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Innledning 

 

Kvalitets- og utviklingsmeldingen 2017 oppsummerer 
status i Oppvekstsektoren. Meldingen viser 
utviklingstrekk innenfor de områdene som 
oppvekststyret har prioritert og som Fylkesmannen 
skal ha rapportering på. 
 

Det skal rapporteres på følgende nasjonale 
målsettinger nedfelt i Stortingsmelding 21 (2016-
2017). 

 Elevene skal ha et godt og 
inkluderende læringsmiljø. 

 Elevene skal mestre grunnleggende 
ferdigheter. 

 Flere elever og lærlinger skal 
gjennomføre videregående 
opplæring. 

I Kristiansand er formen med Kvalitets- og 
utviklingsmeldingen valgt som tilstandsrapport. Den 
skal være noe mer enn en vanlig tilstandsrapport, og 
den skal også vise utviklingstrekk, hvilke utfordringer 
sektoren står ovenfor og hva vi må prioritere for at vi 
når målsettingen om at alle barn og unge skal lykkes i 
sine fellesskap og oppnår sitt potensiale for læring og 
utvikling. 
 

FLiK- fra prosjekt til drift  
Flik har vært og er en sektoromfattende satsing som 
gikk fra å være et  prosjekt til å være i 
drift/videreutviklingsfase f.o.m høsten 2017. 
 

Når man startet FLiK- prosjektet i Kristiansand i 2013 
var det med et overordnet formål om at vi skulle lage 
en barnehage og skole hvor alle barn og unge føler 
seg inkludert og opplever å være meningsfulle 
deltagere i sine læringsfellesskap.  Utgangspunktet 
var at vi ikke lykkes tilfredsstillende med nettopp det 
– for få oppfylte sitt potensiale for læring, for mange 
fikk sin opplæring utenfor læringsfelleskapet, for 
mange opplevde utrygghet, og for mange opplevede 
mobbing. 
Når barn og familie-tjenester ble innlemmet i 
Oppvekstsektoren i januar 2014 ble et breiere 
folkehelseperspektiv også innlemmet i sektorens 
tankesett, vi begynte å jobbe etter felles 
verdigrunnlag og samme grunntanke om at 
inkludering er avgjørende for et godt liv. Veien til god 
samhandling ble  
 
 

I FLIK prosjektet har vi lært oss å jobbe kollektivt og 
systematisk med våre utfordringer, vi har etablert et 
nytt verdigrunnlag hvor vi som profesjonelle voksne 
tar et større ansvar en før for å legge til rette for at 
barn skal lykkes i møte med vårt system. 
 

For at vi skal lykkes med vår målsetting må vi jobbe 
med å redusere kvalitetsforskjeller på enheter og 
mellom enheter, vi må gi barn mer likeverdige 
muligheter for å lykkes. Underforstått må vi jobbe på 
en måte som sprer god praksis i hele organisasjonen. 
 

Hva har vi oppnådd så langt 
Vi ser mer kollektiv praksis, mer systematisk 
utviklingsarbeid, mer samarbeid, felles språk og 
forankring, endret barnesyn, flere får 
spesialundervisning inne i gruppa/klassen, vi ser 
gradvis bedre læringsresultater og at 
gjennomføringen i videregående skole øker, færre 
elever oppgir at de opplever mobbing. 
 

Hva er våre utfordringer 
Fortsatt får for mange elever spesialundervisning, 
som kunne fått hjelp i en bedre ordinær 
undervisning, for mange barn opplever fortsatt å bli 
mobbet i barnehager og skoler.  
 

Meldingen 
Meldingen innledes av en overordnet del som 
beskriver sektorens hovedmål, verdigrunnlag, 
strategi og målstruktur som er etablert gjennom FLiK-
prosjektet. Deretter tar meldingen for seg de 
nasjonale målområdene gjennom fire kapitler. 
 

 Kapittel 1, redegjør for arbeidet med å 
skape livsmestring og folkehelse. 

 Kapittel 2, tar for seg arbeidet med 
inkluderende barnehager og skole. 

 Kapittel 3, ser på hvordan vi har lykkes 
med å forbedre læring og utvikling. 

 Kapittel 4, ser på hvordan vi lykkes med 
gjennomføring i videregående skole. 

I hver del knytter vi partienes fellesmerknader fra 
behandlingen av 2016 meldingen i Bystyret til de 
delene av melding som belyser dem tematisk. 
 
Mvh. 
Redaksjonskomiteen  
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Mål og Strategi 

 
Kristiansand har som målsetting å være en ledende kompetanseby hvor innbyggerne utvikler og anvender sin 
kompetanse. Dette slås fast i Kommuneplanen Kristiansand mot 2030. Gjennom FLiK-prosjektet har vi etablert fø 
mål, verdigrunnlag og strategi for arbeidet med våre utfordringer som vi vil redegjøre for i denne delen av 
meldingen. 
 

Overordnet mål 
Oppvekstsektoren jobber mot en overordnet målsetting om at alle barn i Kristiansand opplever seg inkludert, og 
som er betydningsfulle deltagere med mulighet for medvirkning i sine liv. Alle barn skal ha likeverdige muligheter 
uavhengig sine forutsetninger basert på det moralske formålet at: 
 

Alle barn og unge skal lykkes i sine fellesskap ved å realisere og utvikle sitt potensiale 
for læring og personlig vekst. 

 
Det moralske formålet er videre tett knyttet til et sett med verdier. Verdiene bygger på et menneske- og læringssyn 
som oppvekstsektoren skal evaluere og legitimere sin aktivitet igjennom: 
 

Alle barn og voksne: 

 har en absolutt verdi. 

 vil lære og vil vise hva de har lært. 

 vil når de kan. 

 som finner mening, deltar. 

 som får medopplevelse, samarbeider.  

 har noe å tilføre fellesskapet. 

 

 Fellesmerknad til Bystyret 2017 FLiK: 
Nå handler det videre om å holde rett kurs og holde ut. På sikt vil vi kunne høste gode resultater fra arbeidet som er 
lagt ned og som må fortsette.  
Oppvekststyret gir sektoren sin fulle støtte i å fortsette det gode arbeidet som er i gang, det vil ta tid, men 
forskjellene skal viskes ut så godt det lar seg gjøre. Barn i Kristiansand skal være trygge på at uansett hvor de bor, 
hvor de kommer fra, hvilken bakgrunn de har, så blir de møtt av en barnehage eller en skole som gir dem det beste, 
en god start, med muligheter til å lykkes videre i livet. 
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Verdiene reflekterer en bevegelse, før spurte vi hva er det med barnet, nå spør vi hva er det som skjer i samspill 
mellom barnet og systemene de er en del av (fra en individorientert til en systemisk forståelse). 
Ansvaret for relasjonen flyttes fra barnet til de profesjonelle voksne.  Det er vi, som voksne, som bærer ansvaret 
for at barn skal oppleve å finne mening og å være inkludert i felleskapet. Om våre væremåter er i tråd med 
verdiene, vil sannsynligvis flere barn og unge engasjere seg i meningsfull, lærende deltakelse i møte med 
barnehagen- og skolens innhold og kultur.  
 
Modellen under illustrerer grunnlaget vi har etablert gjennom læringsmiljø-satsingen for videre utvikling av 
sektoren, felles moralsk formål, felles verdigrunnlag og en kultur for profesjonelle og kollektivt orienterte enheter 
på alle nivåer i organisasjonen. På dette grunnlaget retter vi fokus mot de målsettingene og fokusområdene vi har 
identifisert som særlig utfordrende for sektoren. 
 
 
 
 

Modell for verdibasert ledelse: 
 
 

 

 

Mellom global og lokal forankring 
Det er vesentlig for oppvekstfeltet at visjoner for Kristiansand kommune er forankret i lokale og nasjonale verdier 
for oppvekst og utdanning. I tillegg er det også sentralt at kommunens satsning gjenspeiler verdier befestet i 
internasjonale konvensjoner og avtaler, deriblant FNs barnekonvensjon og Verdensbanken og FNs 
utdanningssatsing (EFA 2030).  
 
Den globale reform- og utdanningsindustrien beveger seg i dag i retning av det som betegnes som ‘dypere læring’ 
(eks. 21th Century Learning). I Kristiansand kommune reflekteres denne internasjonale bevegelsen seg i en 
dreining bort fra effekt- og resultatstyring, til et fokus på kollektive læringsprosesser. Kartleggingsresultatene fra T3 
viser, ifølge Thomas Nordahl (2017), at flere elever kjeder seg i undervisningen. En ‘dypere opplæring for fremtida’ 
må ta utgangspunkt i barnas ideer og spørsmål, og sørge for at elevene ikke kobler ut i skoletimene, noe som i like 
stor grad gjelder for læringsprosessene som iverksettes i forhold til ansatte. En kollektiv læringskultur retter ikke 
kun oppmerksomheten mot barn/elevers læring. Den fordrer deltagelse i læringsprosesser på alle nivåer.  
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Nordahl «Det gode er det fremragende sin fiende» 2017 
 
Tabellen illustrerer at «avkoblingen» fra læring skjer relativt tidlig og særlig hos gutter, 7,2 % av guttene oppgir at 
de ikke liker matematikk på (1- 4. trinn) og 9,2 % liker ikke å lese. Vi må snu denne trenden og endre rammen 
opplæringen foregår i. 
 
Livsmestrings- og helseperspektivet har fått en sentral plass i overordnet del i rammeplan og læreplan. Å bidra til at 
barn lykkes i barnehage og skole er grunnleggende for en god folkehelse. Tettere samhandling mellom alle 
aktørene i Oppvekstsektoren er avgjørende, men særlig viktig for barn og unge som strever mest.  
 
I det pågående innføringsarbeidet med nye rammeplanen for barnehagen, og frem mot innføringen av ny læreplan 
i 2020, vil Kristiansand arbeide med å videreutvikle et sammenhengende læringsforløp. Her vil utvikling av 
kollektive læringskulturer fra barnehage- og skoleenheter til eier spiller en avgjørende rolle. Utviklingspotensialet 
ligger i å koble barn/elever/ansatte på læring, ved i større grad lytte ut, ta utgangspunkt i og støtte opp om 
barn/elever/ansattes nysgjerrighet og engasjement i møte med et faglig innhold. En slik inngang til undervisning og 
faglig arbeid vil ha et større potensial for å fremstå som relevant og meningsfull for barn/elever/ansatte.  
 
I tråd med verdiene i FLiK, og satsingen på dypere læring, vil Kristiansand kommune prioritere og verdsette barns 
lek som hovedramme for språkutviklingen i barnehagen. Den lokale verdiforankringen er tett koblet til FNs 
barnekonvensjon, samtidig som den støtter opp om resultater og retningslinjer i internasjonale 
utdanningsrapporter. I Verdensbankens utviklingsrapport: ‘World Development Report 2018: Learning to realize 
education’s promise’1, presiseres det at en ved bruk av akademisert og konseptbasert pedagogikk i 
barnehagealder, risikerer å underminere barnas kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling, samt deres motivasjon 
for å lære’. De som bidrar til å gi barna et best mulig grunnlag før skolestart, er ikke de som tidlig innfører bokstav- 
og talltrening, men de som støtter opp rundt barns lek- og samspillsituasjoner. Rapporten konkluderer med at 
barna utvikler trygghetsfølelse, nysgjerrighet, språk og evne til selvregulering gjennom lek.  

                                                           
1
 The World Bank (2018). The World Development Report 2018 (WDR 2018)—LEARNING to Realize Education’s Promise. 

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018 
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Strategi 
Vår strategi hviler på antagelsen om at barn og voksne lærer og utvikler seg best i et fellesskap med andre.  Alle 
enhetene i Kristiansand utvikler seg best ved å skape kollektivt lærende kulturer, der profesjonelle voksne utvikler 
en kollektiv autonomi. En kollektiv autonomi innebærer at ansatte har tillit og handlefrihet innenfor kommunens 
og enhetens felles verdisystem. Enhetene bygger kapasitet, læring skjer på jobb. Vi må sammen undersøke og være 
interessert i tegn på hva som er god kollektiv samhandling, det samme gjelder tegn på at barn og unge deltar 
meningsfullt i læringsaktivitetene. 
 
Gjennom læringsmiljøsatsingen FLiK har vi satt felles overordnet mål og retning for sektoren. Vi etterstreber helhet 
og sammenheng og læringsledelse på alle nivåer i organisasjonen og på alle våre arenaer. Fra eiernivå til 
enhetsnivå innenfor barnehage og skole skal alle dyktiggjøre seg i pedagogisk analyse. Dette gjøres ved kritisk 
refleksjon, vurdere og videreutvikle egen praksis, i sammenheng med teori og innhentet informasjon fra praksis og 
forskning. Valg av fokusområder skal videre skje på grunnlag av analyser og aktuell forskning. Dette skjer i tett 
dialog mellom eier og enhetsnivå. 
 
Vi har valgt ‘lærende møter’ som dialogformen på sentrale møtearenaer i oppvekstsektoren: 

 Utviklings og oppfølgingsavdelingen 

 Ledermøter 

 Bydelsnettverk 

 Fagnettverk 

 Enhetene 

 
På eiernivået har vi omorganisert stab og støtte, og det er etablert en Utviklings og oppfølgingsavdeling, hvor vi 
har hevet forskningskompetansen og er i ferd med å etablere tettere samarbeidsnettverk med forskningsmiljøer i 
regionen. Formålet med avdelingen er å best mulig kunne støtte opp om profesjonelle læringsfellesskap i hele 
organisasjonen, og bygge opp en kollektiv forventning til egen mestring.  
Vi har også satset på prosjekter rettet mot systemarbeid og proaktiv bruk av PPT (eks. 2 lavterskel stillinger knyttet 
til barnehage, prosjektstilling). Samhandlingen mellom helse- og barnevetjenester, barnehagene og skolene er 
styrket på en rekke områder. 
 
Vi skal ha tettere dialog med alle våre enheter. I ledelsesdialogen møter representanter for direktøren enhetens 
arbeidsgruppe for faglig og pedagogisk utvikling to ganger i løpet av året. Dette er en dialog med enhetene om 
kapasitetsbygging og kvalitetsutvikling. Ledelsesdialogen vil legge vekt på å samhandle og stille ressurser 
tilgjengelig for enhetene, som veiledning, støtte og nettverk. 
 
For å følge opp kvalitetsutviklingen i sektoren trenger vi et hensiktsmessig kvalitetssystem som gir oss god 
informasjon om hvor enhetene befinner seg i sin utvikling. Skole har tradisjonelt tilgang på flere data og indikatorer 
på status i sin virksomhet enn barnehage. Vi har startet et arbeid for å utvikle indikatorer på barnehage og med 
tanke på å lage et helhetlig kvalitetssystem for hele sektoren.  
 

Målsettinger 
FLiK prosjektet (2013-2017) har hatt et særlig fokus på måling av effekt, med veiledning og oppfølging særlig 
knyttet til struktur- og resultatmål. Det som nå står fremfor oss, når kommunen har tatt FLiK inn i drift, er å komme 
tettere på utviklingsprosessene som foregår, både på enhets- og eiernivå. I den forbindelse er målformuleringene 
for FLiK under bearbeidelse.  
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Kvalitetssystemet skal bidra til økt opplevd kvalitet for barn og unge. Etter tre tilstandsundersøkelser i forbindelse 
med FLiK-prosjektet, jobber vi nå med grunnlaget for å etablere et hensiktsmessig system som gir oss informasjon 
til å følge med på struktur, prosess og resultatkvalitet på våre enheter. I ledelsesdialogen interesserer vi oss for 
hvordan enhetene lykkes med å nå de felles målene som er etablert gjennom FLIK-prosjektet. For å utvikle gode 
resultater i tråd med vår strategi må vi være opptatt av hvilke strukturer og prosesskvaliteter som ligger til grunn 
for god resultatkvalitet.   
 
