Orientering om status
harmonisering for skole
Oppfølging av behandling av utvalgssak 0006/21

Fra vedtak i saken
Oversikten tas til orientering.
Følgende saker løftes opp til politisk behandling:
Nr

Sak

Status

1

Alternative læringsarenaer,
Frydenhaug og lokale baser på
skolen. Evaluering av eksisterende
tilbud og utvikling av ny strategi

Orientering 26.01.22
Ny strategi under arbeid.

2

Svømmeundervisning
a) Tiltak for de som ikke kan
svømme etter 4.trinn.
b) Plan for svømmeundervisning

a) Ferdigstilt
b) Sak kommer våren 2022

3

Overgangsrutiner - rutiner for alle
overganger bhg-VGS, samarbeid
med PPT.

Arbeidgruppe
Sak kommer våren 2022

Innsyn

Innsyn - Politikk
(drammen.kommune.no)

Sak

Status

Innsyn

4

Skolebytte - rutine
dersom elever flytter
internt i kommunen

Ingen endring av rutine, kun skriftliggjort
gjeldene praksis. Eventuell endring vil
inngå i handlingsplan for utvikling og bruk
av skolebygg.

Søke skolebytte | Drammen
kommune

5

17. mai –
ansvarsavklaring

Ferdigstilt. Ansvar tillegges kultur, idrett og Innsyn - Politikk
frivillighet, og lønn for ansatte fra skole
(drammen.kommune.no)
som følger tog/markering følger tariff.

6

Skoleskyss

Ferdigstilt. Følger nasjonalt lovverk.

7

Skolebibliotek - sikre
bibliotektjenester for
alle skoler

Foreslås vurdert i temaplanarbeidet

8

Introduksjonstilbud

Oppstart 1.trinn og tilknytning til SFO/AKS
ferdigstilt.
Orientering om organisering legges frem
våren 2022.

9

Særskilt
språkopplæring rutiner for kartlegging
og organisering

Under arbeid. Orientering legges frem
våren 2022.

Grunnskolen (udir.no)
https://lovdata.no/lov/199807-17-61/§7-1

Innsyn - Politikk
(drammen.kommune.no)

Nr

Sak

Status

10

Beredskapsplaner – gjelder for
kritiske hendelser.

Under arbeid. I tråd med lovverk og
retningslinjer. Fokus på PLIVO (pågående
livstruende vold)
Orientering blir lagt frem våren 2022.

11

Kulturell skolesekk - rutine for
samarbeidet med kultur

Ferdigstilt

12

Rutiner for elevrådsarbeid

Foreslås inngå i temaplanarbeidet

13

Leksehjelp

Harmonisert for trinn.
Avventer ny opplæringslov før eventuell
utarbeidelse av forskrift om leksehjelp.

14

Elevenes skolemiljø overordnet strategi for arbeid
med skolemiljø.

Under arbeid. Sak legges frem våren 2022
(er ikke med på foreløpig plan)

15

Kartleggingsplan

Under arbeid. Sak legges frem våren
2022. (er med på foreløpig plan)

16

Oppfølging av nyutdannede og
nyansatte

Rutine for veiledning på skoler, samarbeid
med kompetansesenteret. Ferdigstilt.

17

SFO/AKS.
Ny rammeplan for
skolefritidsordning.

Orientering 26.01.22
Ny nasjonal rammeplan trådde i kraft
01.08.21. Lokal rammeplan utarbeidet.

