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Innstilling:
Evalueringsrapport 2016 av satsningen inkluderende læringsmiljø tas til etterretning.

Bakgrunn for saken:
I pedagogisk utviklingsplan 2015-2019 (vedtatt april 2015) for skolene i Søgne kommune er
«Inkluderende læringsmiljø» ett av to satsningsområder.
Evalueringsrapport 2016 av satsningen skal gi et bilde av status for satsningen så langt, og
danne grunnlag for planlegging av det videre arbeidet.

Saksutredning:
Vedlagt saksframlegget ligger Evalueringsrapport 2016 av satsningen Inkluderende
læringsmiljø.
Satsningen inkluderer barnehager, skoler og PPT i kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla,
Iveland og Lillesand.
Overordnet målsetting med satsingen er en felles plattform for arbeid med læringsmiljø, og at
alle barn og unge opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet,
læring, trivsel og helse.
Arbeidet med satsningen startet opp i barnehager, skoler og PPT våren 2014, og det ble
gjennomført en førkartlegging i januar 2015 og en midtveiskartlegging høsten 2016.
Midtveiskartleggingen viser at en er på god vei med arbeidet, men at en ikke enda har nådd
målene for satsningen.
Implementering av endring krever systematisk innsats over tid og implementeringsperioden tar
3-5 år.
På bakgrunn av evalueringen har kommunene i satsningen gått sammen om videre arbeid med
satsningen for perioden 2017-2020.
De overordnede målene i satsningen står fast, men det er gjort justeringer for å spisse
satsningen.
Rådmannens merknader:
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Innledning