Ved å tenke at struktur og prosess er grunnleggende for å få god resultatutvikling, må vi undersøke hva som 
kjennetegner strukturene i en slik kollektivt lærende organisasjon, hva kjennetegner prosessene som fører frem til 
den gode resultatkvaliteten.  
 
 
 
 
 
 
 
Målsettingen for FLIK: 
 

 Videreutvikle barns faglige og sosial deltagelse og læring 

 Utvide rammen for normalitet, redusere segregerende tiltak 

 Sikre alles trivsel og trygghet – redusere mobbing 

 
Ut fra prosessmålene, er følgende områder prioritert i arbeidet fremover: 

 
 

Barnehage Skole 

Inkluderende læringsmiljø, livsmestring og 
bærekraftig utvikling 

Inkluderende læringsmiljø, livsmestring og 
bærekraftig utvikling 

Barneperspektivet: 
Sosialt handlingsrepertoar  
Barnestemmen og barns medvirkning 
Voksen-barn relasjonen, barn-barn relasjonen 

Læreplanfornyelsen  2020 - Dypere læring for 
fremtiden 
Elevmedvirkning 
Realfagskommune 
Teknologi  
 

Språk  
Språkstandard 
De yngste barna 

Språk og lesing 
Rammeverk for språk og lesing 
Særskilt språkopplæring 
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Videreutdanning og kompetanseheving 
I 2025 skal alle lærere i Kristiansand oppfylle de nye kompetansekravene. I Kristiansand kommune deltar i 
studieåret 2017/2018 100 lærere i ordningen kompetanse for kvalitet. Hovedtyngden av disse studerer norsk, 
matte eller engelsk. Kristiansand kommune har de siste årene brukt alle tilgjengelige plasser i denne ordningen. 
 
I Kristiansand mangler 20% av norsklærerne studiepoeng for å oppfylle de nye kompetansekravene, 35 % av 
matematikklærerne og 44% av engelsklærerne pr. oktober 2017 jf. Grunnskolens informasjonssystem (GSI), 
inneværende år har vi 100 lærere med i ordningen som ikke er inkludert i 2017 tallene.  
 
Videreutdanning i kombinasjon med at vi ved nyansettelser ansetter lærere som oppfyller kompetansekravene gjør 
at vi mener vi ligger godt an i forhold til å nå kompetansekravene i 2025.  

 
Kilde Grunnskolens informasjonssystem 2017 

 
 
 
Barnehagelærere deltar i videreutdanning i Veilederutdanning for praksislærere og Språkutvikling og språklæring. I 
tillegg er det flere av våre barne- og ungdomsarbeidere som gjennomfører ABLU- studiet  
( Arbeidsplass basert barnehagelærerutdanning). 
 
Hvis vi skal få effekt av denne kompetansehevingen må disse lærerne komme tilbake til profesjonelle 
læringsfellesskap hvor kunnskapen kommer alle barn og elever til gode og dermed representere en kvalitetsheving 
for hele skolen. 
 
De av våre ledere som ennå ikke har lederutdanning får muligheten til å ta styrerutdanning eller rektorutdanning, 
og alle får muligheten til å ta masterutdanning. 
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1 

Livsmestring og folkehelse  

 
 
 
 
 
 
 

Status 
Kristiansand skal være en god by å vokse opp i, studere i, bo og arbeide i. Kommunen skal bidra til at alle har gode 
muligheter til å ivareta egen helse, trivsel, oppleve tilhørighet og fellesskap i mangfoldige nærmiljø 
(Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030). 
En god by å leve i handler om å inkludere alle. Inkludering av barn, ungdom og familier er et viktig satsingsområde 
for tjenestene i Oppvekstsektoren.  Oppvekstsektoren jobber målrettet for at alle barn, om de er hjemme, i 
barnehage eller på skole skal få så gode muligheter som mulig i livet. FLIK-satsingen i sektoren videreføres og 
hovedmål for satsingen er økt sosialt og faglig læringsutbytte for alle barn i et inkluderende læringsmiljø. På lengre 
sikt skal innsatsene vise at flere elever gjennomfører videregående skole. Gjennomført utdanning er vesentlig for 
helse og for å gi alle barn og unge de beste forutsetninger for å lykkes videre i livet.  
 

Barnehagen skal ha en helsefremmede og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas 
fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Personalet i barnehagen er i en sentral posisjon til å kunne 
observere og motta informasjon om barnas omsorg- og livssituasjon og skal ha et bevisst forhold til at barn kan 
være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. 
 

Barne- og familietjenesten leverer tjenester til alle barn, og setter inn tiltak for barn det er bekymring rundt. 
Samarbeid mellom barnehage, skole, helsesøster, Familiesenter og barnevern er viktig for å gi best mulig tilbud for 
alle som trenger det. Samhandling i hele organisasjonen er nødvendig for at ungdom skal fullføre videregående 
opplæring og lykkes i arbeidslivet. Det er behov for en helhetlig strategi og systematisk arbeid. Målet er at alle barn 
i Kristiansand lever under forhold som fremmer verdighet, tilhørighet, mestring og deltakelse i fellesskapet 
(Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030). 
 

Hva har vi oppnådd i 2017  

Familiens hus: 

 Familiens Hus er etablert i alle tre bydeler med samlokalisering av barnevern og helsetjenester for barn og 
unge. Det har vært fortløpende arbeid med utvikling av strukturer og rutiner for viktig fokus i faglige 
satsinger og utviklingen av tjenestene i Familiens Hus. 

 Fast kontaktperson i Familiens Hus for barnehagetjenestene; kontakthelsesøster for hver barnehage utviklet 
i samarbeid med styrerutvalget for barnehager i bydelene. Denne samhandlingen har erstattet prosjektet ‘4 
år – trygg og klar’ 

 Opprettholdt avklaringsmøter for skoler og barnehager på hvert familiens hus med deltakelse fra barnevern, 
helse, PPT, ABUP 

 Avdelingsledere fra barnevern og helse i Familiens Hus møter på forespørsel i bydelens rektorutvalg og 
styrerutvalg. 

Fakta 

 Familiens hus er opprettet i alle tre bydeler 

 Alle barnehager har fått en kontakthelsesøster 

 10 utvalgte barneskoler har fått helsesøster i 100 % stilling 

 Det er ansatt pedagog i barnevernet for å styrke samhandlingen med skole 

 Fire miljøterapeuter er ansatt på fire utvalgte ungdomskoler 
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 Felles kompetanseheving om barn i familier med rusutfordringer. I samarbeid med Kompetansesenter 
Rus(Korus) – Sør er det planlagt kurs for barnehagepersonell og ansatte i Familiens Hus våren 2018 (midler 
fra opptrappingsplan på rusfeltet) 

 Personell fra helsestasjon deltar på fagdrøftinger i bydelsbarnevernet 

 Tilbud om International Child Development Program (ICDP) til alle foreldre til toåringer, i drift i Familiens hus 
Vest. Dette er et program som skal veilede foreldre i foreldrerollen. Bruk av belønningsmidler fra staten  i 
2017, som vil opprettholdes og utvides til bydel Øst i 2018. Driftes i samarbeid mellom barnevern og helse i 
Familiens Hus. Årlig holdes det også 6 grupper for minoritetsforeldre. 

 I tillegg er ICDP benyttet til veiledning av to grupper ansatte i boliger for enslige mindreårige (EM), for å 
holde vedlike kunnskapen fra tidligere. En ansatt er i gang med utdanning som veileder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Som en pilot i 2017 har det etter forespørsel fra Bufdir. vært drevet to grupper rettet spesielt mot 
ungdommer der en er bekymret for radikalisering, dette opplegget skal evalueres av FAFO. Det er også 
gjennomført 6 grupper på minoritetsspråk, disse skjer årlig. 

 Sektoren inngår i SNU- prosjektet, en satsing for å forhindre tiltakende bruk av vold i og fra ungdomsmiljøet. 
Dette er et viktig bidrag i å sikre trygge lokalsamfunn. 

 

Skolehelsetjenesten: 

 Faste informasjonsmøter fra barnevernet sammen med skolehelsetjenesten på 3. og 8. trinn i bydelens 
skoler. 

 Felles kompetanseheving mellom skolehelsetjenesten og sosiallærer; opplæring i ‘Psykologisk førstehjelp’ til 
bruk i klasseromsundervisning for elever. 

 Felles fagsamlinger for skolehelsetjenesten og sosiallærere 

 Barneverntjenesten er representert på deler av møter i helsestasjonsteam, skolehelseteam, inntaksmøte 
familiesenter m.m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sektoren har i tråd med nasjonale føringer prioritert bruk av statlige midler til å styrke skolehelsetjenesten i 2017. 
Ti utvalgte barneskoler har fått helsesøster i 100% stilling. Satsingen er evaluert med aktuelle skoler, og tilbake-

Fellesmerknad 1 til Bystyret 2017:  
På s 11 i kap. 1 vises det til utfordringer for Barne- og familietjenesten i 2017 og fremover. I tillegg til disse ber 
bystyret sektoren følge utviklingen i de utsatte ungdomsmiljøene i Kristiansand tett. Samarbeid med politi, 
barnevern og foresatte er viktig for å unngå ytterlige rekruttering til disse miljøene. 

Fellesmerknad 2 til Bystyret 2017: 
Det bør arbeides mot å heve normen for skolehelsetjenesten også på barnetrinnet. Dette kan være med 
på å forebygge og styrke oppfølging av elever som er i faresonen, og ikke minst ha fokus på den psykiske 
helsen allerede på barnetrinnet. 
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meldinger er at satsingen har bidratt til å gi et bedre tilbud til elever og foresatte, og gjort det enklere for skoler å 
få til samarbeid med skolehelsetjenesten. Skolene gir tilbakemelding på at satsingen har bidratt til at det 
tverrfaglige arbeidet med elever og foresatte har fått et bredere faglig perspektiv i tråd med verdiene i FLiK. 
Statlige midler er også brukt til å styrke barselomsorgen for å kunne ivareta oppgaver knyttet til tidlig 
hjemmebesøk fra jordmor etter fødsel. 
 

Økt samhandling og tverrfaglig fokus  

 Styrket fokus på skole gjennom ansettelse av pedagog i barneverntjenesten. Dette har  
 også bidratt til økt forståelse i barneverntjenesten for omgivelsenes behov og påvirkning 

 Ansettelse av fire miljøterapeuter i ungdomsskoler, økt fokus på utenforliggende omstendigheter og 
samarbeid eksternt 

 

Nye mønstre - trygg oppvekst 
Det tverrsektorielle utviklingsprosjektet Nye mønstre – trygg oppvekst startet oktober 2016 med utprøvingen av 
familiekoordinatorer for familier med lav inntekt. Parallelt med utprøvingen av familiekoordinering har prosjektet 
jobbet med samhandlingsstrukturer på tvers av tjenester og sektorer. Kultur-, oppvekst-, helse- og sosialsektoren 
er de aktive samarbeidspartnere sammen med frivillig sektor. Målsetningen er å bryte mønster hvor lavinntekt 
overføres mellom generasjoner.  Prosjektet har fortsatt rekruttering og har gjort ytterligere erfaringer med 
metodikken i 2017. 
 

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) 
Oppstart av prosjektet ‘systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn’ har fått midler fra Barne- 
ungdoms- og familiedirektoratet til ansettelse av prosjektleder i en to årsperiode.  Fokus i prosjektet er på 
samhandling innad og på tvers av sektorer og tjenestenivåer, med vekt på systematikk og rutiner for å fange opp 
utsatte barn og koordinere de ulike tjenestene. Prosjektet vil bruke samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig 
innsats (BTI) som rammeverk, og vil være en fortsatt satsning i 2018 og 2019. 
 

Sommerskole 
Sommeren 2017 ble det arrangert sommerskole i Kristiansand for første gang. Det er en 2-årig forsøksordning. 
Sommerskolen er et gratis tilbud til elever som går på skole og bor i Kristiansand kommune og som går i 5. – 10. 
klasse. Målet er å utvikle en sommerskole som innebærer undervisning på en annen måte enn i den vanlige 
skolehverdagen, som kan gi spennende opplevelser, økt deltakelse for den enkelte elev og som vil inspirere til økt 
læring.  

Sommerskolen i Kristiansand skal være en læringsarena for alle. Et eget skjema for påmelding viser om en elev har 
spesielle behov, og det blir tilrettelagt for dette. Felles mål for kursene er at elevene lærer noe nytt, får faglige 
utfordringer og gode opplevelser i et trygt, aktivt og sosialt læringsmiljø. Faglig fokus rettes mot realfag og språk 
gjennom spennende og ulike aktiviteter.  
 

Det deltok 163 elever på sommerskolen første året i prosjektperioden. Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært 
positive. Evaluering etter første året gjør at det blir noen justering av opplegget. Vi har blant annet involvert 
elevene gjennom en spørreundersøkelse hvor de svarer på hvilke kurstilbud de ønsker på sommerskolen. Utfra 
dette blir det satt sammen kurspakker. Det blir det spennende å se om deltakelsen blir større i 2018.  
 

Barnehage 

 Kompetanseheving for ledere og personalgrupper for å avdekke omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. 

 Ledere og personalgrupper har fått kjennskap til planen/veileder «Vold i nære relasjoner» 

 ICDP grupper er gjennomført for minoritetsspråklige foreldre i barnehagen (Kongsgård flyktninge-barnehage) 

  Personalet i enkelte barnehager har blitt utdannet i denne metoden.  

 Kompetansetilførsel i traumebevisst omsorg i enkelte barnehager.  
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Utfordringer og veien videre 2018  
 
Utenforskap og sosial ulikhet 
Barn og unge som ikke deltar i meningsfulle fellesskap lykkes ofte dårlig i skolen og på andre arenaer. 
Dette er ofte også bakgrunnen for problematferd og kriminalitet. Stadig flere barn lever i familier med lav inntekt 
og opplever å ikke kunne delta sammen med andre. Anslagsvis 6-7% av barna i skole og 
barnehage lever i familie med inntekt under 200.000 kr. Det er klar sammenheng mellom andel barn i 
som benytter SFO og sosioøkonomisk status. Derfor bør inntektsgradert foreldrebetaling prioriteres 
som et virkningsfullt tiltak for at barn i lavinntektsfamilier kan delta i SFO. 
 
Tverrfaglig samarbeid 
Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid er viktig for å skape ett lag rundt barn som har utfordringer. 
Familiens hus, med samlokalisering av barneverntjenester og helsetjenester er gjennomført. Det må 
fortsatt jobbes systematisk med å utvikle bedre samarbeidsstrukturer og kulturer mellom barnevern og 
helse. Det er utarbeidet nye rutiner for samarbeid mellom helsestasjon og barnehager. Samarbeid 
mellom barneverntjenesten, skolehelsetjenesten har også stort fokus. 
 
Barselomsorg 
Nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorgen skal iverksettes og det skal foretas hjemmebesøk av jordmor 
innen 1 - 3 dager etter hjemkomst fra barselavdelingen. Implementering av tiltaket vil være i fokus i 
barselomsorgen. 
 
Skolehelsetjenesten 
Fortsatt styrking av skolehelsetjenesten i barneskole og innføring av skolestartundersøkelsen, her må det settes inn 
flere leger og helsesøstre for å oppfylle normen. 
 
