54 50   

8. Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn  48 49   

9. Nasjonale prøver i engelsk 8. trinn  48 50   

10. 

Andel elever under kritisk grense på leseprøver i 
1. klasse 

(pr. mars) 

-    

11. 
Elevundersøkelsen viser at prinsippene for 
vurdering for læring er ivaretatt 

3,73 3,79   

Læringsmiljø 

12. 
Elevundersøkelsen viser at ingen elever blir 
mobbet. 

4,72 4,67   
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(mobbing blant elever) 

13. 
Elevundersøkelsen viser at området 
Læringskultur (motivasjon og mestring) er over 
nasjonalt snitt. Motivasjon: 

3,93 3,88   

14. 
Elevundersøkelsen viser at området 
Læringskultur (motivasjon og mestring) er over 
nasjonalt snitt. Mestring: 

4,06 4,05   

15. 
Ungdata-undersøkelsene viser at antallet unge 
med emosjonelle vansker går ned  

98,4% -   

Overgang videregående opplæring 

16. 
Rådgivning – grunnlag for videre valg av 
utdanning og yrke 

3,84 3,96   

17. 
Andel elever med direkte overgang 
ungdomsskole – videregående opplæring 

95,3% 
96,81
% 

  

18. 
Gjennomføring videregående opplæring VG1, 
første året etter ungdomsskole 

77,9% 81,2%   

19. 
Gjennomføring videregående opplæring VG3, 
femte året etter ungdomsskole 

70,4% 68,6%   

Spesialundervisning 

20. 
Andel elever med spesialundervisning på 1.-4. 
trinn 

(landsgjennomsnitt +/- 0,5 %) 
3,7% 3,2%   

21 
Andel elever med spesialundervisning 5.-7. trinn 

(landsgjennomsnitt +/- 0,5 %) 
11,5% 10,6%   

22. 

Andel elever med spesialundervisning 8.-10. 
trinn 

(landsgjennomsnitt +/- 0,5 %) 

10,5% 10,0%   

23. 
Antall nye tilmeldinger på ungdomstrinnet. 

 
10 6   

24. 
Forholdstall antall tilmeldinger – sakkyndig 
vurdering med tilråding om spesialundervisning i 
skole 

- 30-23   

25. 
Andel barn med spesialpedagogisk hjelp i 
barnehager 

3,4% 3,5%   

26. 

Andel barn med spesialpedagogisk hjelp siste år 
før skolestart uten behov for vedtak om 
spesialundervisning i løpet av de to første 
skoleårene. 

9 – 7 14 - 10   

Flerspråklige elever 

27. 
Andel elever i Paletten nådd nivå 2 i læreplanen 
i grunnleggende norsk i løpet av to år 

80% 100%   

28. 
Andel flerspråklige elever med mindre enn 3 år i     
grunnskole med gjennomført eksamen. 

0 0   

Elever i praktisk tilrettelagt opplæringstilbud 



36 
 

29. 

Andel elever i Havhesten med gjennomført 
eksamen 

  

-     

30. Elevundersøkelsen viser god læringskultur    -    

Barnehage – målindikatorer 

31. 
Barn i vekst er i aktiv bruk i alle kommunale 
barnehager. 

- 6/6   

32. 
Andel pedagoger i læringsmiljøet 

(Basert på tall fra Barnehagefakta) 
43% 43%   

33. Foresattes tilfredshet med barnehagetilbudet  4,5 -   

Skolefritidsordningen – målindikatorer 

34. Foresattes tilfredshet med SFO tilbudet. - -   

 

NØKKELTALL  

Utvalgte nøkkeltall fra tjenesteområdene barnehage og skole 

Nøkkeltall Bamble 
2015 

Bamble 
2016 

Bamble 
2017 

Porsgru
nn 
(2016) 

Skien 
(2016) 

Kragerø 
(2016) 

Landet 
uten 
Oslo 
(2016) 

Netto driftsutgifter til 
grunnskole (202), per 
innbygger 6-15 år *) **) 

87,197 88,806 * 84,806 79,661 91,174 83,463 

Brutto driftsutgifter, 
grunnskoleopplæring, i 
prosent av totale brutto 
driftsutgifter 