Satsingen Inkluderende læringsmiljø omfatter barnehager, skoler og PP-tjenester i
kommunene Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Satsingen er gjennomført
som en del av samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet med tema « Inkluderende læringsmiljø
og pedagogisk refleksjon». Arbeidet startet opp i 2013 med fokus på mål, innhold,
organisering, styringslinjer og forankring av arbeidet i kommunene. Våren 2014 startet
arbeidet med satsingen i barnehager, skoler og PP-tjenester.
Overordnet målsetting med satsingen Inkluderende læringsmiljø er en felles plattform for
arbeid med læringsmiljø, og at alle barn og unge opplever et godt og inkluderende
læringsmiljø som fremmer deres trygghet, læring, trivsel og helse. Tiltak og aktiviteter som
settes i gang skal ha en positiv effekt på barn og unges læring og utvikling i barnehage og
skole. Aktiviteter retter seg i hovedsak mot de voksne. Kunnskap som formidles er forankret
i forskning og relatert til pedagogisk praksis
Satsingen er forankret i Kunnskapsdepartementets og Utdanningsdirektoratets satsing Bedre
læringsmiljø 2009-2014, samt nasjonal kompetansestrategi for framtidens barnehage 20142021. Den er også en oppfølging av regionplan Agder 2020 innen fagfeltet utdanning i
forhold til:
 Utvikling av et felles rammeverk for fremragende undervisning og ledelse
 Mer tilpasset opplæring og redusert bruk av spesialundervisning
 Analyse og refleksjon over egen praksis som basismodell for utvikling av god
undervisning
Hensikten med satsingen er å øke kvaliteten på læringsmiljøet gjennom hele
utdanningsløpet. Tilnærmingen er forskningsbasert og har fokus på systematisk
kvalitetsheving på alle nivå i barnehage og grunnskole.
Dette er ikke et prosjekt på toppen av alt det andre som skjer i barnehage og skole, men skal
være en del av det ordinære utviklingsarbeidet i barnehage og skole. Det handler om en
endringsprosess over tid med fokus på implementering av inkluderingstanken helt ut i
barnehager og skoler.
Evalueringsrapport Inkluderende læringsmiljø beskriver status for arbeidet med satsingen i
2016. Rapporten har til hensikt å gi et bilde av hvilke strukturelle endringer som en kan se
som resultat av arbeidet så langt på alle nivå. I rapporten beskrives resultater for den
enkelte kommune, samt en felles oppsummering som grunnlag for det videre arbeid med
satsingen.
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1.0.Mål med satsingen
Satsingens ambisjoner om et inkluderende læringsmiljø har utgangspunkt i de konkrete utfordringer
som barnehager og skoler i samarbeidskommunene har.
Effektmålene er langsiktige mål, og er de effekter eller gevinster som kommunene tar sikte på å nå
ved gjennomføring av satsingen. Effektmålene peker tilbake på de behovene som utløste ideen bak
satsingen, og er uformet utfra tanken om at arbeidet mot målsettingene er kontinuerlige prosesser.
Det vil si en balanse mellom måloppnåelse her og nå, og noe som hele tiden pågår.
Kjennetegn på god praksis brukes som kriterier på at effektmålene arbeides med kontinuerlig, og
viser om vi er på rett vei.
1.1. Effektmål og kjennetegn på god praksis
Effektmål 1: Barnehagen og skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd
tilhørighet, trygghet, trivsel og læring.
Arbeidet med et inkluderende læringsmiljø er et holdningsarbeid som forutsetter at personalet i
barnehage og skole har kunnskap og kompetanse om hva som fremmer et inkluderende læringsmiljø.
Om inkludering er vellykket og reell, kan kun måles på en måte; i hvert barns konkrete opplevelse av
tilhørighet, trivsel, utvikling og læring (Ratner 2013).
Kjennetegn på god praksis:
 Alle barn, unge og foresatte opplever å bli tatt godt imot i barnehage og skole
 Alle barn, unge, foresatte og personalet opplever at det er deres barnehage/skole
 Alle barn og unge deltar og opplever tilhørighet i fellesskapet
 Alle har høye forventninger til barn og unges læring og utvikling
 Alle barn og unge har forventning til, og er engasjert i egen læring
 Alle barn og unge opplever mestring
 Vi har en positiv relasjon til hvert enkelt barn, og arbeider bevist med utvikling av positive
relasjoner mellom barna
 Mangfold betraktes som en rik mulighet til å større læring og deltakelse for alle barn og unge
 Tydelig og synlig ledelse på alle nivå
Effektmål 2: Læringsmiljø i barnehage og skole er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle
barn og unges sosiale og faglige læringsutbytte.
Alle barn og unge har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Med læringsmiljø menes de
samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene i barnehage og skole som har betydning for
barn og unges læring og trivsel.
Kjennetegn på god praksis:
 Personalet deler erfaringer med hverandre og har jevnlig refleksjon over egen praksis
 Barnehagens og skolens kultur, strategier og praksis er utviklet slik at det pedagogiske
tilbudet tilpasses mangfoldet
 Personalet har god forståelse for hvor avgjørende deres voksenrolle overfor barn og unge er
 Personalet bruker verktøy, metoder og systemer for inkludering og for å forbedre
læringsmiljøet
 Barnehager og skoler har system og rutiner for å forebygge og fange opp barn som utsettes
for krenkende ord og handlinger.
 Ledelsen legger til rette for at personalet jevnlig kan dele erfaringer og kunnskap om læring
 Barn og unges framgang er barnehagen og skolens ansvar
Effektmål 3: Redusere omfang av segregerende tiltak
Kjennetegn på god praksis:
 Færre barn og unge med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
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Dreining fra individtiltak til systemtiltak
Det spesialpedagogiske arbeidet integreres i det pedagogiske arbeidet
Spesialpedagogisk hjelp foregår i hovedsak i gruppe og på avdelingen
Spesialundervisningen foregår i hovedsak i klasserommet
Andelen elever som får spesialundervisning går ned
Redusere krenkende atferd og mobbing i barnehage og skole
Redusere utestenging i barnehage og skole
Utviklingen sees over tid