Oppgaveforskyving mellom stat og kommune 
Struktur og oppgavefordelingen mellom stat og kommune skaper utfordringer for barne- og familietjenester, det 
blir en oppgaveforskyvning fra stat til kommune. 
 
Pakkeforløp for psykisk helsevern 
Implementering av pakkeforløp for psykisk helsevern vil legge føringer for kommunens oppgaver og organisering 
av tjenestetilbudet innen psykisk helsearbeid for barn og unge. Dette vil fordre økt samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten både i enkeltsaker og på systemnivå. Organisering og tjenesteutviklingen av kommunens 
tilbud innen psykisk helse må utredes i forhold til nye føringer som kommer i tilknytning til pakkeforløp og 
samhandlingsreformen. 
 
Samarbeid med frivillige organisasjoner 
Barn og familietjenester samarbeider med flere frivillige organisasjoner på barn- og ungefeltet. Dette samarbeidet 
har ikke vært formalisert fullt ut, noe som vil være hensiktsmessig for alle parter. Det er ønskelig å etablere ett fag- 
og brukerutvalg med representasjon fra barnehager og skole. 
Tjenester for Enslige Mindreårige (EM) vil ha økt satsing på samarbeid med frivillige for å oppnå god inkludering. 
Ta i bruk det nye avviksrapporteringssystemet EQS. 
 
Brukermedvirkning 
Brukermedvirkning er en viktig satsing i Oppvekstsektoren. ‘Mitt Liv’ satsingen i barnevernstjenesten skal 
videreutvikles og skal vurderes med tanke på å utvides til å involvere resten av sektoren. 
 
  



18 
 

ICDP 
Fortsette og utvide ICDP, satsing på foreldre til to - åringer også i bydel Øst, med mulighet for deltakelse fra bydel 
Sentrum ved ledig kapasitet. 
 
Psykisk helse og livsmestring 
Ungdata undersøkelse fra 2015, 2016 og tilstandsundersøkelsene, indikerer en økning i psykiske helseutfordringer, 
«utenforskap» og sosial isolasjon i ungdomsalder. Høyt forventningspress på alle arenaer preger 
særlig jenter. Dette er trender som må møtes på bred front, særlig fra lærere og skolehelsetjenesten, 
og tydeliggjøres i FLiK satsingen. I Meld. St. 28 (2015–2016): Fag – Fordypning – Forståelse — En 
fornyelse av Kunnskapsløftet blir det tydeliggjort at folkehelse og livsmestring er ett av tre tverrfaglige 
tema i skolen. En måte å møte dette på er å styrke barn og unges egen evne og kapasitet til å 
håndtere utfordringer, f. eks. gjennom systematisk og bred satsing på «Psykologisk førstehjelp» eller 
andre tilsvarende tiltak/programmer. 
 
Utfordringsbildet i barn og ungdomsbefolkningen viser fortsatt økt trykk av psykiske vansker og utfordringer. 
Livsmestring – vi har nedsatt en gruppe som skal se på hensiktsmessige innholdskomponenter og organisering av 
dette arbeidet ute på enhetene. 
 
Sunt kosthold 
Sunn skolemat blir et tema i 2018, vi har innledet samarbeid med Geitmyra matkultursenter, og UiA og Ungt 
entreprenørskap gjennom prosjektet Prosjekt skolemat. I forbindelse med dette prosjektet legger vi opp til en 
innovasjonscamp hvor elever på 8.trinn skal komme med ideer til hvordan skolen kan fremme arbeidet med helse 
og kosthold gjennom kantinedrift på skolene. Det er også satt fokus på sunne måltider i barnehagene gjennom 
Retningslinje for mat og måltider i barnehager utarbeidet av Helsedirektoratet. 

 
 
 

 



19 
 

  

Foto: Anders Martinsen Fotografer 
fotografer 



20 
 

2  

Oppnå et mer inkluderende 

læringsmiljø  

 

 

 

Status 
I følge Thomas Nordahl og de danske forskerne ved Aalborg Universitet har FLiK-prosjektet åpnet muligheter for 
at barnehagelærere, lærere, ledere og utdanningsmyndigheter kan utvikle inkluderende læringsmiljøer med 
støtte i forskning. FLiK-prosjektet (2013-2017) har vært et sektoromfattende prosjekt, med målsettingen om å: 
 

1. Forbedre alle barns sosiale og faglige læringsutbytte 

2. Redusere omfanget av segregerende tiltak  

3. Økt trivsel og redusert mobbing 

 
FLiK satsingen representerer en endring i synet på barn og unge. Det er et menneskesyn i samsvar med FNs 
barnekonvensjon, som holder fast i barns absolutte verdi og troen på at barn vil når de kan – ikke motsatt. Det er 
et perspektiv som understreker at når verden fremstår som meningsfull, så deltar barn. Når de erfarer og får 
opplevelser i felleskap med andre, ønsker de å samarbeide. Verdisettet i FLiK understreker at alle barn og unge 
har noe å tilføre felleskapet.  
 
Enhetenes arbeid med FLiK har vært systematisk kartlagt blant annet gjennom tre undersøkelser i barnehage og 
skole (T1, T2, og T3). Kartleggingene har inkludert tilbakemeldinger fra både barn, elever, foreldre, og ansatte. I 
tillegg til kartleggingene har det vært gjort kvalitative casestudier. 
 
Resultatene fra T1-T3 viser i følge rapporten en positiv fremgang i Kristiansandsbarnehagene på alle 
utviklingsområder. Til tross for at guttene fortsatt ligger noe etter jentene, har de relativ lik fremgang innenfor 
alle målingskategorier i undersøkelsen. Faktisk viser guttene mer fremgang enn jentene innenfor kategorier 
knyttet til atferd.  T3-resultatene peker på at utfordringer knyttet til atferd er generelt redusert i løpet av FLiK 
prosjektet. Samtidig peker resultatene på positive tendenser i skårer knyttet til kategorier som barns aktivitet, 
språk og sosiale ferdigheter.   
  

Fakta 

 Barnehage har fremgang på alle utviklingsområder jf. rapporten T3 T. Nordahl 

 4,9% av elevene på 5-10.trinn opplever å bli mobbet 2 til 3 ganger i måneden eller mer 

 Det er innført nytt lovverk i forhold til mobbing  

 6,8 % av elevene får spesialundervisning 

 Det er gjennomført en evaluering av det faglige innholdet og kvaliteten i SFO 
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Nordahl «Det gode er det fremragende sin fiende» 2017 
 
Gjennom den oppfølgingen som er gjort av kommunens ansatte overfor samtlige barnehager i etterkant av T3 
resultatene, erfarer Kristiansand kommune stor entusiasme for FLiK-satsingen blant barnehagestyrere. De gir 
tilbakemeldinger om at prosjektet har gitt dem etterlengtede redskaper, som for eksempel ‘Pedagogisk Analyse’, 
for å arbeide mer systematisk og refleksivt i forhold til egen praksis. Både private og kommunale barnehager i 
Kristiansand ser ut til å ha opparbeidet seg et felles fokus, språk og profesjonsfelleskap gjennom satsingen. 
Prosjektet er slik sett unikt, ikke bare i en nasjonal sammenheng, men også internasjonalt.  
 
Når det er sagt, har det selvsagt også vært utfordringer knyttet til en så omfattende kartlegging av barnehagene. 
For det første begrenser T1-T3 undersøkelsene seg til de eldste barna (4 og 5 åringene). For det andre kan det 
reises spørsmål ved nøyaktigheten til måleinstrumentet.  Barna har fått i oppgave å besvare spørsmål ved hjelp 
av emojies. Vil det for eksempel være naturlig å svare med surt eller blidt fjes på spørsmålet: «Er det noen som 
erter slik at du blir lei deg i barnehagen»? Bortsett fra de rent tekniske utfordringene som dette representerer, 
kan det også tenkes at kvaliteter ved FLiK prosjektet hadde blitt bedre fanget opp om en også hadde rekruttert 
forskere med bakgrunn i barnehagelærerfeltet i prosjektet. FLiK arbeidet vil nok vokse på å favne den 
særegenhet og kultur som preger barnehagen som samfunnsinstitusjon og forskningsfelt.  
 
På tross av noen forskningsmessige innvendinger mot kartleggingsundersøkelsene, er det grunn til å være 
optimistisk på vegne av det systematiske utviklingsarbeidet som har pågått i både barnehagene og skolene i 
Kristiansand under FLiK satsingen.  I FLiK sammenheng, representerer T1-T3 kun en del av en større satsing, der 
hovedfokus er å skape inkluderende læringsmiljøer i et sammenhengende læringsforløp fra barnehage til 
videregående skole. Et eksempel på dette er casestudiene som ble gjennomført i fire barnehager, som blant 
annet fant at det lå et uutnyttet potensial i samarbeidet mellom barnehage-enhetene og kommunens 
støttetjeneste apparat. I tiden fremover satses det da nettopp på økt samskapning mellom PPT, Mobilt team og 
kommuneadministrasjon, med ønske om å utforske mulige handlingsrom i lovverk og organisering, som åpner 
for at pedagogisk støtte lettere kan etterspørres, nå frem og virker der det trengs.   
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I dag, når FLiK har gått over fra prosjekt til drift, er lokal forankring av satsingen fundamentalt for arbeidet 
videre.  Kommunen må i tiden fremover tone seg inn på det som lever i praksisfeltet og inngå i tettere dialog 
med enhetene og lokale forskningsmiljøer. Med sin lokale kjennskap og innsikt, holder de latent historiske og 
kulturelle nøkler til hvordan en kan lykkes i utviklingsarbeidet. Fra kommunens side vil dette kreve stor grad av 
lydhørhet og anerkjennelse for lokale kontekster, profesjonell autonomi og handlingsrom. Samtidig fordrer det 
tydelighet i kommunens forventninger til barnehager og skoler i Kristiansand, med tanke på hvilke verdier som 
skal prege deres praksisutvikling i fremtiden. 

 

 

 

 

 

 
Hva har vi oppnådd i 2017 
Kristiansand kommune deltar i den nasjonale satsingen Inkluderende barnehage og skolemiljø. Innenfor denne 
rammen jobber vi med å videreutvikle strategien for å oppnå mer inkluderende læringsmiljøer i barnehagene og 
skolene våre. I ordningen mottar vi statlige midler til å jobbe videre med grunntankene som ble etablert i FLiK-
prosjektet. Satsingen retter seg spesifikt mot arbeid med nytt lovverk for å redusere mobbing i skole, videre 
jobber vi med å utvikle ledelsesdialogen for å skape mer inkluderende læringsmiljøer, i tillegg har vi etablert en 
prosjektstilling i PPT som har som formål å utvikle PPT til å kunne jobbe mer systemisk med læringsmiljøutvikling 
for å redusere behovet for segregerende tiltak. 
 
Vi ser fortsatt utfordringer knyttet til språkutviklingen hos flerspråklige barn i kommunen, vi har startet et arbeid 
med å kartlegge praksis og analysere hva utfordringene består av med tanke på å sette inn hensiktsmessige 
tiltak.  
 

Barns trivsel og trygghet i barnehagen 
Et av effektmålene i FLiK 2013-2017, var å øke trivsel og redusere mobbing. Kartleggingsresultatene fra 2017 (T3) 
viser en nedgang i antall barn (4 og 5 åringer) som svarer at de blir ertet slik at de blir lei seg, men fortsatt er der 
en del barn som svarer ja på dette spørsmålet. Forskningsarbeidet ‘Hele barnet – hele løpet’ (Ingrid Lund et al., 
2015) viser at en god del barn blir utsatt for mobbing i barnehagen, og at ett til to barn blir systematisk 
utestengt fra lek uten at de voksne oppdager det. Videre viser forskningen at hver 4.ansatt i barnehagen 
bagatelliserer mobbing. 
 

Gjennom FLiK- arbeidet settes det stort fokus på at ethvert barn skal oppleve å være en betydningsfull person i 
fellesskapet, hvor oppmerksomheten rettes mot et inkluderende læringsmiljø for alle barn, uavhengig av 
forutsetninger. Mobbing i barnehagen er satt på dagsorden på ledermøter for alle lederne i barnehagene. 
Ny rammeplan for barnehager (2017) understreker sterkt ansattes ansvar og oppdrag hvor det uttrykkes 
følgende: 

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må 
barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.(Rammeplanen for barnehagen, 2017, 
p. 13  

Fellesmerknad 3 til Bystyret 2017: 
Tidlig innsats fremmer folkehelsen for barn og unge. Allerede i barnehagen legges grunnlaget for 
utvikling og dannelse til gagns menneske. Barnehagene er viktige arenaer for å lære både inkludering og 
integrering. 
Flik satsingen har sterkt fokus på å utviske ulikheter i barnehagene. Barnehagene er barns første 
læringsarena, og det er derfor viktig for oppvekststyret at tidlig innsats settes inn så tidlig som mulig. De 
som trenger noe ekstra skal få det allerede i barnehagen, vi ser alt for ofte at tiltak blir satt inn for sent. 
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Erfaringer viser at en av de viktigste faktorene for å forebygge og håndtere mobbing både i barnehage og skole, 
er en god dialog mellom ansatte og foreldre. Som en oppfølging av arbeidet med forskningsprosjektet ‘Hele 
barnet – hele løpet’, er det iverksatt et nytt forskningsprosjekt hvor ansatte og foreldre i fellesskap skal 
utarbeide en dialogmodell, som kan bidra til å gjøre dette samarbeidet bedre. Målet er gjennom 
aksjonsforskning å utvikle et nyttig verktøy som skal gjøres gratis tilgjengelig for alle på nettet (Forskningsleder, 
Ingrid Lund, UIA) 
 
I dette forskningsarbeidet er det lansert en ny definisjon på mobbing. «Mobbing av barn er handlinger fra 
voksne og/ eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i felleskapet og 
muligheten til medvirkning». (Ny definisjon av mobbing v/ Lund, Kovac, Helgeland 2017) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barns trivsel og trygghet i skolen 
Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017, hva skolen 
skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og beskriver hva som er elever og foreldres mulighet 
til å melde saken til fylkesmannen.  
 
I Kristiansand har vi i 2017 utviklet en felles Retningslinje mot mobbing i Kristiansand kommune. Formålet med 
denne er å sikre en felles holdning til mobbing, øke kompetanse i forhold til forebygging og håndtering av 
mobbing uavhengig hvilken skole eleven går på. Retningslinjen bygger på vårt felles verdigrunnlag og den 
beskriver prosedyrer for hvordan vi skal følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak. 
 
Høsten 2017 har vi jobbet med skolelederne i lærende møter for å skape felles forståelse for retningslinjen. 
Dette arbeidet fortsetter utover våren. Gode prosedyrer for å håndtere mobbing er viktig for å bekjempe 
mobbing, men det aller mest virkningsfulle er en felles holdning på skolen som sier at vi ikke aksepterer at noen 
blir krenket. At vi har kunnskap om hvilke uttrykk mobbing kan ha er også svært avgjørende for å kunne avdekke 
og håndtere mobbesaker.  
  