Innsyn

Innsyn - Politikk
(drammen.kommune.no)

Harmoniseringsområde «Forsterkede enheter»
Elever med omfattende og livslangt tilretteleggingsbehov

Frydenhaug skole

• Kriterier for inntak
• 1. – 10. skole for elever med fysiske og
kognitive funksjonsnedsettelser
• 89 elevplasser
• 149 ansatte

• SFO
• 5. – 7. trinn
• Avlastningstilbud for 8. – 10. trinn
• Ressurssenter
• Veiledning og kompetanseheving

• Eleven må ha sakkyndig vurdering
som konkluderer med
utviklingshemming og sammensatte
diagnoser
• Eleven kan i liten grad kan ha
opplæring i gruppe
• Eleven har stort skjermingsbehov
• Eleven kan ha atferd som utfordrer
og som utgjør en sikkerhetsrisiko
• Inntak en gang i året. Frist: 1. nov
• 2022: 21 søkere til 11 plasser

Andre forsterkede enheter
• Basen på Skoger skole og Frydenlyst på Marienlyst skole:
• Tar inn elever fra andre skoler
• Eleven må ha sakkyndig vurdering som konkluderer med autismespekter- forstyrrelser, annet
• Eleven må ha stort tilretteleggingsbehov
• Eleven må kunne få sin opplæring i gruppe
• Inntak 1 gang i året: Frist 1. nov
• Ulike smågrupper på nærskoler, som f eks. Tømmerås skole: SPA, Svelvik skole: Fønix
• Varierte kriterier, variert inntak

Hvordan sikre et godt nok tilbud
til alle?
• Elevens rett ligger til nærskolen.
Tilrettelegging av tilbudet må ta
utgangspunkt i elevens behov for
• Fysisk tilrettelegging
• Medisinsk tilrettelegging
• Pedagogisk tilrettelegging
• Forutsetninger
• Skolen må ha fysisk plass
• Skolen må ha spesialkompetanse

• Antall elever med store og omfattende
tilretteleggingsbehov er økende.
Hvordan gi et godt tilbud til alle?

Arbeidsgruppa la frem tre satellitt- modeller til diskusjon
i skoleledergruppa

Ønsket modell å videreutvikle ble satellittmodell 2:
Færre og større enheter

Arbeidsgruppas oppsummering
1. Hvordan kan skolene rustes for å tilrettelegge for elever med omfattende og livslangt
tilretteleggingsbehov
2. Behovet for kompetansepåfyll for nærskolen er stort
3. Hvilke konsekvenser har modell 2 for overordne målsettinger om inkludering? Vi kan
ikke ha en modell som trekker utviklingen i feil retning
4. Det er risiko å gå videre med modellene uten en verdidebatt knyttet til overordnede
målsettinger om inkludering

Nøsted skole
•

Ligger ved Svelvikveien, avdeling under Børresen skole ledet av Yvonne Julseth som har
jobbet der i 40 år, siden oppstart i 1982.

•

Alternativ opplæringsarena for 12 elever på 10. trinn, har to prosjektplasser til elever på
andre skoletrinn.

•

Veiledning/erfaringsdeling med skolene i Drammen kommune etter behov.

•

Andre skoler i Drammen kan benytte lokaler ved skolen med enkeltelever. Dette skjer i
samarbeid med ansatte ved Nøsted.

•

6,8 årsverk; avdelingsleder, pedagoger, psykiatrisk sykepleier og
miljøterapeuter/miljøarbeidere.

•

All elevene ved Nøsted skole har enkeltvedtak om spesialundervisning basert på
sakkyndig vurdering fra PPT. Hver enkelt elev får et tilrettelagt og tilpasset
opplæringstilbud basert på egne behov og forutsetninger.

•

Elevene får vitnemål etter avsluttet 10. Trinn, og elevene blir "ført" over i videregående
opplæring.

•

Nøsted skole følger opp elevene i tre år etter at de er ferdige med 10. trinn.

Eknes ungdomsskole, avdeling Sagstedbrua
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligger i Krokstadelva, drift siden 1987, avdelingsleder Heidi Slettum Aasen
Egen skole fram til kommunesammenslåing
Forsterket enhet med inntil 12 elevplasser
Fem årsverk (4 ÅV lærere, 1 ÅV pedagogisk medarbeider)
Løpende opptak for 8.-10. klasseelever
All undervisning er spesialpedagogisk opplæring
Alternative opplæringsmetoder med fokus på elevenes styrker, interesser og behov
Eksamen og vitnemål
Følges i overgangen til videregående opplæring, sett i et livsløpsperspektiv
Elever som over tid har behov for et helhetlig og langsiktig opplæringstilbud i et
inkluderende, forutsigbart, oversiktlig, trygt og traumebevisst opplæringsmiljø
• Systemisk og helhetlig tenking, utstrakt samarbeid med foresatte, nærskole,
hjelpeinstanser og andre
• Opptatt av å få frem elevens stemme og at elevene skal ha eierskap til utformingen av
opplæringen