1.2. Status fra kommunene på effektmål og kjennetegn på god praksis
Kommunenes vurdering av status effektmål og kjennetegn på god praksis tar utgangspunkt i resultat
fra midtveiskartleggingen kommunenivå for barnehage, skole og SFO. Midtveiskartleggingen ble
gjennomført høsten 2016. Resultatet viser en overordnet oversikt over fordeling av svarene på de
seks hovedområdene i undersøkelsen for barnehage og grunnskole:
 Område 1 å bygge inkluderende felleskap
 Område 2 å etablere inkluderende verdier
 Område 3 å utvikle en skolefritidsordning der alle finner sin plass
 Område 4 å tilrettelegge for mangfold
 Område 5 å tilrettelegge for læring
 Område 6 å mobilisere ressurser
I undersøkelsen til skolefritidsordningen er gjelder bare område en til fem
 Område 1 å bygge inkluderende fellesskap
 Område 2 å etablere inkluderende verdier
 Område 3 å utvikle en skolefritidsordning der alle finner sin plass
 Område 4 å tilrettelegge for mangfoldet
 Område 5 å tilrettelegge for læring

1.2.1.Iveland kommune
Iveland kommune har fått ut resultat for barnehage og skole, og ikke for SFO på grunn av lavt antall
respondenter.
Barnehagene

Kommunens kommentar og vurdering
Figuren viser at det er en varierende tilslutning til påstandene innenfor de seks områdene.
For barnehagene er deltagelsen tilnærmet lik i 2015 og 2016, men resultatene for 2016 sier ikke noe
om svarprosent for hver enhet. I 2015 så vi store forskjeller her, og har satset på felles forståelse for
voksenrolle og samarbeid i personalet, også barnehagene imellom. Det kan likevel se ut som
personalet nå opplever større samarbeid og bedre forståelse av hvor avgjørende deres voksenrolle er
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for barn. Inkluderingstanken ser ut til å være mer gjennomgående i tilretteleggingen for det enkelte
barn. Et unntak er støtte til flerspråklige barn, som nok har sammenheng med at utfordringene i
forhold til størrelsen for denne gruppa ikke har blitt fulgt opp i forhold til ressurser. Dette bekreftes
ved at hovedområde 6 – å mobilisere ressurser har mindre tilslutning i 2016 enn i 2015.
Skolesektoren

Kommunens kommentar og vurdering
Resultat for skolen er vanskelig å sammenligne med førkartlegginga, på grunn av ulik deltagelse i
kartlegginga. (15 av 43 respondenter i 2015, 23 av 43 i 2016). Enighet om påstandene innenfor
hovedområdene ser ikke ut til å ha blitt større. Et unntak er område 2: Å etablere inkluderende
verdier. Enkeltpåstander som dreier seg om elevinkludering og foreldresamarbeid viser større
tilslutning enn i 2015. Dette samsvarer med våre prioriterte satsingsområder for inkluderende
læringsmiljø og vurdering for læring. Det kan også se ut som om personalet i større grad ser
spesialundervisning i et inkluderingsperspektiv, i felles forståelse med PPT.

1.2.2. Lillesand kommune
Barnehagene

Kommunens kommentar og vurdering
Figuren viser en varierende tilslutning til påstandene. I 2015 var tilslutningen lav og varierende (blant
de laveste i de fem kommunene). I 2016 viser tilslutningen en markert stigning.
Det er også variasjon mellom den enkelte barnehage.
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Det kan likevel se ut som om personalet i barnehagene generelt opplever et mere inkluderende
fellesskap og verdier, og at mangfold er en ressurs.
Det er også interessant å se (når en går inn i det enkelte spørsmål) at personalet opplever tydelig
ledelse og økt samarbeid.
Skolesektoren