Fellesmerknad 4 til Bystyret 2017: 
Mobbing starter dessverre allerede i barnehagen, Oppvekststyret mener derfor at fortsatt målrettet 
arbeid med å bekjempe dette er særdeles viktig. Holdningsarbeid er viktig for å forebygge, både hos barn, 
foresatte og ansatte. 
For mange barn og unge opplever at de blir mobbet. Tallene som kvalitetsmeldingen viser til på s.9, sier 
oss at tallet må ned. Målrettete tiltak må settes inn, tidlig innsats og fokus på inkludering, som et av 
målene i Fliksatsingen, må det fortsatt arbeides for. 
Digital mobbing er ikke nevnt i kapittelet, men bør følges nøye opp. Holdningsskapende arbeid, tiltak og 
rutiner bør prioriteres. 
Foreldreinvolvering er viktig for barns læring. Det kan etableres strukturer som kan bidra til at alle 
foreldre/foresatte i enda større grad møter på foreldremøter og i større grad støtter opp om det viktige 
arbeidet lærerne gjør. 
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Elevundersøkelsen berører ikke læringsmiljøet fra 1-4. trinn. Vi har derfor valgt å kjøpe inn kartleggingsverktøyet 
«Klassetrivsel.no» som også kan gi oss informasjon om disse alderstrinnene. Det vil være i gang på alle skoler fra 
høsten 2018. 
 
Vårt mål er mobbefrie barnehager og skoler i Kristiansand kommune. Barn som mobbes vil kunne føle et sterkt 
og vondt utenforskap, det går på tvers av vårt mål om at alle barn i kommunen skal oppleve seg som 
meningsfulle deltagere i sine fellesskap.  
 
Våren 2017 mottok vi midler til å starte et forskningsprosjekt i forhold til digital mobbing, og vi er nå i gang med 
et samarbeid med UIA, ABUP og «Snakk om mobbing» Blåkors for å designe prosjektet. Arbeidet vil starte opp 
høsten 2018. 
 
Hvordan går det? 
Tabellene under viser hva elevene svarer på spørsmål knyttet til mobbing i elevundersøkelsen de to siste årene. 
I Elevundersøkelsen blir elevene (5-10.trinn) spurt om de opplever mobbing på skolen. Elevene blir spurt om de 
mobbes av andre elever på skolen, om de blir mobbet digitalt, om de mobbes av voksne på skolen. 
 
Elevundersøkelsen opererer med fem svarkategorier på spørsmålene; Ikke i det hele tatt, en sjelden gang, 2 til 3 
ganger i måneden, omtrent 1 gang i uken og flere ganger i uken. Når man vurderer mobbetallene i nasjonal 
sammenheng summeres de tre dårligste kategoriene og man anser dermed at noen blir mobbet hvis man har 
blitt mobbet 2 til 3 ganger i måneden eller mer.  Selv om man statistisk beregner mobbing på denne måten, må 
vi ikke glemme at kategorien en sjelden gang også rommer hendelser vi skulle vært foruten i skolen. 
 
En annen vurdering vi må ta med oss er at disse tallene må behandles med en viss grad av usikkerhet da det er 
mye skam knyttet til å oppgi at man selv blir mobbet, derfor er det nok store mørketall, særlig knyttet til digital 
mobbing da det her i tillegg er knyttet redsel for å miste tilgang til mobil og nett hvis man opplever noe negativt 
på denne arenaen. 
 
I Grafen og tabellen under ser vi at 95,1% av elevene ikke opplever mobbing på skolen i 2017, men 4,9 prosent 
av elevene opplever mobbing 2 til 3 ganger i måneden eller mer. Skoleåret 2016 var de tilsvarende tallene 94,5 
% som oppgir at de ikke blir mobbet, mens 5,5 % oppgir at de blir mobbet 2til 3 ganger i måneden eller mer. Det 
betyr at færre elever opplever å bli mobbet av medelever, 0,6 prosentpoeng.  

 

Mobbing på skolen 

 
Elevundersøkelsen 2016/2017 
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 Utvalg 
Ikke i det hele 

tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 
ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere ganger i 

uken 

Er du blitt 

mobbet av 
andre 

elever på 
skolen de 

siste 
månedene? 

Kristiansand 
kommune 

(Høst 

2017)_2 

4470 80,1% 836 15% 128 2,3% 58 1% 87 1,6% 

 

Kristiansand 

kommune 

(Høst 2016) 

4435 80,5% 774 14% 141 2,6% 77 1,4% 82 1,5% 

Elevundersøkelsen 2016/2017 
 

Hvis vi ser på datamaterialet fra 2017 og ser på forskjeller mellom skolene uttrykt i gjennomsnitt av score på en 
fempunktsskala, hvor 1 er lavest og 5 er høyest. Variasjonsbredden uttrykker avstanden mellom høyeste og 
laveste gjennomsnittsscore i materialet, så er laveste snittscore 4,4 og høyeste score 4,9. Dette sier noe om at 
elevene opplever mer mobbing på noen skoler enn andre. Videre er typetallet i materialet dvs. den snittscoren 
som opptrer hyppigst i materialet er 4,7(13 skoler).  Vi har 8 skoler som ligger under 4,7, 12 skoler på 4,8, og en 
skole som ligger over 4,8.  Dette viser oss at 26 av 34 skolene våre ligger på eller over nasjonalt snitt.  
 

I grafen under ser vi at 98,2 % av elevene oppgir at de ikke blir mobbet digitalt i 2017, mens 1,8 % har 
opplevd mobbing digitalt 2 til 3 ganger i måneden eller mer. I 2016 er tilsvarende tall 97,7 % som 
oppgir at de ikke har blitt mobbet digitalt, men 2,3 % oppgir at de blir mobbet digitalt 2 til 3 ganger i 
måneden eller mer. Det betyr at færre elever opplever å bli mobbet digitalt, 0,5 prosentpoeng. 
Standardavviket er stabilt siste 2 år og er på 0,5. 
 

 

 
Ikke i det hele 

tatt 
En sjelden gang 

2 eller 3 ganger i 
måneden 

Omtrent 1 gang i 
uken 

Flere ganger i 
uken 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene? 

Kristiansand 

kommune 

(Høst 2017)_2 

4968 90,1% 444 8,1% 54 1% 21 0,4% 28 0,5% 

Kristiansand 
kommune 

(Høst 2016) 

4971 90,4% 401 7,3% 69 1,3% 33 0,6% 26 0,5% 

Elevundersøkelsen 2016/2017  
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Hvis vi ser på datamaterialet for digital mobbing 2017, og ser på variasjonsbredden så er laveste score 
4,7 og høyeste score 5, altså elevene oppgir at de aldri har opplevd digital mobbing. Typetallet er 
4,9(19), vi har 24 skoler som ligger på eller over landssnittet som er 4,9. 10 skoler ligger på 4,8 til 4,7. 
 
Elevundersøkelsen spør også om elevene blir mobbet av voksne på skolen. I grafen under kan vi se at 
98,4 % ikke har opplevd det i 2017. I 2016 er tilsvarende tall 98,8 %. Det betyr at på dette spørsmålet 
har det vært en negativ utvikling på 0,4 prosentpoeng. Standardavviket er også her stabilt siste 2 år, 
det er på 0,4. 
 

 

 
Ikke i det hele 

tatt 
En sjelden gang 

2 eller 3 ganger i 
måneden 

Omtrent 1 gang i 
uken 

Flere ganger i 
uken 

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

Kristiansand 

kommune 

(Høst 
2017)_2 

4380 93,4% 235 5% 33 0,7% 14 0,3% 25 0,5% 

Kristiansand 

kommune 
(Høst 2016) 

5190 94,6% 231 4,2% 32 0,6% 9 0,2% 24 0,4% 

Hvis vi ser på datamaterialet hvor man spør om elever har blitt mobbet av voksne i 2017, og ser på 
variasjonsbredden så er laveste score 4,8 og høyeste score 5. Typetallet er 4,9 (22 skoler), vi har 31 
skoler som scorer på eller over landssnittet som er 4,9, 3 skoler scorer 4,8. 

Det er færre elever som opplever seg mobbet av medelever, færre elever opplever digital 
mobbing, noen flere elever opplever seg mobbet av voksne. Hvis et barn opplever seg mobbet av 
en voksen gir loven pålegg om en skjerpet aktivitetsplikt, det betyr at regelen om fem dagers frist 
fra skolen mottar melding om mobbing, til skolen er i gang med tiltak ikke gjelder. Slike saker 
krever umiddelbare tiltak og de skal varsles omgående til Oppvekstdirektøren. 

Vi har etablert et nytt verdigrunnlag gjennom flik-arbeidet, dette må omsettes i praksis i enda 
større grad enn vi har klart til nå, men vi er godt i gang.  Nytt lovverk og nye kommunale 
retningslinjer for å etterleve dette er i ferd med å bli implementert, dette blir viktige bidrag for å 
redusere mobbingen ytterligere. Målet er at ingen opplever mobbing, dette arbeidet må foregå 
kontinuerlig. 
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Systemarbeid i PPT 

PPTs arbeid i skoleåret 2016/2017 har hatt en dreining mot mer fokus og ressurser brukt på systemrettede tiltak 
for tidlig innsats. Med systemrettede tiltak for tidlig innsats forstår vi her arbeid med læringsmiljø i både 
barnehager og skoler, uten at enkeltbarn er henvist.  Vi har i 2017 økt ressursen til systemarbeid i både 
barnehage og skole.  To nye faste stillinger (200%) i barnehage er øremerket til dette. I tillegg har PPT fått en to-
årig prosjektstilling (100%), for å videreutvikle PPTs arbeid med læringsmiljø før henvisning i skolene.  
 
PPT har fra høsten 2017 fått et eget læringsmiljøteam der disse ressursene er samlet. Læringsmiljøteamet består 
nå totalt av 3 x 100% stilling. De tre jobber tett med ledelsen i PPT, i videreutviklingen av tjenesteprofil og 
kompetanseheving internt.  Målet er å bistå til at flere barn i Kristiansand får tilfredsstillende utbytte av det 
ordinære opplæringstilbudet/barnehagetilbudet.  
 
PPTs mandat knyttet til sakkyndighetsarbeid for barn som er henvist, med spørsmål om spesialpedagogisk 
hjelp/spesialundervisning, ivaretas som tidligere. Også her er det økt fokus på det pedagogiske miljøet barnet er 
en del av. Ikke alle kan ivaretas godt nok innen det ordinære tilbudet, det ordinære tilbudet varierer som kjent 
fra barnehage til barnehage og fra skole til skole.  
 
Avgjørende er blant annet forhold som kompetanse (kunnskap, holdninger og praksis) hos de voksne i 
barnehage og skole, organisering og ressurser satt av til tilpasset opplæring. Det er viktig at barn som har behov 
for mer tilrettelegging enn det man kan tilby innen det ordinære opplegget, får denne hjelpen, slik at retten til 
utvikling og likeverdige opplæringstilbud ivaretas for alle barn.  
 
Et overordnet mål for arbeidet på både individ og systemnivå, er at barn opplever seg inkludert i fellesskapet 
sosialt og faglig, uavhengig av om de får tilbudet/opplæringen innen det ordinære eller som en del av 
spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. PPTs satsing er i tråd med effektmålene i FLiK.    
 

 2013 2015 2017 

Andel elever med spesialundervisning 6,5 % 6,4 % 6,8 % 

Andel elever med spesialundervisning 
og assistent 

57,4 % 55,3 % 61,1 % 

 

Andelen elever som mottar spesialundervisning er relativt stabil, men har en liten økning i 2017, og omfanget 
øker jo lenger du kommer opp i klassetrinn. Det betyr at vi ennå ikke har klart å snu ressursinnsatsen fra 
ungdomstrinn til tidlig i skoleløpet. Andelen spesialundervisning ligger fortsatt under landsnittet, men disse 
ressursene vil gi mer effekt inn i en mer inkluderende ordinær undervisning. Et annet trekk er at flere av de som 
får spesialundervisning får dette i form av fagarbeider ikke i form av pedagog. Selv om det er en svak økning i 
spesialundervisning, får en større og større andel av disse barna spesialundervisningen i gruppa eller i klassen. 
Tidligere var det mer vanlig å ta elever ut i mindre grupper eller alene, noe som ofte førte til utenforskap og en 
følelse av å være ekskludert fra fellesskap. 
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SFO 
Høgskolen i Sørøst-Norge ved Hilde D. Hogsnes ble engasjert til å evaluere det faglige innholdet og kvaliteten i 
SFO. Det ble foretatt en spørreundersøkelse blant SFO-foreldre og fokusgrupper med kommunalt foreldreutvalg, 
SFO-ledere og barn. Hovedkonklusjonen er at foresatte er fornøyde, barna uttrykker at de trives, vennskap er 
viktigst, den frie leken verdsettes, samarbeidet mellom hjem og SFO/skole har stor betydning, måltidet som 
arena for sosialt fellesskap og praktiske oppgaver som svekker kvalitet og innhold. 
 
I det videre arbeidet anbefales klarere føringer for SFOs innhold og oppgaver, gjøre SFOs mandat bedre kjent for 
foresatte, retningslinjer for hva mattilbudet skal bestå av, forventning om at foreldre selv henter barna i SFO, 
organisere barnegruppene slik at ansatte kan følge barna i lek/ aktivitet over tid, sikre at foresatte og barn vet 
hvem de kan henvende seg til, ansette flere med relevant pedagogisk utdanning og tettere samarbeid mellom 
SFO og skole. Det foreslås at det nedsettes en arbeidsgruppe som vurderer anbefalingene og foreslår tiltak for 
oppvekststyret. 
 
Det ble søkt om statlige midler for å forsøke med gratis SFO i kommunen slik at alle småskolebarn kunne få 
tilbud om SFO. Søknaden ble ikke innvilget. Ellers har bystyret vedtatt å inntektsgradere foreldrebetaling for 
SFO. Hensikten med endringen er å gjøre det mulig for alle som ønsker det, skal få være med i SFO. Skolen er en 
viktig fellesarena. Deltakelse i SFO gir mulighet til å utvide vennekretsen og gjennom lek og aktiviteter tilegne 
seg ferdigheter og kunnskap. Det gjenstår å avgjøre betalingsmodell. Inntektsgraderingen planlegges innført fra 
august 2018. 
 
Bystyret sluttet seg til å forsøke 4 modeller for samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen og SFO. 
 

1. Korps i SFO-tid: Instrumentalopplæring med rekruttering til skolekorps som 
hensikt. 

2. ‘Sesam’ i SFO-tid: Kulturskolens populære ≪allkulturtilbud≫ Sesam integrert i 
SFO-tid. 

3. ‘TODDA-prosjektet’: Styrking av den obligatoriske opplæringen i musikk på 
småskoletrinnet gjennom kor- og orkestervirksomhet. 

4. ‘Talentklasse-prosjektet’: Talentklasse i musikk gir musikkfaglig dybdelæring 
som integrert del av den obligatoriske opplæringen på ungdomsskoletrinnet. 

 

Det er ønskelig å prøve ut de ulike modellene over fire år, der nye tiltak løpende prosjekteres og iverksettes. 
Etter en evalueringsperiode kan det vurderes hvilke av tiltakene som kan settes i fast drift.  Kulturskolen har fått 
utvidede budsjettrammer og vil legge fram en sak for politisk behandling om hvilke tiltak som skal iverksettes. 
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Utfordringer og veien videre 2018   
Inkluderende læringsmiljø 
Fortsatt satsing på å utvikle inkluderende læringsmiljøer i barnehager og skoler, operasjonalisere 
verdigrunnlaget, få verdiene ut i praksis, det vil si å sikre at vi handler i tråd med dem. 
 
Mobbing i bhg. og skole 
Fortsatt arbeid med å utvikle holdninger, tilføre kunnskap og utvikle kompetanse for å forebygge og håndtere 
mobbing i barnehager og skoler. Felles retningslinje tilpasses barnehage når nytt lovverk for barnehage 
foreligger.. 
 
