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Evaluering av lyttevennprosjektet i Mandal kommune
skoieåret 2011/2012.

Det var invitert til det andre evalueringsmøte tirsdag 29. mai kl 1430 i
RødeKorshuset i Mandal. Det første evalueringsmøte var avholdt 6.
desember 2011. De inviterte var rektorene ved de berørte skolene,
lærere som deltatt i prosjektet og lyttevenner. I alt møtte 22
personer. Alle 4 barneskolene i kommunen var representert med
rektorene og ved kontaktlærerne for lyttevennprosjektet og
lyttevenner. Prosjektet har vært gjennomført med alle 3. klassenei
kommunen.
Møtet var ledet av Elcirerådetsleder i Mandal Bjørg Johannessensom
ønsket alle velkommen til elvalueringsmøtet
Agendaen for evalueringen var lagt opp etter nedennevnte punkter.
• Hvilke erfaringer har skolene og lærerne med prosjektet
• Hvordan oppfatter elevene/foreldre prosjektet
• Hvordan oppfatter lyttevennene prosjektet
• Hvordan er det organisert ved de forskjellige skolene
• Hvordan skaffe flere lyttevenner/reserver

c Hvilke endringer bør foretas.
• Andre aktuelle emner
Følgendekonklusjoner kan trekkes etter evalueringen
Hvilke erfaringer har skolene og laererne med prosjektet.
Fra alle skolene ved rektorene ble det gitt meget positive
tilbakemeldinger på lyttevennprosjektet. De hadde tro på prosjektet
og det var et ønske at det ble gjennomført også for neste skoleår.
Lærerne som har deltatt i prosjektet var også meget positiv til
opplegget. Det ble referert til uttalelser fra elevene som var svært
positive. Organiseringenav gjennomføringen av prosjektet ved den
enkelte skole var tilpasset hver enkelt skole. Ved enkelte skoler var
elevene inndelt i grupper hvor lyttvennen hadde den samme gruppe
hver gang, dette utviklet et fint samspill mellom lyttevenn og elev.
Det var ved enkelte skoler vært avholdt korte evalueringsmøter og
hyggeavslutningerved jule - og årsavslutning. Kontakten mellom
skolens ledelse, lærer og lyttevenner har vært viktig og god.
Hvordan oppfatter elevene/foreldre prosjektet.
Lærernegav en meget positiv tilbakemelding hvordan elevene
oppfattet lyttevennene. Eleveneså frem til de dagene hvor
lyttevennene kom. Ved flere skoier hadde elever skrevet jule- og
avslutningshilsenertil lyttevennene sine og takket for hyggen med
lesingen.
Det var ingen foreldre til stede, årsaken til dette var nok at
invitasjonen hadde ikke nådd ut til dem, men det var nevnt fra
Rektorene at foreldre også så positivt på prosjektet.
Hvordan oppfatter lyttevennene prosjektet.
Lyttevennene så veldig positivt på sin oppgave og hadde stor glede av
å delta i prosjektet. Gjengangervar flere lyttevenner og bedre tid på
hver elev. Samtalene med elevene var et viktig punkt.
Hvordan er det organisert ved de forskjellige skolene.
Hver av de 4 barneskolene hadde organisert seg på forskelige måter,
men alle hadde lyttevenner 1 gang i uka med en dobbelt time. Det

var forskeligefremmøtetider ved skolene alt tilpasset timeplanen og
lyttevennene. Noen av lyttevennene startet med kaffe på
lærerværelseog andre gikk direkte til leseværelsene.Noen hadde
samling etter timene.
Ved enkelte skoler hadde hver lyttevenn eget rom i sammen med
eleven, andre var det flere lyttevenner i samme rom.
Praksisenmed valg av lesehefter var forskjellig fra skole til skole. Ved
enkelte skoler brukte man lesing fra kjent stoff og nytt stoff, det var
også brukt naturfagbøker. Ved enkelte soier ble det brukt Dams
lesehefter.
Hvordan skaffe flere lyttevenner/reserver.
En del av lyttevennene ønsker ikke å fortsette ved neste skoleår.
Det har vært registrert omkring 30 lyttevenner inklusiv reserver. Alle
berørte ønsket flere lyttevenner for å dekke behovet ved de store
skolene og ivareta ønske om fleksibilitet for lyttevenner (sykdom ferier og lignende). Konklusjonenfor rekrutteringen var annonsering,
venner, presseoppslagosv. Mandal Frivilligsentral er en viktig partner
med registrering og oppfølgning av lyttevenner.
Ønskeom fiere lyttevenner spesielt ved de store skolene. Partene i
prosjektet bør på et tidlig tidspunkt komme sammen for et
rekrutteringsopplegg. Skolensadministrasjon sørget for
organiseringen ved fravær hos lyttevennene og innkalling av reserver.
Hvilke endringer bør foretas.
Det fremkom ikke store ønsker om endringer av opplegget. Hver
skole må kunne justere opplegget slik det passerfor den enkelte
skole bare målet blir oppnådd.
Andre aktuelle emner.
Tidsrommet for aktiviteten var det delte meninger om. Oppstart på
skolene til høsten burde være september i uke 37 og avslutning på
våren omkring 17. mai.
Det var også ønskelig med oppstart/infomøte for alle lyttevennene i
regi av Frivilligsentralen/Eldrerådet i begynnelsenav september med
et påfølgende bli kjent møte med lyttevenner og den aktuelle skolen
før skolestart i uke 37.

Samarbeidspartnere med Kommunen/skole, Mandal Frivilligsentral
og Mandal Eldreråd er naturlige partnere i prosjektet. Samarbeidet
har fungert meget bra.

Oppsummering.
Lyttevennprosjektet i Mandal ble vel ansett og det var ønskelig fra
alle parter at prosjektet måtte fortsette. Rekruttering av flere
lyttevenner er fremtidig utfordring.
Ønskemål er 3 elever pr lyttevenn/skoletime.
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