Skolefritidsordningen

Kommunens kommentar og vurdering
Figuren viser en varierende tilslutning til påstandene. I 2015 var tilslutningen lavere og varierende. I
2016 viser tilslutningen en fin stigning.
Det er i skolene også variasjon mellom den enkelte skole.
Ut fra tilslutningen i 2016 kan det se ut som om personalet i skolene i Lillesand opplever et bedre
inkluderende felleskap for elevene, og at vi tilrettelegger for mangfold.
Som i barnehagene opplever også personalet i skolene en tydelig ledelse og økt samarbeid om
inkludering.
Skolefritidsordningen i Lillesand viser også en fin utvikling fra 2015 til 2016. men når man går inn i det
enkelt spørsmål er det interessant å se at SFO opplever et mindre samarbeid med skolene om
inkluderende læringsmiljø. Det er et område vi må og vil ta tak i.
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1.2.3. Songdalen kommune
Barnehage

Kommunens kommentar og vurdering
Effektmål 1: Barnehagen og skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd
tilhørighet, trygghet trivsel og læring.
Midtveiskartleggingen viser fremgang, men det er områder der noen av barnehagene har fått lavere
score. Disse områdene vil være utviklingsområder.
Alle barnehagene har gjennomført foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet.
Barnehagene i Songdalen scorer bedre enn landsgjennomsnittet på område « Relasjon mellom barn
og voksen» og «Trivsel og trygghet».
Effektmål 2: Læringsmiljøet i barnehage og skole er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle barn
og unges sosiale og faglige læringsutbytte.
I midtveiskartleggingen har barnehagene størst fremgang på område «Å utvikle en barnehage der
alle finner sin plass».
Alle barnehagene bruker verktøyene IGP. SMTTE- modellen er implementert, men brukes i mindre
grad. Dette er det tatt tak i. Barnehagene har i samarbeid med PP-tjenesten utarbeidet nye rutiner
for «førhenvisningsperioden» til PP – tjenesten. Her skal SMTTE – modellen alltid benyttes før barn
henvises til PP – tjenesten.
Barnehagene har siden førkartleggingen jobbet systematisk og målrettet med de fokusområdene
som pekte seg ut som forbedringsområder. Personalet har lest faglitteratur drøftet og reflektert.
Bøkene som er lest er: «Se barnet innenifra» om hvordan jobbe med tilknytning og «Se meg, jeg vil
leke» av Terje Melaas, som sier mye om lekende deltakende voksne.
Barnehagene har jobbet med å få til en lengre oppstart og tilvenningsperiode på
småbarnsavdelingene. Foreldre og barna blir invitert flere ganger før oppstart i august. Personalet så
positive resultater med tryggere barn i oppstart.
Alle barnehagene har handlingsplaner for å forebygge, avdekke og sette inn tiltak mot mobbing.
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Skolesektoren

Skolefritidsordningen

Kommunens kommentar og vurdering

-

-

-

Effektmål 1: Skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet
trivsel og læring
Midtveiskartleggingen viser mer enn 10 % fremgang på alle områder, med unntak for område om å
utvikle en skole der alle finner sin plass. Men også der er det fremgang.
Elevundersøkelsen viser også fremgang på de fleste områder, samt at kommunen ligger omtrent på
landsgjennomsnittet på de fleste områder.
Effektmål 2: Læringsmiljøet i skole er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle barn og unges
sosiale og faglige læringsutbytte.
Resultatene på Nasjonale prøver viser at Songdalen har en overvekt av elever på de laveste
mestringsnivåene, sammenliknet med nasjonalt nivå. Selv om resultatene varierer noe fra år til år og
fra fag til fag, er tendensen at de svakest presterende elevene blir løftet mot midten, uten at det
skjer en tilsvarende utvikling fra midten og oppover. Det tolker vi som at kommunen i noen grad
lykkes med å løfte de svakeste elevene, uten at vi i tilsvarende grad får løftet de flinkeste.
I midtveiskartleggingen har Songdalen størst fremgang på hovedområdene - etablere inkluderende
verdier og - tilrettelegge for læring.
Alle skolene har handlingsplaner for å forebygge, avdekke og sette inn tiltak mot mobbing.
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Skolene bruker verktøy som SMTTE-modellen, IGP og SWOT-analyse i refleksjon over egen praksis og
for pedagogisk utvikling.
Songdalen har svært mange minoritetsspråklige elever, og det er opprettet en mottaksklasse på
Tunballen skole, og en mottaksklasse på Songdalen ungdomsskole for at nylig ankomne elever fortest
mulig skal kunne integreres og samhandle med øvrige elever.