Særskilt språkopplæring 
Systematisk arbeid med å forbedre skoletilbudet til flerspråklige elever, jf. det kunnskapsgrunnlaget som vi er i 
ferd med å utarbeide. 
 
PPT 
Til tross for FLiK satsingen og arbeidet med læringsmiljøutvikling, ser en at henvisninger til PPT på individsaker 
fortsetter å øke. For å redusere henvisningsandelen av individsaker til PPT, vil en fremover arbeide for å utvide 
det ordinære opplæringstilbudet ytterligere, ved å utvide forståelsen av normalitet og tilnærminger til læring. 
Satsingen på system- og læringsmiljø innen PPT er et tiltak på de utfordringene som kommunen står over for i 
denne sammenheng.  
 
Forskning har i senere tid pekt på betydningen av tidlig innsats for barns videre skolegang. Innsatsen i 
barnehage, særlig småbarnsalder, kan virke inn på hvordan barna klarer seg i skolen og videre i 
samfunnet. Dette ses spesielt i forhold til voksenrollen i barnehagen, der barnehage pedagogisk kompetanse 
fremstår som en avgjørende faktor for barns trivsel og utvikling. Vi må snu trenden i forhold til når barn får hjelp, 
hjelpen må komme tidligere i alder og utvikling av problematikk.                   
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Nordahl «Det gode er det fremragende sin fiende» 2017 
 
De som får spesialundervisning scorer lavt i forhold til Motivasjon og arbeidsinnsats og har betydelig lavere 
trivsel, jf. grafene over. Vi vil jobbe for å redusere behovet for spesialundervisning ved å styrke den ordinære 
opplæringa. 
 
SFO 
Innen SFO-feltet vil arbeidet i 2018 bestå i å vurdere evalueringsrapporten og prioritere tiltak for videreutvikling 
av tilbudet. Det er påbegynt et arbeid, sammen med helse- og sosialsektoren, med å vurdere om tilbudet til 
fysisk- og psykisk utviklingshemmede fra 5. trinn og oppover skal endres fra SFO til avlastning. Arbeidet 
fortsetter i 2018. 
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3 

Bedre læring og utvikling  

 

 

Status 
Ifølge T3 rapporten (Nordahl et al.2017) er det mindre kvalitetsforskjeller mellom barnehagene enn ved oppstart 
av FLiK i 2013 (T1). Dette gjelder både innenfor språklige og sosiale ferdigheter. Ifølge rapporten er det en 
økning i trivsel hos fire - og fem åringer. 
  
I FLiK-prosjektet har Kristiansand kommune bygget mye av sin tenkning på Michael Fullan sitt arbeid, som 
fremhever betydningen av kollektiv kapasitet. Det er både i barnehage og skole et stort fokus på 
kapasitetsbygging internt på den enkelte enhet og mellom enhetene.  Å bygge kapasitet er noe mer enn å bygge 
kompetanse. Kapasiteten i den enkelte barnehage og skole vil ikke alene handle om hvilken samlet kompetanse 
man har, men også i stor grad om hvordan man kan samhandle og dele erfaringer og kunnskap, så vel som fokus 
på felles mål og verdier. Kommunen fremhever dette som viktige byggesteiner i utvikling av barnehagen og 
skolen som lærende organisasjoner. 
  
Arbeidet med felles årsplanmal for barnehagen er under utarbeidelse og skal tas i bruk fra høsten 2018. 
Hensikten er å utvikle en felles verdibasert praksis der verdiene i rammeplanen og FLiK kobles tettere på det 
daglige arbeidet i barnehagen. En av hovedutfordringene har vært å minske «strekken i laget» og skape likere 
muligheter for flere. I den forbindelse har et særlig fokus vært på det å skape og videreutvikle profesjonelle 
kollektive læringsfellesskap. Noe som innebærer vektlegging av kvalitet på prosesser, oppøve læringsledelse og 
undersøke verdiutøvelser i praksis.  
 
Selv om dataene i T3 ikke kan gi klare svar på hva endringer skyldes, er det oppløftende at de oppsummerte T3 
resultatene beskriver positiv retning og noe mindre skolevariasjoner, på noen betydningsfulle indikatorer. 
For småskolen beskrives gjennomsnittsresultatene generelt høye og anskueliggjør at flertallet av elever i 
Kristiansand viser mer hensiktsmessig adferd, gjennomgående godt forhold til lærerne og opplevelser av 
inkluderende læringsmiljø. Det beskrives et mer variert bilde på mellom- og ungdomstrinnet. 
 
Fra elevsvarene på 5.-10. trinn trekker rapporten særlig frem mindre variasjon i indikatorene relasjon mellom 
lærer og elev, matematikkundervisningen og elevers selvkontroll. Variasjoner mellom skolene beskrives som 
mindre der lærerne svarer på kompetanse og trivsel og samarbeid om elever. Samtidig beskriver rapporten også 
uforløst potensiale med hensyn på likere muligheter. Dette gjelder elevers trivsel, norsk undervisningen, 
samarbeid om undervisning, motivasjon og arbeidsinnsats samt vurderinger av andel elever som vurderes til å 
ha vansker og problemer. Rapporten påpeker at det store flertallet opplever å ha venner og være inkludert i det 
sosiale fellesskapet i skolen. Samtidig er det fremdeles 9,7 % av elever fra 5. til 10. trinn som gir uttrykk for at de 
svært ofte, ofte eller av og til er isolert og ensomme på skolen.  Skolefaglige prestasjoner ligger på samme nivå 
på T3 som T1. Rapporten påpeker likevel en tendens til mindre variasjoner mellom skolene. Flere av skolene 
med lavt utgangspunkt i T1 har hatt fremgang.   

Fakta 

 Det er utviklet en ny felles årsplansmal for barnehage 

 97,7 % av elevene sier at de trives på skolen jf. Eleveundersøkelsen 2017 

 Ledelsedialogen er innført i barnehage og skole – det handler om å utfordre og støtte enhetene i deres 
faglige utvikling 
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Hva har vi oppnådd i 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Språk i barnehagen 
Kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Et systematisk og godt arbeid 
med språk er sentralt i barnehagens innhold. ‘Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver’ (2017) 
fremholder at alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i 
aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. Barnehagens arbeidsmåter skal i følge 
ny rammeplan “ivareta barnas behov for omsorg, lek, fremme danning og gi barn mulighet for medvirkning” (RP 
2017). Kommunikasjon, språk og tekst er opprettholdt som eget fagområde i barnehagen. I tillegg omtales 
personalets ansvar for å styrke barnas kommunikasjon og språk i rammeplanens kapittel om formål og innhold.  
 

Språkstandard for Kristiansandsbarnehagen ble utviklet i 2016, og trådte i kraft fra 01.01.2017. Oppfølging og 
implementering av denne har foregått gjennom 2017 og standarden skal fortsatt få oppmerksomhet og fokus 
gjennom 2018. Innføringen av de ulike verktøyene som ligger i standarden er omfattende. Standarden består av 
6 ulike deler i tillegg til et veiledningshefte, inkludert punkter til første foreldresamtale: 

 Verktøy for kartlegging av barnets språkhistorie 

 Refleksjonsverktøy for å kartlegge barnehagens språkmiljø 

 Observasjon av enkeltbarn - TRAS 

 Samtykkeskjema for bruk av TRAS 

 Overgangsskjema til skolen for det enkelte barn.  

Tilbakemeldingene så langt tyder på at barnehagene har fulgt opp den kompetansehevingen som 
innføringen av standarden har tilrettelagt for. Det kan også se ut som at bevisstheten om barnehagens 
språkmiljø har økt som følge av et systematisk arbeid med språkstandarden.  

Kongsgård barnehagesenter har fått tilført ressurser til veiledning/språkpedagoger. Disse ressursene skal styrke 
barnehagene i arbeidet med kultur- og språkarbeidet med minoritetsspråklige barn. Veiledningen ses i forhold til 
barnehagens system- og læringsmiljø. 

Fellesmerknad 5 til Bystyret2017: 
Kap 3 handler om barns økt kompetanse gjennom bedre grunnleggende ferdigheter. Gjennom 
Fliksatsingen og spesielt T1, viste det seg at 23% av barna hadde så store utfordringer med 
begrepsforståelse og språklige ferdigheter at de ikke hadde fullt utbytte av den læringen som skjer i leken. 
Bystyret støtter derfor de tiltak som er iverksatt. Språkopplæring i barnehagen er noe av det mest sentrale 
barnehagen nå jobber med, og ledelsesdialogen som foregår gjennom oppvekstdirektørens faglige 
oppfølging skal være med å bidra til systematisk og målrettet arbeid av en utviklingsplan. 
Dette er med på å at vi i et felleskap skal redusere ulikheter og øke læringsutbyttet. Barnehagen er en 
viktig arena ikke bare for språkopplæring, men også utvikle sosiale ferdigheter. 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
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De yngste barna 
Andelen 1 og 2 åringer som har barnehageplass fra år 2000 til 2017, har økt fra 37% til 82 %. En 
kompetanseheving i forhold til de yngste barna er gjennomført med fokus på nyere forskning på denne 
aldersgruppen. Det største nasjonale forskningsprosjektet på barn mellom 0-3 år, “Blikk for barn” er presentert 
for både styrere og pedagogiske ledere.  
 

Engelsk i barnehagen 
Ressursene som ble anskaffet til Engelskprosjektet 2015 - 16 er gjort tilgjengelig for de barnehagene som ønsker 
et tilskudd til sitt arbeid med et utviklende språkmiljø. Fire av de syv barnehagene som var med prosjektet 
holder fremdeles på med engelsk. Noen med strukturerte grupper, andre ved at de leker med engelske ord og 
utrykk i hverdagssituasjoner. Det vil være tilgang på ressurser som vil kunne bidra til styrking av de som vil 
fortsette dette arbeidet. 
 

Tiltak rettet mot skolene for å øke elevenes grunnleggende kompetanse 2017 
T3-undersøkelsen viser at det fremdeles er kvalitetsforskjeller internt på den enkelte skole. Resultatene på 
nasjonale prøver peker i samme retning. Likevel ser vi nå eksempler på skoler som over tid har arbeidet 
målrettet med å bygge opp en kollektiv læringskultur og får jevnere resultater. 
Strategien i Oppvekstsektoren har vært å tilrettelegge for, støtte opp om og etterspørre et systematisk arbeid 
med en kollektiv læringskultur på den enkelte skole. Vi har fortsatt tiltakene fra 2016. Ledermøtene og 
fagnettverkene er organisert som lærende nettverk. Antall tema det er fokusert på er tatt ned. Refleksjon og 
forpliktelse er etablerte arbeidsmåter. 

 
Den nye Utviklings og oppfølgingsavdelingen har et særlig fokus på å etterspørre og støtte skolene i deres 
utviklingsarbeid. Fagsjefen har utvidet gruppen som gjennomfører ledelsesdialogene fra to til fem personer. 
Dette gir mulighet for en hyppigere oppfølging. I ledelsesdialogen møter representanter for direktøren skolens 
ledelse og plan/arbeidsgruppe (PL-gruppe, EA-gruppe).  Utviklings og oppfølgingsavdelingen er nå samlet med 
formell myndighet og veiledningsstøtte under fagsjefen. Ledelsesdialogen kan nå også munne ut i et konkret 
tilbud om videre veiledning. Ledelsesdialogen brukes aktivt sammen med andre verktøy, som ekstern 
skolevurdering. Skolen forbereder seg på ledelsesdialogen gjennom å fylle ut og revidere skolens utviklingsplan. 
Et arbeid med å revidere malen for utviklingsplanen er i gang. Ved å ha et særlig fokus på å støtte og veilede 
skolens ledelse vil dette kunne hjelpe skolelederne i arbeidet med skoleutvikling på egen skole.  Målsettingene i 
FLiK vil ha en fremtredende plass i dialogen. 
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Tabellen under skisserer påbegynte og planlagte tiltak i tiden fremover, basert på satsinger kommunen allerede 
er en del av, men også nye forskrifter og prosjekter som enten er i startfasen eller kommer til å aktualiseres i 
nær fremtid. 
 

 Påbegynte tiltak Videre tiltak 

 Dypere læring for fremtiden  

Lesing Rammeverk for inkluderende språk og lesing i 
Kristiansand. 
Særlig satsingsområde for mange skoler.  

Videre fokus på og arbeid med 
rammeverket på skoleledermøter og i 
ledelsesdialogene.  Tilbud om veiledning 
til skolene. 

Regning Realfagssatsingen. 
Naturfagsnettverk. 
Samarbeid med Vitensenteret. 
Samarbeid med Universitetet 

Utvide satsingen til barnehager og SFO. 
Utvide samarbeidet med VAF 
Innlede et samarbeid med Geitmyra 
matkultursenter 

Skriving Skriving. Fokus på digital skriving gjennom 
satsningen på 1-til-1 maskin for alle elevene.  

Ta i bruk kommunens nye digitale 
standard. 

Muntlige 
ferdigheter 

Fokus på begrepet “dybdelæring”.  Arbeid fram mot ny læreplan med et 
særlig fokus på tverrfaglighet og dypere 
læring.  

Digitale 
ferdigheter 

Felles standard for arbeid med digitale 
ferdigheter.  
 
Samarbeid med UIA Profesjonell digital 
kompetanse 

Stor satsing på innkjøp av utstyr. 
Parallelt følger skolene kommunens 
standard for digitale ferdigheter. 

 

Dypere læring for fremtiden  
Vi har jf. strategien vår startet et arbeid med å undersøke hva en dypere opplæring for fremtiden bør bestå av. 
Med utgangspunkt i ny overordnet del i læreplanen jobber vi med prosesser frem mot 2020 hvor en ny plan skal 
tre i kraft. 
 
Dybdelæring må sees i sammenheng med opplæringens verdigrunnlag: 

 Kritisk tenkning og etisk bevissthet 

 Skaperglede, engasjement og utforskertrang 

 Demokrati og medvirkning  

 
 
Prinsipper for læring, utvikling og danning 

 Bredt spekter av aktiviteter, fra strukturert og målrettet arbeid til spontan lek. 

 Faglig læring blir til i samspill med andre (kan ikke isoleres fra sosial læring). 

 Dialog står sentralt 
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Å utforske og skape 

Å kommunisere, samhandle og delta 

Å lære å lære 

 
 
Viktige elementer i dette arbeidet er realfagskommune- satsingen og strategien for bruk av teknologi i 
opplæring. 
 
 

Realfagskommunen Kristiansand 
Bystyret ønsket at Kristiansand skulle bli realfagskommune. Det ble vi i 2016, som del av den nasjonale satsingen 
‘Tett på realfag’. Vår lokale strategi ble å starte opp med innsats for 5.- 7.trinn, kople arbeidet til FLiK og 
forsterke/utvikle kommunen i en mer realfaglig retning. Dette prosjektet vil også være med og styrke denne 
satsingen. 
 
Vår lokale strategi er laget ut fra en kartlegging der det avdekkes behov for å utvikle ny kompetanse bredt i 
sektoren.  Naturvitenskapelige arbeidsmåter og bruk av «Nysgjerrigpermetoden» ble valgt. I mange ulike 
sammenhenger knyttes metoden til det vi gjør. Det å være en realfagskommune forutsetter blant annet ledelse 
av lærende fagnettverk der fagutviklere i realfag i kommunen møtes jevnlig til erfarings- og ideutveksling, 
refleksjon og utprøving av nytt med elevene mellom samlingene.  
 