Prosessen frem til en ny strategi og
organisering
• Arbeidsgruppe i drift ca 1,5 år
• Bredt sammensatt gruppe;
rektorer, avdelingsledere, PPT,
skoleeierteam – fasilitert
prosessen
• Prosess med skoleledere hvor
universell opplæring har vært
tema på flere skoleledermøter

Universell opplæring
Frydenhaug

Forsterkede
enheter
• Sagstedbrua
• Nøsted

Tilpasset opplæring
for alle

Hvorfor gjør vi dette
• Prosessen har avdekket behov
for et mer likeverdig tilbud for
alle elever i kommunen
• Treffe elever med størst behov
for tilrettelegging uavhengig av
alder (5.-10. trinn)
• Fleksible ordninger (veiledning,
ambulerende team, skoleplass)
• Flere elever som får utbytte av
den unike kompetansen de
forsterkede enhetene innehar

Hva håper vi å oppnå
• Gjøre en forskjell for elever med store
tilretteleggingsbehov
• Tidlig innsats for bedre å lykkes med
inkludering for alle elever
• Knytte forsterkede enheter nærmere
til skolene for økt erfaringsdeling
• Tettere samhandling mellom
forsterkede enheter, skoler og PPT –
tverrfaglig samarbeid
• Et sted å henvende seg for akutthjelp

Hva skjer fremover
• Videreføring av prosesser med involvering av ansatte
• Prosessen er grunnlag for sak til hovedutvalget med ny strategi for bruk av
alternative læringsarenaer ved Nøsted og Sagstedbrua
• Strategien er ingen reduksjon i budsjetter, men en harmonisering som kan
medføre endringer av innhold og organisering – til det beste for barn og unge
• Når strategi er vedtatt, starter arbeidet med å kartlegge behov og tilby
plasser til elever

Lokal rammeplan for
skolefritidsordningen i
Drammen.

Nasjonal rammeplan for
skolefritidsordningen
• Ny nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen
har status som forskrift og gjelder fra 01.08.21.
• Den nasjonale rammeplanen gir føringer for:
• Skolefritidsordningens verdigrunnlag
• Innholdet i skolefritidsordningen
• En inkluderende i skolefritidsordningen
• Samarbeid i skolefritidsordningen
• Kvalitetsutvikling
• Tidligere har det vært få føringer på innholdet i SFO
og det har vært opp til den enkelte kommune å
gjøre prioriteringer på innhold og utarbeide lokale
planer.

Overordnet om innholdet i nasjonal
rammeplan
• SFO skal legge til rette for lek, kultur- og
fritidsaktiviteter
• SFO skal, gjennom innhold og arbeidsmåter,
legge til rette for god samhandling i
barnegruppene
• SFO skal ha et helsefremmende innhold.
• SFO kan tilby tilrettelagte aktiviteter som
støtter opp under skolens innhold.
Tilnærmingen i SFO skal imidlertid være en
annen enn i skolen, slik at det legges særlig
vekt på selvvalgt lek og annen barnestyrt
aktivitet.

Lokal rammeplan
• Utarbeidet av arbeidsgruppe bestående av rektorer
og HTV. Vært ute på alle barneskolene og SFO/AKS
for innspill og tilbakemeldinger.
• Arbeidet med lokal rammeplan gikk parallelt med
forslag og høringer for den nasjonale planen og
måtte tilpasses de endringer som kom i denne.
• Lokal rammeplan er en utdyping og presisering av
nasjonale rammeplan.