1.2.4. Søgne kommune
Barnehagene i Søgne

Kommunens kommentar og vurdering
Resultatet viser at det er en varierende tilslutning til påstandene innenfor de seks hovedområdene.
Det har vært gjennomgang av resultatene i de enkelte barnehagene og felles for IL – barnehagene.
Dette har vi også sett i sammenheng med vår egenvurdering i forhold til vurdering og plassering i
forhold til Levels of use ( Hall og Hord 2014), se kapittel 3.1. Kommunens vurdering av arbeid med
satsingen.
Samlet for barnehagene i Søgne er det en reduksjon i antall svar som viser enighet med påstandene i
hovedområde 1- å bygge inkluderende fellesskap og hovedområde 2 – å etablere inkluderende
verdier. Barnehagene arbeider systematisk og fokusert på tema innenfor satsingen Inkluderende
læringsmiljø. En reduksjon på de to første hovedområdene kan forklares med økt kompetanse og
evne til å vurdere egen praksis.
Det er gledelig at vi har en framgang på område 4; i forhold til en økning i antall svar som mener at vi
bygger på inkluderingstenkning både i rutiner og arbeid med barn som får spesialpedagogisk hjelp.
Dette samstemmer med andre resultater og praksisfortellinger som er samlet inn fra hver barnehage.
Skolesektoren
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Kommunens kommentar og vurdering
Resultatet viser en jevn fremgang, men vi ligger likevel på et lavere nivå enn der vi forventer å være.
Det er størst fremgang knyttet til å tilrettelegge for mangfold. Flere ansatte opplever at de har fått
økt kompetanse for å kunne tilrettelegge for mangfold, at tiltak og rutiner for spesialundervisning
bygger på inkluderingstanken, og at det blir jobbet aktivt for at elever ikke skal ekskluderes på grunn
av atferd.
Vi har i mindre grad lykkes med å tilrettelegge for læring, og det er store forskjeller mellom skolene
på i hvor stor grad personalet deler erfaringer med hverandre, reflekterer systematisk omkring egen
praksis og samarbeider om skoleutvikling.
Å bygge inkluderende fellesskap og etablere inkluderende verdier er en tidkrevende og omfattende
prosess, og vi registrerer foreløpig bare en liten framgang knyttet til personalets tro på at alle elever
kan og vil lære. Bare 46 % er enig i påstanden at personalet har en positiv relasjon til hver enkelt elev
og bare 62 % mener at alle elever føler seg velkommen på skolen. De ansatte opplever likevel at både
personalet og ledelse er opptatt av inkludering (90 %).
SFO
Midtveiskartlegging for skolefritidsordningen viser resultat for kommunen totalt sett . Tabellen
nedenfor viser fordeling av svarene på de fem hovedområdene i undersøkelsen:

Kommunens kommentar og vurdering
Vi har hatt framgang på alle områdene i kartleggingen, men må jobbe mer målrettet for å inkludere
SFO i satsingen. SFO-ledelsen ønsker særlig å ha fokus på den voksnes ansvar for å skape en god
relasjon til barnet, og jobbe med erfaringsdeling og systematisk refleksjon omkring praksis.
Tabellen viser at det er en varierende tilslutning til påstandene innenfor de fem områdene.
Tilslutningen er i hovedsak større i 2016, enn i 2015.
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1.2.5. Vennesla kommune
Barnehagene

Kommunens kommentar og vurdering
Figuren viser at det har vært en markant fremgang på alle seks hovedområdene. Alle barnehagene
har utarbeidet implementeringsplaner med fokusområder. Disse revideres jevnlig og følges opp av
oppvekstseksjonen. Spesielt gledelig er det å se at område 4, å tilrettelegge for mangfold, har økt.
Skolesektoren