Nysgjerrigpermetoden inngår som fast tilnærming. I Kristiansand er det etablert et nytt lærende nettverk i 
naturfag gjennom realfagssatsingen. Fra før hadde vi tilsvarende nettverk i blant annet matematikk og ikt. 
Naturfagnettverket har vært sammen med matematikknettverket og sett nærmere på mønstre i naturen. En 
annen gang var naturfagnettverket sammen med ikt-nettverket. Denne gangen var det digitalisering og naturfag 
som var tema. I forlengelsen, og som en realisering av strategien, har Kristiansand inngått en avtale med 
Vitensenteret lokalt. Det handler om å gi alle elever på 5.trinn en dag med koding som fast ordning framover. I 
forkant av elevkursene samles deres lærere på Vitensenteret til en gjennomgang.  
 
UiA er valgt som UH- samarbeidspart for Kristiansand som realfagskommune. Realfagsmiljøet, og naturfag 
spesielt, er med og bidrar faglig i naturfagnettverket, støtter opp om treningen vår med å bruke 
naturvitenskapelige arbeidsmåter og stiller seg til rådighet for å gjøre den lokale strategien til virkelighet. 
Studentene er blant annet involvert i å utvikle eksempler på oppgaver med utgangspunkt i Bringsvær leirskole 
der Nysgjerrigpermetoden brukes. Dette har de gjort på oppdrag fra realfagkommunen Kristiansand. Resultater 
og refleksjoner fra arbeidet er delt i det lærende nettverket i naturfag. 
 
Framover vil vi utvide satsingen med realfag både til barnehage, SFO og skole gjennom ordningen vi har for 
samarbeidet for å oppnå bedre overgang og sammenheng mellom barnehage, SFO og skole. Realfagskommunen 
Kristiansand har kontakter som skal brukes på den årlige samlingen vi har felles for ledere i barnehage, SFO og 
skole - med vekt på “Overgangsobjekter” -  noe barna har positive minner med fra barnehagen, som dukker 
planlagt opp igjen også i SFO og skole. Hva kan det være innen dette feltet? 
 
Likeledes har vi samarbeid gående innen matematikk med videregående skoler/VAF. Det skal også koples til 
satsingen framover. 
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Bruk av teknologi i læring 
På bakgrunn av tidligere års målte forskjeller på IKT-ferdigheter og utstyrsnivå, både mellom skolene og innad på 
den enkelte skole, har oppvekstsektoren høsten 2017 arbeidet med å utarbeide en felles strategi for bruk av IKT.  
Bystyret ga 22. november 2017 sin tilslutning til strategien ‘Fremtidens læring - med teknologi i klasserommet’. 
Den tar utgangspunkt i den digitale tilstanden rundt bruk av IKT i læringsarbeidet i Kristiansandsskolen og ser 
denne i forhold til det samfunnet vi lever i, fremtidens skole og ferdigheter for det 21. århundre, skissert i 
Ludvigsens-utvalgets to NOU-er og i Stortingsmelding 28 (2015-2016). Den bygger også på regjeringens strategi 
for digitalisering i skolen fra august 2017. Strategien for bruk av teknologi i læring knyttes til arbeidet 
oppvekstsektoren gjør med å endre måten skolene driver undervisning og læring på, å legge til rette for en 
dypere opplæring. Strategien støtter i så måte også 
opp under de grunnleggende prinsippene og 
føringene som FLiK-satsingen bygger på. 
 
SAMR-modellen legges til grunn for skolenes 
vurderinger i hvorvidt teknologien påvirker 
læringen. Skolene må vurdere om bruken av 
teknologi kun fungerer som en erstatning for 
analoge verktøy, eller om det kan tilføre mer, eller 
til slutt endre måten oppgaver gis og løses på. 
 
I tillegg til å være retningsgivende mht. 
læringsprinsipper og læringssyn omhandler 
strategien hovedområdene: Innhold og tjenester, 
Kompetanse og ferdigheter og Teknologi og 
infrastruktur.  
 
Strategien viderefører satsingen på digitale 
læringsressurser og -tjenester ved å sikre alle elever tilgang til gode verktøy som støtter opp om utviklingen av 
de grunnleggende ferdighetene og læringssynet som legges til grunn. ‘Creaza’, ‘Kikora’, læringsplattformen 
‘itslearning’ og ‘G-Suite for education’ er alle verktøy og tjenester som støtter opp om dette på tvers av fag og 
klassetrinn, og som videreføres. I tillegg vurderer skolene selv tilfanget av andre digitale læringsressurser, enten 
disse er tverrfaglige eller fagspesifikke. Slike sikres det lokal forankring og implementering på dette området. Å 
være en digital innbygger betyr at man må besitte digitale ferdigheter og utvise digital dømmekraft. Skolene 
jobber med ressursen ‘du bestemmer’, som setter fokus på disse utfordringene. Tematikken tas opp på 
foreldremøter, enten på trinn eller for hele skolen, med både interne og eksterne kompetansebærere på 
området.  
 
Strategien legger til rette for sentrale og lokale kompetansehevingstiltak, hvor oppvekstdirektørens utviklings- 
og oppfølgingsavdeling administrerer noen sentrale tiltak og viderefører ordningen med IKT-nettverk hvor alle 
skolene deltar med utvalgte digitale spydspisser. Grunntankene i læring med teknologi og dypere opplæring blir 
også tematikk i fagnettverkssamlingen i året som kommer. Skolene tar også i bruk kompetansekartlegging og -
hevingsverktøyene som er del av kommunens IKT-plan og i samarbeid med Universitetet i Agder vil 
praksislærere ta del i kompetansehevingsmoduler rundt profesjonsfaglig digital kompetanse i årene framover. 
Skolene vurderer også eksterne kompetansetilbydere på feltet.Det legges til rette for en utrulling av teknologi 
som sikrer en 1:1-dekning for alle elever innen 2021 etter økonomisk modell presentert i kommunens 
handlingsplan. Det er oppvekstsektorens syn at ikke en teknologi kan fungere optimalt på alle trinn. Samfunnet 
vårt bærer også preg av et teknologisk mangfold, og de fleste lærere og elever har tilgang til mobile enheter med 
ulike plattformer. Dette utfordrer skolene på å tenke gjennom sitt pedagogiske ståsted og læringssyn og vurdere 
sine teknologivalg på pedagogisk grunnlag. 
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Oppvekstsektoren viderefører den digitale kartleggingen på 4. trinn og bruker Utdanningsdirektoratets ressurser 
til dette. Skolene vurderer sine egne resultater og oppvekstdirektørens stab sammenstiller disse til bruk i 
rapportering og ledelsesdialog. Ungdomsskolene oppfordres også å benytte Utdanningsdirektoratets 
læringsstøttende prøver i digitale ferdigheter i løpet av 8. trinn i arbeidet med å tilpasse opplæringen til grupper 
og enkeltelever.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rammeverk for lesing 
Da Thomas Nordahl presenterte resultatene fra T3 undersøkelsen, var han tydelig på at elevenes grunnleggende 
ferdigheter innen lesing er sentral for deres muligheter til å på sikt kunne gjennomføre og bestå det 13 årige 
skoleløpet. Flere skoler i kommunen har hatt lesing som sitt omdreiningspunkt for utvikling som del av “FLiK i 
drift”, og som tema i Utdanningsdirektoratets satsing Ungdomstrinn i Utvikling. I den forbindelse er det blitt 
utviklet et nytt rammeverk for lesing i Kristiansandsskolen.  Skolene har i år begynt å reflektere over egen praksis 
i relasjon til det nye rammeverket. Da en ønsker at skolene skal prioritere utviklingsarbeid i tråd med eget 
utfordringsbilde, for å unngå distraksjoner, har en valgt å åpne for at skolene selv vurderer om og når, og i 
hvilken grad rammeverket for lesing vil være et naturlig redskap for dem i arbeidet. 

  

Fellesmerknad 6 til Bystyret 2017: 
Kristiansandskolen skårer lavt på lesing. Lesing og leseforståelse er grunnlaget for læring. Bystyret ber 
derfor om at tidlig innsats innen leseopplæringen blir et satsingsområde i de kommende årene. Målrettet 
innsats mot grupper/enkeltelever som leser dårlig, er særdeles viktig for å lykkes i skoleløpet. 
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Elevundersøkelsen 2016 og 2017   
Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år på høsten og den gir oss informasjon om hvordan elevene opplever 
læringsmiljøet sitt.  Det er elevene på 5. til og med 10. trinn som besvarer undersøkelsen, og den inneholder 
spørsmål knyttet til et bredt utvalg indikatorer på kvaliteten ved læringsmiljøet.  Vi velger å kommentere noen av 
de mest sentrale indikatorene knyttet til læring og utvikling i denne gjennomgangen. Vi berører ikke alle spørsmål 
som inngår i alle indikatorene, men gjør noen utvalg for å illustrere hva de ulike temaene består i. 

 
Elevundersøkelsen 2014/2017 
 
I Elevundersøkelsen blir elevene spurt om de trives på skolen. Elevene har fem svarkategorier de kan velge 
mellom, trives svært godt, trives godt, trives litt, trives ikke noe særlig og trives ikke i det hele tatt. De tre første 
svarkategoriene slås sammen som uttrykk for elevenes trivsel.  Når vi sammenligner resultatene fra 2014 med 
resultatene fra 2017 ser vi at den sosiale trivselen er relativ stabil og høy over tid. 97,7 % av elevene trives i 2017 
mot 98,2 % i 2014.  
Trivsel for jenter vs. gutter 
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Elevundersøkelsen 2017 
 
Det er heller ikke noen betydelig forskjell mellom gutter og jenter hva gjelder spørsmålet om de trives på skolen. 
Sosial trivsel er viktig del av læringsmiljøet og en del av fundamentet for læring og utvikling. 

 
Hvis vi ser på indikatoren støtte fra lærerne, indikatoren består av spørsmål knyttet til om læreren bryr seg om 
elevene, om læreren har tro på elevene, om de behandles med respekt av lærerne og om de får hjelp når de står 
fast, ser vi at elevene opplever det i stor grad.  Her er det verdt å merke seg at på spørsmålet om elevene 
opplever at lærerne har tro på dem scorer aller høyest. Det at elevene opplever støtte og omsorg og positive 
forventninger fra lærerne er svært viktig for elevenes læring og utvikling. 
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Støtte hjemmefra 

 
 
Støtte hjemmefra er viktig for hvordan du lykkes på skolen, 86,4 % av elevene sier at de foresatte ofte eller 
svært ofte viser interesse for det de gjør på skolen.  
 
Vurdering for læring 

 
Internasjonale studier viser at vurdering for læring er en av de mest effektive måtene å styrke elevenes utbytte 
av opplæringen på og deres muligheter til å lære. Vurdering for læring kan vi forstå som en måte å tenke og 
handle på, som hele tiden har elevenes læring som mål. Vi ser av svaret på spørsmålet over at her har vi 
utviklingspotensialer, vurdering for læring er også et grunnleggende element hvis vi skal oppnå en dypere 
læring. 
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Læringskultur 
 

 
I forhold til indikatoren læringskultur, undersøkes elementer som arbeidsro, holdning til skolearbeidet og syn på 
feil som utgangspunkt for læring.  Her ser vi ganske stabile gode resultater, med unntak av arbeidsro, hvor det er 
mer varierende svar. Det at det er lov til å jobbe godt i klassen og at det er anerkjent. Det gir et godt grunnlag for 
læring og utvikling. En kultur for at feil er første skrittet til ny læring, åpner for trygghet til å prøve nye ting, noe 
som også er avgjørende for å få til en dypere læring – vi kan prøve, feile og lære sammen. 
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Motivasjon 

 
79,7 % av elevene sier de er interessert i å lære i mange eller i de fleste fag.  20,3 % av elevene sier de i liten grad 
, eller ikke i det hele tatt det. Her ligger et potensiale til å koble enda flere på læring, vi må skape mening og 
relevans for disse. 
 
 
 
Elevdemokrati og medvirkning 

 
76,6 % av elevene opplever at lærerne legger til rette for at elevene kan delta i elevrådsarbeid i stor eller svært 
stor grad. Medvirkning i skoledemokratiet er viktig, men det å være medvirkende i forhold til eget læringsarbeid 
vektlegges i tillegg i stor grad i læreplanfornyelsen. Av grafen på neste side kan vi se at kun 44,4 % av elevene 
oppgir at de er med på å foreslå hvordan de skal jobbe med fagene, her er det store utviklingspotensialer.  
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Regler på skolen 

 
 
Tydelige rammer og felles regler skaper forutsigbarhet og grunnlag for gode læringsmiljø, elevene opplever det i 
stor grad i Kristiansand.   
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Trender i Elevundersøkelsen 
Oversikt elevundersøkelsen 7. og 10. trinn 2017 – kommunalt, regionalt og nasjonalt utrykt ved gjennomsnittlig 
score av 5 punktskala.

 
 
 
De to tabellene over viser resultatene for 7. og 10.trinn innenfor de indikatorene vi har kommentert på 
kommunenivå når vi går inn i elevundersøkelsen. I fremstillingen sammenligner vi også resultatene med Vest- 
Agder og Nasjonalt. Det som er en trend er at elevene på 7.trinn svarer gjennomgående mer positivt enn 
elevene gjør på 10.trinn. Denne trenden ser vi lokalt, på fylkesnivå og nasjonalt.  Elevene går på et vis lei, kobles 
av opplæringen. Denne utviklingen forsøker man nå å snu gjennom læreplanfornyelsen, lage en mer relevant 
opplæring for fremtida som «kobler elever på».  
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Resultater på Nasjonale prøver 5. trinn 
Resultatene fra Nasjonale prøver for høsten 2017 for 5.trinn viste en positiv utvikling.  
Kommunen har et mål om å få stadig flere elever opp fra nivå 1, og vi ser nå en tendens til en god utvikling. Vi 
klarer å løfte flere fra nivå 1 til nivå 2. (Det er tre mestringsnivåer på 5.trinn). 
 
Et spesielt trekk ved årets Nasjonale prøver, er at det er skoler med høyt utslag på sosioøkonomiske 
bakgrunnsfaktorer (mangfoldsskoler) som bidrar til å trekke gjennomsnittet opp i kommunen. Skoler med mer 
lavt utslag viser derimot mer en motsatt tendens. Dette representerer en særdeles unik utvikling, med tanke 
utdanningssystemets målsetting om utjevning av ‘sosial arv’. For å forstå denne tendensen, ønsker Kommunen å 
se på muligheter for kvalitative dybdestudier i tiden fremover, slik at en kan undersøke trekk og kvaliteter ved 
ulike enheter som kanskje utmerker seg i denne sammenheng.  

 
I HP 2017-2020 var målsettingen for lesing på 5. trinn i 2017 satt til 78 % - andel av elevene på nivå 2 og 3, 
resultatene for 2017 viser at 78,9% av elevene havnet på nivå 2 eller 3.  
 
 

  
 

 
En særlig gledelig utvikling ser vi i engelsk der andelene elever i prøveklasse 1 aldri har vært lavere. Det har de 
siste årene vært større oppmerksomhet til de yngste barna. Flere barnehager i Kristiansand har hatt 
engelskprosjekter, og engelskopplæringen har også fått en større plass på småskoletrinnet. Dette kan være 
medvirkende årsaker til en ønsket utvikling.  
  



47 
 

Nasjonale prøver i Engelsk er ikke en egen indikator i handlingsprogrammet, men samlet sett ser vi nå at 
andelen på mestringsnivå 2 og 3 er på 82,5 % og har ikke vært høyere tidligere. 

