Arbeidet med trygt og godt
skolemiljø i Drammen kommune
Hovedutvalget for oppvekst og utdanning

Politisk forankret
Økonomiplanen 2021-2024
Rådmannen bes tilse nedskalert drift ved kompetansesenteret. Det forventes en innsparing på minimum 5 millioner som
omdisponeres fra P14 til skole(P01). Midlene prioriteres innenfor områdene til å bygge gode barnehage- og skolemiljøer, og
ses i sammenheng med bruken av de 3 sosialfaglige stillingene til kommunen.Rådmannen forventes å legge frem en
gjennomføringsplan ved 1. tertial
Harmoniseringsarbeidet for P01skole er godt i gang. Områder som inkluderer betalte tjenester for innbyggerne er
harmonisert for skoleområdet. Det er høsten 2020 blitt utarbeidet en oppdatert arbeidsliste for områder med behov for
harmonisering. Listen er utarbeidet av skolelederne i kommunen, rådgivere for skoleområdet og kommunalsjef for skole.
Listen inneholder cirka 80 områder med behov for harmonisering,
Harmoniseringsarbeid/tjenesteutvikling i programområde skole
Prosjekt «Godt skolemiljøer» i Drammen kommune står over listen HU er presentert for før jul og skriftlig orientering i dette
HU

En subjektiv opplevelse av at det er trygt og godt på skolen

Mestring,
motivasjon og
relevans

Trygge voksne
og omsorg

Tilhørighet og
vennskap

Kapittel 9A i Opplæringsloven
§ 9A-1: Loven gjelder for elever i grunnskole og vgs, samt leksehjelpsordninger og SFO/AKS
§ 9A-2: Retten til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse trivsel og læring
§ 9A-3: Nulltoleranse i forhold til krenkelser, og krav til kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme helsen,
miljøet og tryggheten til elevene
§ 9A-4: Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø
§ 9A-5: Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen, krenker en elev
§ 9A-6: Fylkesmannens håndheving av aktivitetsplikten i enkeltsaker

To spor:
• Prosjekt skolemiljø i lengre tidsspenn
•
•
•
•

Verdier og prinsipper i overordnet del i LK 20, som skolene skal bygge sin praksis på
Et utvidet kunnskapsgrunnlag på skolemiljøfeltet
Formelle krav i §9A-2: Fremme helse, trivsel og læring
Formelle krav i §9A-3: Nulltoleranse for krenkelser, og krav til at skolen jobber
kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til
eleven
• Skoleeiers forsvarlige system/kommunens internkontroll

• Ren harmonisering i et kort tidsspenn
•
•
•
•

Formelle krav i § 9A-4 og 9A-5
Revisjon av veileder til saksbehandling
Revisjon av maler til bruk i skolene
Skoleeiers forsvarlige system/kommunens internkontroll

Prosjekt skolemiljø i Drammen
• Formålet: En helhetlig og systematisk tilnærming til arbeidet med
skolemiljø i kommunen med en omforent forståelse i det nyeste
kunnskapsgrunnlaget
• Målet: Alle elevene i Drammen opplever et skolemiljø som fremmer
helse trivsel og læring, elevene utnytter sitt potensiale og opplever
tilhørighet, motivasjon og mestring
• Rammeverket: Kommunens forsvarlige system (internkontroll) og det
systematisk arbeid på hver enkelt skole er synlig og tilgjengelig
• Ståstedet: Informasjon og analyse av praksis er utgangspunkt for arbeidet
• Prosessene: Utvikling og fornyelse av praksis i trygge profesjonsfellesskap
mellom - og på skolene

Et paradigmeskifte og
noen tradisjoner må utfordres...
• Kunnskapsgrunnlaget er større en noen gang
• Samfunnet er i endring og læreplanen fornyes
• Profesjonalitet og etisk bevissthet
• Endringer i lovverket må lede til praksisendring
• Helhetsforståelse fremfor silotenkning
• Lederrollen er i endring
• Lærerrollen er i endring
• Elevrollen er i endring
• Fornyet blikk på skoleeierskap, forsvarlig system og internkontroll

Hva kan vi lære av mobbedommene (Ingrid Lund)
• Siste tilgjengelige kunnskap
• Egnede og tilstrekkelige tiltak
• Barnets beste
• Hva vi med rimelighet kan forvente
• Særlig hensyn til sårbare barn