Kommunens kommentar og vurdering
Figuren viser at det har vært en markant fremgang på alle seks hovedområdene. Alle skolene har
utarbeidet implementeringsplaner med fokusområder. Disse revideres jevnlig og følges opp av
oppvekstseksjonen. Også for skole er det gledelig er det å se at område 4, å tilrettelegge for
mangfold, har økt.
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Skolefritidsordningen

Kommunens kommentar og vurdering
Litt varierende resultat. Noe kan skyldes at flere svarte på den siste kartleggingen, men vi har en jobb
å gjøre i forhold til å få SFO skikkelig med i satsingen.

1.2.6. PP-tjenesten i de fem kommunene
For PP-tjenesten er det utarbeidet et felles resultat for PP-tjenestene i de fem kommune. Før- og
midtveiskartleggingen omhandlet fire hovedområder:
 Område 1 å bygge inkluderende fellesskap
 Område 2 å etablere inkluderende verdier
 Område 3 å tilrettelegge for mangfold
 Område 4 å tilrettelegge for læring

Kommentar til resultatet
De fem kommunene har tre PPT-kontor, alle med mindre enn ti ansatte. Svarene ble derfor ikke
registrert på hvert enkelt kontor men for PP-tjenesten samlet. 15 av 20 PPT-ansatte har 15 deltatt i
førkartleggingen og 12 av 21 i midtveiskartleggingen. Dette tilsier at de ansattes synspunkter vil være
godt representert. Ved sammenligningen av resultatene må man likevel huske på at det ikke
nødvendigvis er de samme ansatte som har svart i de to karleggingene. Forskjeller mellom kontorene
kommer ikke fram i kartleggingen. Midtveiskartleggingen er fulgt opp med drøftinger i hver av de tre
PP-tjenestene for å få et riktig bilde.
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Figuren over viser at det var en varierende tilslutning til påstandene innenfor de fire hovedområdene.
Vi ser at andelen enig-svar har økte i alle hovedområdene.
Å bygge inkluderende fellesskap

Det er gjennomgående middels mange svar som viser enighet med de fire påstandene for hovedområde
1, å bygge inkluderende fellesskap.
Lavest tilslutning i 2015 fikk påstandene om at PPT samarbeider med hhv. skolene og barnehagene i
kommunen (60 %). På begge disse påstandene var det 83 % tilslutning i 2016.
Å etablere inkluderende verdier

Det er gjennomgående mange svar som viser enighet med påstandene for hovedområde 2, å etablere
inkluderende verdier.
Lavest tilslutning i 2015 fikk påstandene om at de foresatte er opptatt av inkludering (57 %) og at
administrativ barnehage- og skoleledelse er opptatt av inkludering (53 %). I 2016 fikk den siste
påstanden 83 % tilslutning, mens tilslutningen til den først var på 58 %.
Å tilrettelegge for mangfold

Det var i 2016 gjennomgående mange svar som viser enighet påstandene for hovedområde 3, å
tilrettelegge for mangfold, oftest med en økning fra 2015.
Lavest tilslutning i 2015 fikk påstandene om at PP-tjenesten arbeider aktivt for å redusere mobbing
blant barn og unge (60 %), PP-tjenesten bidrar til at støtte til barn og unge fra språklige minoriteter
bygger på inkluderingstenkning (60 %), PP-tjenesten er en kompetansegiver til barnehagen når det
gjelder inkludering (60 %) og PP-tjenesten er en kompetansegiver til skolen når det gjelder
inkludering (64 %). I 2016 var tilslutningen til disse påstandene langt større, med hhv. 83 %, 83 %, 83
% og 92 %.
Å tilrettelegge for læring