• Det er tatt utgangspunkt i de økonomiske
rammene for skolefritidsordningene i Drammen
som er selvfinansierende.
• Kompetansehevingsplan for ansatte skal
utarbeides.
Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

Målsetting med lokal rammeplan.
• Skal bidra til å sikre et likeverdig tilbud ved
skolefritidsordningene i kommunen.
• Ligge til grunn for års- og periodeplaner ved
ordningene.

• Synliggjøre felles verdier for skole og
skolefritidsordning og begges ansvar for å skape et
trygt og godt skolemiljø.
• Forventinger til samarbeid mellom skole og
skolefritidsordning for å skape helhet og
sammenheng.
• Forventinger til innhold og aktiviteter
• Kjennetegn på god praksis
• Hva du kan forvente som foresatt.

• Navnet: Aktivitetsskolen var bygget på
innhold og forventinger i rammeplan
fra tidligere Drammen.
• Med bakgrunn i føringer og innhold
nasjonal rammeplan og dermed den
lokale, er det ønske om å bruke
navnet: Skolefritidsordning
• En eventuell videreutvikling av
skolefritidsordningen og lokal
rammeplan kan legges til
temaplanarbeidet.
• Politisk sak i mars

Forslag til videre politisk behandling
Saker som legges til den foreløpige planen for saker til hovedutvalget for første halvår 2022:
• Alternative læringsarenaer, Frydenhaug og lokale baser på skolen. Evaluering av eksisterende tilbud og utvikling av ny strategi.
• Velkomstklasser - struktur og organisering
• Elevenes skolemiljø - overordnet strategi for arbeid med skolemiljø.

• Kartleggingsplan
• Overgangsrutiner
• SFO/AKS - lokal rammeplan
Saker der hovedutvalget holdes muntlig orientert om videre arbeid:
• Svømmeundervisning, organisering og innhold
• Særskilt språkopplæring - rutiner for kartlegging og organisering
• Beredskapsplaner – gjelder for kritiske hendelser
Saker som legges til temaplanarbeidet for oppvekst og læringsløp:
• Skolebibliotek
• Elevråd og elevmedvirkning

Bærekraftig rulleringsplan for
innkjøp av digitale enheter

Bakgrunn:
• Harmonisering av enheter og utstyr i de tre tidligere kommunene
• Politisk orientering oktober 2021
• Handlings- og økonomiplan 22-25 (Investeringsbudsjett, 15 millioner)
• Behov for å få en bærekraftig rulleringsplan i Drammensskolen
• Bærekraft og gjenvinning.
• Økonomi
• System, rutiner og god infrastruktur

Dagens ordning

iPad
Levetid 4 år
Gjenvinning
/ reserve

Hybrid pc /iPad

Levetid 3 år
Gjenvinning /
reserve/rullering

PC
Levetid 3 år
Noen elever tar med
hjem, andre ikke

Økonomi og bærekraft:
• Økte priser.
• Ikke budsjett til å kjøpe inn til tre trinn hvert år.
• Enhetenes levetid utnyttes ikke fullt ut.
• Innkjøp til 30 trinn de neste 10 årene.
• Innkjøp cirka 3 600 enheter hvert år

Involvering:
• Innspill fra skolene og tillitsvalgte
• Innspill fra leverandører
• Samarbeid med IKT og Internservice.
• Erfaringer fra andre kommuner

Ulike modeller og løsninger er vurdert:

Ny bærekraftig plan for innkjøp:
• Utnytte enhetens levetid i Drammensskolen. Færre innkjøp gir utslag på både
miljø og økonomi. Innkjøp til 25 trinn de neste 10 årene. (6000 færre
enheter)
• Fortsatt ha gode verktøy for elevene. Ved behov oppgradere modellene slik at
de kan vare lenger.

• Ha gode rutiner for gjenvinning og retur av enheter.

iPad

Hybrid pc

Levetid 5 år
Gjenvinning

Levetid 4 år
Rulleres 2+2 år

PC
Levetid 3 år
Gjenvinning eller
reservemaskin