 

 
 

Regning har stabile tall, med en nedgang i andelen elever i prøveklasse 3. I HP 2017-2020 var 
målsettingen for regning på 5.trinn i 2017 satt til 77 % - andel av elevene på nivå 2 og 3, resultatene for 
2017 viser at 77,6 % av elevene havnet på nivå 2 eller 3.   
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Resultater for Nasjonale prøver på 8. og 9.trinn 

På ungdomstrinnene viser en gledelig tendens på Nasjonale prøver de siste årene at færre elever presterer på de 
to laveste mestringsnivåene på 9. trinn(Det er fem mestringsnivåer for ungdomstrinnet). Utviklingen går derimot 
saktere for 8. trinn. Resultatene for 8.trinn viser relativt stabile tall over tid, med en tilbakegang på regning.  
 
Nasjonale prøver på 9.trinn gjennomføres kun i lesing og regning, ikke i engelsk. Resultatene fra årets nasjonale 
prøver i Kristiansand viser at flere elever på 9. trinn havner på nivå 4 og 5 sammenlignet med året før, både i 
lesning (fra 44,5 til 46,3 prosent) og regning (fra 46,4 til 50,8 prosent). 
 
På 8. trinn er det en tilbakegang i regning, og en ørliten lavere andel elever på nivå 4 og 5 i engelsk. I lesing på 8. 
trinn er det merkbart færre på de to øverste nivåene og flere på mestringsnivå 1 og 2, sammenlignet med i fjor. 
Forklaringen på dette er en rutinesvikt som gjør at det mangler poenggiving på en del (9) svar for 166 elever på 
8. trinn og 100 elever på 9. trinn. Det er ca. 1000 elever på hvert trinn. 
 
Vi har gjort en analyse av prøvene som dessverre ikke er registrert. Den viser at skåren på 8. trinn hadde vært 
høyere om alle svarene hadde vært riktig registrert. Sannsynligvis hadde vi da hatt en positiv utvikling for lesing i 
8. trinn, og en enda mer positiv utvikling på 9. trinn. 
 
8.trinn Nasjonale prøver 
I HP 2017-2020 var målsettingen for Nasjonale prøver i lesing på 8. trinn i 2017 satt til 72 % - andel av elevene på 
nivå 3,4 og 5, resultatet for 2017 viser 70% på nivå 3,4 og 5. Dette er en tilbakegang som har sammenheng med 
rutinesvikten knyttet til manglende manuell scoring av 9 oppgaver i prøven.  
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I HP 2017- 2020 var målsettingen for prøven i regning i 2017 satt til 71 % - andel av elevene på nivå 3, 4 
og 5, resultatet for 2017 viser 69,2% av elevene på nivå 3,4 og 5. Dette er en tilbakegang i forhold til 
2016. 

 
Det er ingen indikator for nasjonale prøver i engelsk i Handlingsprogrammet, resultatene viser en svak 
tilbakegang på nivå 4 og 5 i 2017. 
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Nasjonale prøver 9.trinn 
I HP 2017-2020 var målsettingen for Nasjonale prøver i lesing på 9. trinn i 2017 satt til 82 % - andel elever på nivå 
3, 4 og 5, resultatet for 2017 viser 82,2 % på nivå 3,4 og 5. Dette er på tross av at også så mye som 100 elever på 
9.trinn også mangler score på 9 oppgaver i prøven. 

 
 

I HP 2017- 2020 var målsettingen for prøven i regning i 2017 satt til 82 % - andel av elevene på nivå 3, 4 og 5, 
resultatet for 2017 viser 82,6 % av elevene på nivå 3,4 og 5.  
 

 
Vi ser en fin fremgang på nasjonale prøver på 5.trinn, men resultatene på 8.trinn indikerer at vi må 
fortsette å fokusere på mellomtrinnet, her legges grunnlaget for disse resultatene. Bidraget til 
ungdomsskolene fra 8. trinn til 9.trinn er tilfredsstillende. Allikevel skjuler resultatene fortsatt forskjeller 
mellom skolene som vi må interessere oss for i tida som kommer.  
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Standpunktkarakterer og eksamen 
 

Standpunkt 
Under er standpunktkarakterene gjengitt for de fire siste årene bildet er stabilt matematikk skiller seg ut med en 
fremgang fra 2016, som er opprettholdt i 2017. Standpunktkarakterene er sammen med eksamen grunnlaget for 
grunnskolepoengene som elevene bruker til å søke seg inn på videregående skole, nivået på grunnskolepoeng 
sier mye om i hvilken grad elever lykkes med å gjennomføre videregående skole. 
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Eksamen 
Alle elevene på 10.trinn skal opp til skriftlig eksamen i norsk, matematikk eller engelsk. 
Dette trekkes mellom skolen hvert år. I tillegg kommer de aller fleste elevene opp i 
muntlig eksamen i et av de øvrige muntlige fagene, dette trekkes også.  
 
I forhold til standpunkt karakterene ser vi noe mer variasjoner i resultatene på eksamen 
og særlig i muntlige fag. Dette har sammenheng med mindre utvalg, hvor 
enkeltresultater gir større utslag på snittresultatet. 
 
Hvis vi ser på de skriftlige fagene norsk, matematikk og engelsk var det en tydelig 
fremgang for kullet som gikk ut i 2016, fra 2,9 i snitt i 2015 til 3,6 i snitt i 2016, dette 
nivået er opprettholdt av kullet som gikk ut i 2017. I engelsk ser vi også en fin fremgang 
i 2017, mens norsk skriftlig har en svak tilbakegang og norsk sidemål er stabilt. 
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Grunnskolepoeng 
Utviklingen i grunnskolepoeng har, med unntak av en positiv tendens i skriftlig eksamen i matematikk, holdt seg 
relativt stabilt de siste fem årene. Mens det har vært resultatene i Norsk og Engelsk skriftlig eksamen som 
tidligere har bidratt til å trekke opp gjennomsnittet i kommunen, ser det nå ut til at det er skriftlig eksamen i 
matematikk som påvirker gjennomsnittet i positiv retning. Tabellen under viser gjennomsnittet i 
grunnskolepoeng de siste fem årene: 
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Utvikling av likere muligheter internt på enheter og mellom enheter 
Hvis vi ser på det samla bildet hva gjelder elevundersøkelsen, nasjonale prøver og grunnskolepoeng ser vi 
relativt stabile resultater. Hvis vi går inn i materialet ser vi fortsatt forskjeller og varierende resultater fra år til år 
på enhetene. Samtidig ser vi flere og flere eksempler på skoler som viser jevn positiv utvikling over tid, og et 
særtrekk ved noen av disse er at de har en historikk med lav score på nasjonale prøver og kjennetegnes av å ha 
et lavt utdanningsnivå i sitt område. 
 

Det er fortsatt behov for å fokusere på å utvikle kollektiv praksis, både på og mellom enhetene for å oppnå likere 
muligheter for barn og elever ved de ulike enhetene i kommunen. 
 

Grafene som følger på neste side viser resultatene på nasjonale prøver i lesing for skoler med systematisk 
nedgang i antall elever på nivå 1, og tilsvarende økning på elever på nivå 3.  
 

Resultater på nasjonale prøver i lesing – tre case: 

Skole 1 

Lokalt eksempel elevundersøkelsen, 5. trinn 2017 – Skole 1  
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Data er øyeblikksbilder, men skole 1 har en jevn positiv fremgang knyttet til nasjonale prøver, det man kan 
merke seg er at skolen også har en høy score på elevundersøkelsen, denne balansen er et viktig mål på om 
opplæringen er bærekraftig. Hvis man ser tendenser til lavere kvalitet i læringsmiljøet, ved økning i skolefaglige 
prestasjoner, bør man reflektere over om skolen er for mye prestasjonsdrevet og om det går på bekostning av 
psykisk helse, fokus på livsmestring, etc. Hvis man på den annen side opplever en for stor fokus på sosial trivsel, 
så får man kanskje ikke oppfylt hensikten med å være på skolen, nemlig læring og utvikling. Man må ha trivsel 
med det man er der for. Det blir derfor viktig å følge med på både læringsmiljø og læringsresultat, du får ikke det 
ene uten det andre.  Dette må skolene interessere seg for og undersøke. 
 
Vi finner skoler som har jevn positiv utvikling på læringsmiljøet, men som ikke har like stabile læringsresultater, 
og finner den andre varianten som har stabil utvikling på læringsresultater, men strever med utvikling 
læringsmiljømessig, begge varianter kan være problematiske med tanke på å oppnå en bærekraftig utvikling. 
 
Skole 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skole 3 
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Alle skolene har hatt et kollektivt fokus på lesing, de representerer ulike bydeler men har til felles at de ligger i 
bydeler med stort sosioøkonomisk og kulturelt mangfold. Dette finner kommunen interessant, da nettopp disse 
indikatorene tidligere har blitt trukket frem som noe av forklaringen på hvorfor noen skoler har mange elever på 
de laveste nivåene på Nasjonale Prøver.   
 
Noe kan tyde på at det er et kollektivt skifte i læringskulturen ved disse skolene, da en ser tilsvarende 
utviklingsmønster i resultatene på nasjonale prøver i engelsk eller matematikk.  
 
 
Skole 4 
 

 
 
 
Skole 4 er et eksempel på en skole som ikke har samme stabile utvikling over tid, men har større variasjoner.  
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Utfordringer og veien videre 2018 
 

Ledelsesdialog 
Ledelsesdialogen, og prinsippene for lærende møter som legges til grunn for denne, vil være verktøy for både 
barnehage (de kommunale) og skole. Enhetens utviklingsplan er utgangspunktet for dialogen. 

Hovedfokus i dialogen blir:  

 Hva er enhetenes strukturelle mål? 

 Hvordan jobbes det med en kollektiv tilnærming til utviklingsarbeid og hvilke 
prosesser er enheten i?  

 Hva er målbare mål i barnehagen, og hva er tegn på at barna opplever en god 
barnehage- og skolehverdag? 

FLiK er innarbeidet gjennom at verdiene og utfordringsbildet synliggjøres i barnehagenes og skolenes planer. 
Pedagogisk analyse brukes som verktøy i det daglige arbeidet på enhetene. Vi opplever et felles verdigrunnlag i 
drift etter FLiK arbeidet. Dette vil vi videre etterspørre og videreforedle i ledelsesdialogene og ledersamlingene. 

Barnehage 

Fortsetter arbeidet med de yngste barna.  

 Livsmestring og helse. Fortsatt kompetanseheving på området vold og 
seksuelle overgrep og traumebevisst omsorg.  

 Likestillingsperspektivet i barnehagens innhold.   

 Implementering av rammeplan inkludert ny mal for årsplan. 

  Videre utvikling av veiledningstjenesten som retter seg mot barnehager med 
minoritetsspråklige barn.   

Skole  

 Dypere læring for fremtiden.  

 Livsmestring og helse. 

 Rammeverk for lesing 

 Realfagskommunen, inkludert bruk av teknologi i læringen. 
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Foto: Anders Martinsen fotografer 
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4 

Flere får gjennomført det 13.årige 

læringsløpet  

 

 

 

 

 

Status 
Dette er et av de tre nasjonale sektormålene kommuner og fylkeskommuner blir bedt om å følge opp på 
systematiske måter og rapportere årlig om til Fylkesmannen. Etter å ha strevd med å finne nyttige og faste 
løsninger for samarbeid mellom ulike deler av utdanningssystemet - med sine ulike planverk tradisjoner og 
kulturer, har vi nå stadig bedre ytre vilkår for å satse mer felles og langsiktig. Styringsdokumentene for 
barnehage, grunnskole og videregående skole ses mer i sammenheng og har samme mål for sin innsats. Barn og 
unge skal rustes for sin framtid, som aktive samfunnsborgere og bidragsytere, med trening i omstilling og 
livslang læring. Verdigrunnlaget i FLiK underbygger samme tenking. Organisasjonen med sine ansatte skal bidra 
til å realisere målene. 
 
Mellom barnehage, SFO og skole har Kristiansand utviklet et system for å oppnå et mer sammenhengende 
læringsløp for barna. Ordningen kalles Rød tråd. Utvikling av felles kompetanse danner et nødvendig grunnlag. 
Hvert år samles lederne i barnehagene, SFO og barneskolene til en felles dag der aktuelle tema drøftes. 
Hensikten er å få innsikt i hverandres arbeid, forsterke ønskelige felles ordninger og få innspill til nye områder å 
samarbeide om for å nå målene våre.  
 
Mellom grunnskolenes ungdomstrinn og videregående skoler er en tilsvarende ordning for samarbeid utviklet. En 
samarbeidsavtale er inngått av Kristiansand kommune og Vest- Agder Fylkeskommune med prioriterte punkter. 
Den følges opp med konkrete tiltak og vurderes årlig og oppleves som både viktig og tjenlig. 
 
For å oppnå målet om økt gjennomføring i videregående skole trengs felles mål å forholde seg til og samhandling 
underveis i alle ledd av organisasjonen. I tillegg er det lagt opp til at metodikken - Lærende nettverk - brukes i de 
regionale fagnettverkene, ledermøtene og møtene i bydelene/klyngene. Arbeidsmåten skal fremme en mer 
kollektiv læringskultur i sektoren, felles forståelse og tydeligere retning for innsatsen som gjøres. 
 
 
 
 
 

Fakta 

 Det er gjort en stor innsats for å rekruttere barn med flerspråklig bakgrunn til barnehage 

 Det er i 2018 pr. januar 5034 barn med barnehageplass i Kristiansand. 

 Det tar 5-7 år å lære seg et skolespråk 

 78 % av elevene som startet i videregående opplæring i 2011 har gjennomførte etter 5 år 
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Flerspråklige barn og barnehageplass 
Det er etablert en årlig innsats for å rekruttere flere barn med flerspråklig bakgrunn til å søke barnehage. Opp 
mot søknadsfristen for ny barnehageplass 1. mars gjennomføres det en kampanje som retter seg spesielt mot 
minoritetsforeldre for å minne på søknadsfristen og framheve betydningen av å gå i barnehagen. Materiell er 
produsert og oppdateres og utvides hvert år. En målrettet annonsering på Facebook har fått mye 
oppmerksomhet. Målinger viser til en rekkevidde på over 7000 personer i Kristiansand på språkene norsk, 
engelsk, somali, arabisk og russisk.   
 
Barnehagen er den viktigste inkluderingsarenaen for barn i Norge og det er der grunnlaget legges for å lære et 
rikt språk. Et godt språk er sentralt for hele barnets utvikling og grunnlaget for å lykkes med skole og utdanning. 
Språk er avgjørende for å etablere vennskap og å delta i felleskapet. Forskning viser at det tar to år å lære seg et 
hverdagsspråk og fra 5 - 7 år å lære seg et “skolespråk”. Det er derfor særlig viktig at barn fra flerspråklige 
familier begynner tidlig i et språkstimulerende barnehagemiljø.  
 
Morsmål og norsk 
“Språk er viktig- gjør det riktig!” er tittelen på en liten brosjyre som oppvekst har utviklet for å veilede 
flerspråklige foreldre. Med bakgrunn i moderne forskning forklares barns evne til å lære flere språk samtidig og 
råd for hvordan foreldre kan støtte denne utviklingen. Dette arbeidet startet etter et samarbeidsmøte mellom 
barnehagemyndigheten og ledende helsesøstre der man så behovet for informasjon knyttet til barns 
språklæring. Man mente at det blant mødre med annet morsmål enn norsk, fantes en myte om at barna må lære 
morsmålet først, så norsk, og at det er en viktig grunn til at mange venter med å søke barna inn i et norskspråklig 
miljø i barnehagen. Brosjyren er oversatt til seks ulike språk i tillegg til norsk og er distribuert blant annet til alle 
Familiens hus og til barnehagene. De aktuelle språkene er arabisk, somali, engelsk, tigrinja, russisk og dari.  
  