Et skifte i tenkning:
Fra ”mot mobbing” til
”for et godt skolemiljø”

Trygt miljø

Vennskap og
inkludering
Omsorgsfull kontroll
Normer og verdier
LK-20 og
læringskultur:
Relevans,
sammenheng,
tilhørighet, mestring
og motivasjon

SKOLEMILJØ
SOM
FREMMER
HELSE, LÆRING
OG TRIVSEL

Samarbeid med
hjemmet og
nærmiljøet

Trygge relasjoner og
kommunikasjon
Samarbeid og
medvirkning

Det viktigste og siste kapittelet er avgjørende
Skolen skal være et profesjonsfellesskap der lærere, ledere og andre
ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin
praksis

Profesjonalitet og skjønnsutøvelse

Profesjonelt skjønn:
Full frihet for den enkelte lærer:
Hver enkelt lærer står fritt til å velge
hvilken praksis han mener er til nytte
for elevene

Praksis velges basert på kunnskap som
både er forskningsbasert og
erfaringsbasert. Det reflekteres i
kollegiet rundt hvordan bruk av ulike
prinsipper bidrar til at elever når både
faglige, sosiale og emosjonelle mål ,
slik de er beskrevet læreplanen

Grad av autonomi

Pålagt bruk av en type praksis:
Lærere beordres av arbeidsgiver til å
bruke spesifikke metoder på en
spesifikk måte, uten at lærerne
inviteres til å reflektere rundt om
metoden er til nytte for elevene

Verdier og
prinsipper

Lover og forskrift

Handlingsrom og
hjørneflagg i
Drammen kommune
Kunnskaps
grunnlag

Overordnede mål og
skolens mål

KOMPASS FOR PRAKSIS I KOMMUNEN
Elever og foresatte

Praksis

Kunnskaps
grunnlaget
og lover

Erfaringer

…elever om læreren sin…
• ”jeg får akkurat den hjelpen jeg trenger av Anne, hun kjenner meg
da, selv om vi er mange lissom”
• ”jeg liker at Anne er så interessert i hva jeg får til, hun sier noen
ganger, ganske ofte faktisk at hun er stolt av meg, da blir jeg glad”
• ”vi kommer kjapt i gang da”
• ”Anne er sånn snill mot alle, selv om noen kan gjøre dumme ting.
Jeg er litt sånn ”for mye”. Jeg stoler på henne”
• ”når vi jobber med læringspartner kan alle jobbe med alle, det er
fint å bli kjent med de jeg ikke er så mye sammen med”
• ”Anne varierer, og vi er med på å bestemme da, men hun er liksom
sjefen, hvis du skjønner”
• ”i vår klasse er det greit å si noe rart da, eller ikke rart, noe feil
kanskje…eller jeg vet ikke. Ingen ler av noen, Anne sier ofte at vi
lærer av feila våre, hun vil at vi spør”

Hva gjør Anne i sin klasseledelse?
• Tar ansvar for motivasjon og variasjon i elevgruppa…
• Elevene føler seg likt og viktige i klassen,
relasjonsansvaret ligger hos læreren.
• Tilpasser og legger til rette for vekst hos alle, lar
elevene mestre på sitt nivå. Tilpasset opplæring.
• Tilrettelegge for sosial og kulturell læring i klassen,
samarbeid og trygghet. Inkluderende læringsmiljø.
• Tilrettelegge for elevmedvirkning, elevaktivitet.
K06, fem grunnleggende prinsipper for læring

Skisse til fremdrift
Desember 2020:
• Møte mellom kommunalsjef, fagrådgivere, læringsstøttende team, LK 20 team og Fylkesmannen
• Presentasjon for Kontrollutvalget 8/12-20
• Presentasjon for rektorer 17/12-20
Januar2021:
• Prosjektgruppe klar, møteplan klar, prosjektplan påbegynt
• Presentasjon HU (med oppfølging i workshop i mars)
• Oppstart arbeidsgruppe harmonisering
Januar-Desember 2021:
• Utviklingsarbeid: på skolene, i samarbeid mellom partnerskoler eller i soner, felles i kommunen
• Løypemeldinger til HU i løpet av året og tilbakemeldinger fra HU til administrasjonen
• Strategidokumenter vedtas i HU