Det var i 2015 sprikende tilslutning til påstandene for hovedområde 4, å tilrettelegge for læring.
Lavest tilslutning fikk påstandene om at personalet i PP-tjenesten har jevnlig refleksjon over egen
praksis (40 %) og at ledelsen i PP-tjenesten legger tilrette for at personalet jevnlig kan dele erfaringer
og kunnskap om læring (47 %). I 2016 var tilslutningen hhv. 75 % 0og 92 %.
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2.0. Organisering og forankring
Satsingen er forankret på ledernivå i kommunene både på politisk og administrativt nivå, og på
ledernivå i den enkelte barnehage, skole og PP-tjeneste. Satsingen må settes inn i lokal kontektst, og
sees i sammenheng med satsingsområder og barnehage- og skoleutvikling i kommunen.
Satsingen inngår som en del av et felles samarbeid « Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk
refleksjon» i de syv kommunene i Knutepunkt SørlandetStyringslinjer

Styringsgruppe
Styringsgruppe Inkluderende læringsmiljø består av kommunalsjef fra hver av de fem
deltakerkommunene og 2 representanter fra arbeidstakerorganisasjonen. Koordinator deltar fast i
møtene i styringsgruppa. Styringsgruppa har ansvar for:
 Framdrift og forberedelse av satsingen
 Beslutninger
 Budsjett og økonomi
 Informasjon ut i kommunene og i aktuelle nettverk
 Overordnet plan for innføring og gjennomføring
Styringsgruppa har møte en gang per måned og rapporterer til Oppvekstnettverket.
Framdriftsgruppe i hver kommune
I hver kommune er det etablert en framdriftsgruppe som består av kommunalsjef, som er leder av
gruppa, skolefaglig rådgiver, barnehagefaglig rådgiver, leder PPT og hovedtillitsvalgt.
Framdriftsgruppa har månedlige møter og har ansvar for
 Forankring og forberedelse av satsingen i egen kommune
 Informasjonsflyt
 Plan for innføring og gjennomføring av satsingen i egen kommune
 Dokumentasjon
 Støtte ledere, utfordre, være pådriver og veileder i egen kommune
 Følge opp lederne og enhetenes behov for støtte
 Samarbeide med koordinator
 Rapporterer til styringsgruppa.
Ledere i barnehage, skole og PP-tjeneste
Ledere i barnehage, skole og PP-tjeneste har ansvar for
 Forankring og forberedelse av satsingen i egen enhet
 Informasjonsflyt
 Plan for innføring og gjennomføring av satsingen i egen enhet
 Støtte, utfordre, være veileder og pådriver i egen enhet
 Dokumentasjon
 Samarbeide med framdriftsgruppa
 Følge opp personalets behov for støtte
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Koordinator
Koordinator rapporterer til styringsgruppa og har ansvar for
 Koordinering av arbeidet og bindeledd mellom kommunene
 Forankring, gjennomføring og evaluering
 Samarbeide med kommunens framdriftsgruppe
 Etterspørre, utfordre, være pådriver og veileder
 Følge opp kommunenes behov for støtte
 Informasjon og felles presentasjoner til kommunene
 Dokumentasjon og bidra til en god evaluering
2.1. Kommunens beskrivelse av arbeid med forankring av satsingen i egen kommune
Dette kapittelet viser kommunenes beskrivelser av arbeidet med forankring av satsingen i egen
kommune.
2.1.1. Iveland kommune
Status for kommunens arbeid med forankring av satsingen er at arbeidet i framdriftsgruppa nå legges
inn i fellesdelen for de månedlige oppvekstledermøtene. Kommunen arbeider med å få bedre
kontinuitet og fordeling av ansvarsoppgaver.
Ledere i barnehage, skole og PPT deltar på møter i framdriftsgruppa og er viktige støttespillere.
Pedagogisk rådgiver deltar på personalmøter i barnehage og skole. Enhetens utviklingsarbeid
videreføres i avdelingsråd der satsingsområdene sees i sammenheng med, og er gjenstand for
pedagogisk refleksjon.
2.1.2. Lillesand kommune