Fellesmerknad 7 til Bystyret2017: 
Alle barn og unge bør gjennomføre det 13- årige skoleløpet. For å klare dette bør overgangene mellom de 
ulike trinn gjøres så gode som mulig. 
Barnehage til skole er første skritt for å forebygge frafall /drop- out i videregående skole. Bystyret ber om 
at disse overgangene styrkes med klare rutiner fra barne- og ungdomstrinn til videregående skole. Spesielt 
bør rutinene på overgangen mellom barnetrinn og ungdomstrinn formaliseres og starte tidligere enn det 
som blir gjort i dag. 
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Mellom barnehage, SFO og grunnskole - Overgang og sammenheng  
Det er laget faste rutiner for avtalte tiltak i overgangen der de ulike aktørene inngår.  Oppdatert utgave er 
tilgjengelig for alle på nett. Kommunen benytter en felles mal vi kaller Overføringsskjema i forbindelse med alle 
barn sin forberedelse til skolestart.  
Det er gjennomført et felles ledermøte for alle ledere i barnehage (også de private), SFO og skole, der aktuelle 
tema drøftes.  
 
 

Mellom grunnskole og videregående skole – overgang og sammenheng 
Samarbeidsavtalen, som er inngått mellom Kristiansand kommune og Vest - Agder Fylkeskommune, er til hjelp 
for arbeidsgruppen som skal konkretisere tiltak basert på felles prioriteringer. For å bidra til at flere 
gjennomfører og består videregående opplæring, er matematikk valgt som særlig satsingsområde. Det er en 
kjent sak at for mange stryker eller får ikke bestått i matematikk på videregående. Det er avsluttende eksamen 
etter første året. Derfor er det av stor betydning å følge innsatsen i matematikk underveis. Her har 
fylkeskommunen og kommunen felles interesser.  
På grunn av omorganisering i oppvekstsektoren, har arbeidet ligget noe nede det siste året. I den nye 
organisasjonen med en egen avdeling for utvikling og oppfølging er det tatt tak i arbeidet igjen. Det er økende 
interesse og forståelse for samarbeidet og rammevilkårene stimulerer til engasjement og opplevelse av å være 
med på noe viktig. 
 
Alle elever har rett til nødvendig rådgivning i sosialpedagogiske og utdanning- og yrkesfaglige spørsmål, sier § 22 
i forskrift til opplæringsloven. Rådgiver i hver ungdomsskole skal gi informasjon, veiledning og oppfølging ift 
fremtidig valg av utdanning og yrke. Når det gjelder kompetanse, har rådgiverkorpset i Kristiansand kommune 
god veilederkompetanse i form av studiepoeng og et godt samarbeid med aktører i arbeidslivet. 
 
Samarbeidet mellom rådgiverne i grunnskole og videregående skole fungerer godt. Felles møteplasser med 
erfaringsutveksling og kompetanseheving bygger relasjoner og fellesskap mellom grunnskole og videregående 
skole. For utvalgte elever avtales overgangsmøter og alt dette tilsammen skal sikre at hver ungdom søker inn til 
videregående skole på et kunnskapsbasert grunnlag og får tilpasset opplæring i videregående opplæring. 
 
Ulike praktiske karriereveiledningstiltak gjennomføres hvert år. Lokale behov i arbeidsmarkedet har stått i fokus 
det siste året, og fakta omkring dette formidles til rådgiverne gjennom møter med ressurspersoner fra bedrifter 
og opplæringskontor. Fagopplæringa har blitt løftet fram da innsøkingen til yrkesfag på videregående skole har 
sunket de siste årene til godt under landsgjennomsnittet. Vest-Agder var tidligere et sterkt yrkesfagfylke der 
innsøkingen til disse linjene i videregående opplæring lå godt over landsgjennomsnittet. Vi trenger fagarbeidere 
og det åpnes for flere muligheter i videregående opplæring både for omvalg, utvidet opplæringsrett og yrkesfag 
med studiespesialisering. Videregående skoler legger også stadig bedre til rette for kryssløp; blant annet kan 
elever fra Vg1 studiespesialisering nå søke rett inn på «Kjemiprosess»(tip Vg2).  
 
Lærlinger til bedrifter innenfor dette fagområdet har de seinere år blitt hentet fra andre steder i landet for å 
dekke behovet på Sørlandet. Grafen nedenfor illustrerer utviklingen i valg av yrkesfag de siste fem årene, på 
nasjonalt og fylkeskommunalt nivå. 
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Valg  

Kilde: Utdanningsdirektoratets statistikkportal 

  
I 2017 var det i VA kun 43,6 % med ungdomsrett som hadde YF som sitt første valg ut fra ungdomsskolen (Vigo-
data, 2017).  
 
Vi er inne i en periode med noe lavere elevtall i videregående opplæring i Vest - Agder. Vi har hatt en nedgang i 
antall lærekontrakter de siste årene, men prosentandelen som får læreplass i bedrift har økt. Her ligger Vest - 
Agder høyt sammenlignet med andre fylker. I praksis får alle søkere til læreplass et tilbud i bedrift eller skole. Pr 
15.nov 2017 er det fra 2-15 ledige læreplasser innenfor 11 ulike utdanningsprogram. 
 
Det er et dilemma i veiledning der du ser samfunnets behov for eksempel helsefagarbeider, men veisøker som 
rådgiver har foran seg, ikke lyser av motivasjon for dette yrket. Valgmulighetene i dag er enorme - skal 
rådgiver/veileder være realitetsorientert eller motivere og bygge opp? Karriererådgiveren er ikke allviteren 
lenger men snarere tilretteleggeren for erfaringsbasert læring.  
 
Hvordan kan menneskene møte det usikre på en positiv måte?  
De nye karriereteoriene vektlegger også at man bør få en forståelse av at hele livet ikke må være planlagt og at 
nettopp det kan gi muligheter i stedet for å være et hinder. Kreativitet, utholdenhet, nysgjerrighet, risikotaking 
og fleksibilitet blir viktige kompetanser for den enkelte å ha i en slik situasjon. 
 

 

Hva har vi oppnådd i 2017  
Flerspråklige barn og barnehageplass 
Det er i 2018 pr. januar 5034 barn med barnehageplass i Kristiansand. Av disse er det 921 barn som er registrert 
med annet morsmål enn norsk. De fleste voksne blir to- eller flerspråklige i løpet av livet. Det å vokse opp med to 
språk er en ressurs for barnet der begge språkene får gode utviklingsvilkår. Å beherske norskspråket på et 
grunnleggende nivå er vesentlig for barnas videre skolegang og deltakelse i felleskapet med andre. Det er derfor 
nødvendig at barnehagene støtter systematisk opp om flerspråklige barns språkmiljø og -utvikling.  
 
Flerspråklige barn vil, ifølge Språkstandard for Kristiansandsbarnehagen, bli observert i forhold til språk både på 
morsmål og norsk. Deres språkhistorie skal også, ved hjelp av foreldrene kartlegges som en støtte i barnehagens 
arbeid med å stimulere språket.   
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Mellom barnehage, SFO og grunnskole  
Det er blitt en fast ordning å gjennomføre et felles årlig ledermøte med aktuelle tema. Arbeidsgruppen Rød Tråd 
har regien. Innholdet i samlingen dette året var særlig rettet mot betydningen SFO kan ha/har knyttet til 
overgang og skolestart. Vår forståelse av overgangsprosesser er sterk influert av boken: ‘Forståelsen av gode 
overganger og opplevelsen av sammenheng mellom barnehage, SFO og skole’ (Hogsnes, 2014). 
 
I økende grad involveres og koples arbeidsgruppa inn når ulike instanser skal fornye/utvikle tiltak beregnet for 
aldersgruppen. Det gjør det mulig å skape enda bedre overganger for barna, der innsatsene kommer i en 
planmessig og avklart sammenheng. “Rød Tråd” er et kjent begrep mange refererer til. 
 

Mellom grunnskole og videregående skole 
Dette året er det igjen gjennomført en felles fagdag i matematikk for sentrale lærere og ledere i 
ungdomsskolene og videregående skoler i regionen Knutepunkt Sørlandet - fra 2018 region Kristiansand. 
Arbeidsgruppen, som følger realiseringen av prioriteringen matematikk i samarbeidsavtalen er reetablert og 
forsterket.  
 
Vi har laget en felles strategi videre med konsekvenser både for kommunen og fylkeskommunen.  Den består av 
tre faste møtepunkter i året der matematikk er tema og ungdomsskolene og de videregående skolene involvert. 
I november innkalles det til felles fagdag i matematikk i regi av arbeidsgruppen. Innholdet baserer seg på ønsker 
og innspill fra samlingen forrige året og behov som har kommet til underveis. Skolene er delt inn i klynger der 
hver videregående skole koples til grunnskoler i geografisk nærhet. I løpet av april inviterer den enkelte 
videregående skole sine ungdomsskoler i klyngen til møte hos seg. Klyngene har allerede gjort avtaler på 
fagdagen i november om innhold for samlingen i april. Møtene skal oppleves praktiske, nyttige og berøre 
problemstillinger lærerne opplever i det daglige. I september er det fagnettverket i matematikk på 
ungdomstrinnet som skal invitere faglærere fra de videregående skolene til sin første samling på høsten. Igjen 
prioriteres innhold som skal bidra til bedre gjennomføring i matematikk i videregående skole. 
Planene er godkjent og beskrevet, gjort kjent for de som skal delta og har fått god mottakelse av de involverte. 
 
Alle barn skal oppleve seg inkludert i Kristiansandsskolen. En opplevelse av å kunne bidra, og å være med å 
bestemme hvordan et positivt ungdomsmiljø vokser fram, kan hjelpe unge til å finne sin plass i skolen og 
samfunnet.  
 
Vi lager en ungdomskonferanse i uke 6 i februar, der vi ønsker at ungdommer fra alle ungdomsskolene skal delta 
i en idedugnad for sammen å finne ut hvordan kommunen og Kristiansand sentrum kan bli et trygt og 
inspirerende miljø for ungdommene. Elever fra videregående skoler, politikere, folk fra administrasjonen i 
kommunen og deltakere fra frivillige organisasjoner vil være med. 
 

Gjennomføring i videregående skole 

 
Tabellen viser at av kullet som gikk ut av grunnskolen i 2011 etter 5 år, så har 78 % gjennomført og  
bestått vg3, kullet som gikk ut i 2010 hadde en gjennomføring på 76 % etter 5 år.   



65 
 

 

 
Vi ser videre at antall ungdom som står utenfor opplæringen er betydelig redusert pr.15.11.2017, under kan 
man se alderssammensetningen i denne gruppen. 
 

 
 
I tabellen under ser vi hva de 173 ungdommene som står utenfor opplæring pr. 15.11.2017 gjør. 

 

 

Utfordringer og veien videre 2018 
 

Flerspråklige barn og barnehageplass 
Samlet innsats på dette feltet er nødvendig. Mange kommunale instanser har kontakt med flerspråklige familier. 
En styrking av samarbeidet mellom disse vil kunne heve kvaliteten på den samlede innsatsen. Det er etablert en 
rutine for samarbeid mellom helsestasjoner og barnehager. Her ligger potensiale til å styrke arbeidet med 
flerspråklige familier og øke andelen barn som søkes inn i barnehage.  
 

Mellom barnehage, SFO og grunnskole  
 Hvordan få Overføringsskjemaet mer kjent og synlig i bruk for flere på skolene? 

 Hvilke grep trengs for å kople barnehage, SFO og skole sammen i realfagsstrategien 
“Kristiansand som realfagskommune”?  

 Hvordan skaper vi sammenhengende læringsløp for barna med “ Felles språkstandard i 
barnehagen” og “Rammeverk for inkluderende språk og lesing i Kristiansand”? 
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Mellom grunnskole og videregående skole 

Hvordan få foreldre og foresatte til å involvere seg enda mer i elevenes karrierevalg i ungdomsskolen?  
Kan vi få foreldre/foresatte inn som ressurspersoner/rollemodeller som forteller om yrker og arbeidsplasser 
utenfor skolen og skape fremtidsdrømmer og motivasjon til å ta utdanning? 
 Hvordan få flerspråklige foreldre til å delta mer aktivt i slike sammenhenger?  
 

Samarbeidsavtalen mellom Kristiansand kommune og Vest - Agder Fylkeskommune har flere prioriterte 
satsingsområder. Vi har kommet godt i gang med matematikk. Veien videre for arbeidet blir å realisere 
strategien lagt for å bedre gjennomføring i matematikk for elever i videregående skole. I tillegg til å etablere 
mønstrene for samhandling gjennom året, trengs jevnlige stopp underveis for å følge innsatsen fram til ønskelige 
resultat. Vi vil bruke etablerte møteplasser for drøftinger og refleksjon.  
 

Strategien “Kristiansand som realfagskommune” startet med innsats rettet mot alle skoler med 5. - 7.trinn. Det 
er etterhvert naturlig og kople samarbeidet om matematikk - grunnskole/videregående til realfagsstrategien.  
   

Et annet satsingsområde i samarbeidsavtalen gjelder det flerkulturelle feltet.. 
Mange tiltak er satt i gang. Men det mangler en overordnet plan for arbeidet, som kan bidra til tidlig, målrettet 
og helhetlig innsats over tid. Ulike rapporter (eks. Rapport til Kontrollutvalget i Vest - Agder fylkeskommune - 
Videregående opplæring - tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever - Forvaltningsrevisjonen okt.2017) 
har aktualisert en felles innsats i hele løpet for å bygge ny kompetanse, utvikle systemer og ordninger for å følge 
utviklingen kontinuerlig. Arbeidet starter i 2018. 
 

Mellom Kristiansand kommune, Vest-Agder Fylkeskommune og Universitetet i Agder  
Både Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene fra Kunnskapsdepartementet - 
Lærerutdanning 2025 (2017), og stortingsmelding nr. 21 (2016 - 2017), Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i 
skolen, peker på at det trengs tettere samarbeid også med UH-sektor for å få best mulig effekt av innsatsene 
våre. Jevnlig, langsiktig og forpliktende dialog mellom de ulike aktørene er nødvendig framover for å oppnå 
intensjonene i de nasjonale føringene nevnt over. Kristiansand, Region Kristiansand og Universitetet i Agder 
(UiA) har startet samarbeidet om etterutdanning basert på bestilling fra eierne og prosesser i regionen, inspirert 
av erfaringene fra satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Etterutdanningen blir skolebasert og praksisnær, der 
faglærere kommer til skolene. Pedagogisk senter skal koordinere og drive arbeidet på oppdrag fra 
Oppvekstnettverket i Region Kristiansand. UiA deltar i prosessene slik at aktørene opplever å være likeverdige og 
viktige i pågående utviklingsarbeid. Koplingen til lærerutdanningene inngår i modellen for samhandling med UiA: 
“Læreren skal altså gjennom utdanningen sin være forberedt på å delta til kvalitetsutvikling i skolen” (Meld.St. 
21, 2017, s.92). 
 

En av våre utfordringer blir å utvikle gode bestillinger til UiA på innhold i etterutdanningen og samtidig 
tilrettelegge for at studentene inngår som ressurser i samarbeidet på skolene. 
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