19.5 % 19.3 % * 18.3 % 19.3 % 19.2 % 19.7 % 

Netto driftsutgifter per 
innbygger 1-5 år i kroner, 
barnehager 

130,503 137,686 * 140,416 128,952 141,267 137,613 

Brutto driftsutgifter, 
barnehage, i prosent av 
totale brutto driftsutgifter 

9.8 % 9.5 % * 10.6 % 10.7 % 8.6 % 11.5 % 

Årsverk for 
undervisningspersonale 

150.7 154.1 152.4 348.5 530.0 114.7 0.0 

Lærere grunnskole, kvinner 142 127 133 372 547 152 0 

Lærere grunnskole, menn 38 35 35 

 

117 199 37 0 

Andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning ift 
pedagognormen 

37.7 % 37.0 % 38,8 % 37.5 % 42.1 % 47.1 % 36.0 % 

Andel styrere og 
pedagogiske ledere med 
godkjent 
barnehagelærerutdanning 

100 % 100 % 100 % 95.8 % 95.6 % 100.0% 91.9 % 

Andel lærere med 
universitets-
/høgskoleutdanning og 
pedagogisk utdanning 

89,4 % 99,4 % 93,5 % 87.9 % 87.9 % 80.4 % 86.8 % 
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Nøkkeltall Bamble 
2015 

Bamble 
2016 

Bamble 
2017 

Porsgru
nn 
(2016) 

Skien 
(2016) 

Kragerø 
(2016) 

Landet 
uten 
Oslo 
(2016) 

Andel undervisning gitt av 
undervisningspersonale med 
godkjent utdanning 

97.4 % 99.8 % 95,8 % 99.0 97.5 100.0 0.0 

Ansatte i alt kommunale 
barnehager 

114 112 111 
 

233 397 125 

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 
(Antall elever delt på antall 
årsverk) 

13.6 12.9 * 13.5 13.1 11.5 13.0 

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 
(Antall elever delt på antall 
årsverk) 

12.8 12.4 * 15.0 13.4 11.5 13.2 

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse, 8.-
10.årstrinn (Antall elever delt 
på antall årsverk) 

14.3 14.4 * 14.5 15.0 12.5 14.1 

Andel elever i kommunens 
grunnskoler, av kommunens 
innbyggere 6-15 år 

97.7 % 97.4 % 96,6 % 96.0 % 94.6 % 96.9 % 95.8 % 

Andel innbyggere 6-9 år i 
kommunal SFO 

52.5 % 44.8 % 47,5 % 62.2 % 54.8 % 56.6 % 57.8 % 

Antall elever 1,654 1,634 1,643 3,988 5,956 1,093  

Antall elever 1.-4. årstrinn 660 626 630 1,568 2,376 417  

Antall elever 5.-7. årstrinn 457 494 531 1,217 1,796 313  

Antall elever 8.-10. årstrinn 537 514 482 1,203 1,784 363  

Antall elever i kommunal 
SFO 6-9 år 

351 284 299 

 

1,029 1,386 254  

Andel barn i kommunale 
barnehager i forhold til alle 
barn i barnehage 

56.8 % 55.6 % 55,4 % 34.6 % 41.5 % 85.3 % 49.3 % 

Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass 

90.1 % 90.5 % * 97.4 % 88.4 % 93.1 % 91.5 % 

Andel elever i grunnskolen 
som får særskilt 
norskopplæring 

4.7 % 3.9 % 3,8 % 5.9 % 8.6 % 5.6 % 5.6 % 

Andel elever i grunnskolen 
som får spesialundervisning 

9.1 % 8.2 % 7,5 % 7.6 % 7.8 % 9.6 % 7.8 % 

Andel elever i grunnskolen 
som får spesialundervisning, 
1.-4. trinn 

7.3 % 3.7 % 3,2 % 5.1 % 4.8 % 7.1 % 5.2 % 

Andel elever i grunnskolen 
som får spesialundervisning, 
5.-7. trinn 

9.8 % 11.5 % 10,6 % 7.4 % 9.8 % 10.3 % 9.2 % 

Andel elever i grunnskolen 
som får spesialundervisning, 
8.-10. trinn 

10.6 % 10.5 % 10,0 % 11.0 % 9.7 % 12.1 % 10.1 % 

Andel timer 
spesialundervisning av antall 
lærertimer totalt 

15.1 % 17.6 % 15,8 % 17.6 % 17.0 % 23.7 % 17.5 % 
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Nøkkeltall Bamble 
2015 

Bamble 
2016 

Bamble 
2017 

Porsgru
nn 
(2016) 

Skien 
(2016) 

Kragerø 
(2016) 

Landet 
uten 
Oslo 
(2016) 

Leke- og oppholdsareal per 
barn i barnehage (m2) 

6.2 6.2 6.2 5.5 5.2 6.1 5.7 

 

 

 