Framdriftsgruppa i Lillesand kommune består av 6 personer som møtes i forkant av
styringsgruppemøtene for inkluderende læringsmiljø. Vi har hatt en utfordring i fremdriftsgruppa
med å bli konkrete i oppfølgingsarbeidet med den enkelte enhet. Jobber med saken.
Arbeid med forankring av satsingen på ledernivå i barnehage, skole og PP-tjenesten er gjennom
månedlige samlinger med styrere/rektorer. Inkluderende læringsmiljø er ofte tema på
fellessamlingene i disse møtene.
Satsingen inkluderende læringsmiljø støtter og bygger svært godt opp under arbeidet med vår egen
kvalitetsplan i Lillesand. Spesielt fokusområdet sosial og emosjonell kompetanse.
Satsingen er forankret i personalet i barnehage, skole og PP-tjeneste. Personalet har vært fornøyd
med fellessamlingene/teorien. Nå må det jobbes med å få teorien ut til praksisfeltet.
2.1.3. Songdalen kommune
Status for kommunens arbeid med forankring av satsingen er at framdriftsgruppa har i
utgangspunktet møte en gang per måned. I høst har det blitt noe mindre, bl.a. på grunn av
permisjoner og andre oppdrag for deltakerne. Fremdriftsgruppa har likevel god oversikt over
prosessene i barnehage og i skolene. Medlemmer i fremdriftsgruppa har fordelt oppgavene mellom
seg og de fleste har deltatt på alle samlinger i regi av styringsgruppa.
Ledere i skolene/barnehagene har fulgt opp satsingen på sine skoler/barnehager og er á jour med
milepælsplanen. Alle skolene har markert fremgang på midtveiskartleggingen. Det tolkes som at
bevisstheten omkring inkluderende læring er større nå enn da vi startet opp. Satsingen er godt
forankret i barnehagene.
Tilbakemeldingene fra skolene er at satsingen Inkluderende læringsmiljø oppleves positiv og
meningsfull. En uttrykker det slik: «Vi er godt kjent med IL-satsingen og hva det innebærer. Vi har
blitt kurset, og vi har gjort praksisendringer i forhold til det. Men jeg tror ikke vi kan anses oss ferdige
med implementeringen med det første – vi har egentlig bare skrapt i overflaten, for dette er en
ganske omfattende satsing.» Fra en annen skole blir det fremholdt at ledelsen har hatt for mange
ting som personalet har måtte forholde seg til i tillegg til IL-satsingen.
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Tilbakemeldingene fra barnehagene er at satsingen Inkluderende læringsmiljø oppleves positivt og
har gitt resultater. Satsingen er godt forankret i alle barnehagene og det jobbes systematisk med
temaet på personalmøtene. Alle barnehagene har høsten 2016 jobbet mye med arbeidsmiljøet og
har gjennomført 10-FAKTOR undersøkelsen. Det å ha et godt arbeidsmiljø som er preget av
mestringstro, motivasjon og at de ansatte får brukt kompetansen sin er avgjørende for å oppnå et
godt læringsmiljø for barna.
2.1.4. Søgne kommune
Status for arbeid med forankring av satsingen er at den ikke godt nok forankret i fremdriftsgruppa og
i de mange av skolene. Det er en utfordring å integrere andre satsinger og prosjekter i IL-satsingen.
Barnehagene har fokus på IL- satsingen. Det er gode tilbakemeldinger på at strukturen og
organiseringen rundt arbeidet fungerer godt. Vi har faste styrernettverk hver 6.uke med fokus på å
dele gode eksempler, ledelse og forankring. Vi arbeider også med felles fokusområder for å spisse
arbeidet. Vi har også samarbeidet med PPT i arbeidet med effektmål 3; redusere omfanget av
segregerende tiltak. Dette har gitt gode resultater.
2.1.5. Vennesla kommune
Framdriftsgruppa i Vennesla kommune består av 9 personer som møtes 1 gang i måneden. Litt for
mye av tiden er preget av informasjon. Bør bli bedre på involvering og utvikling.
Arbeid med forankring av satsingen på ledernivå i barnehage, skole og PP-tjenesten er gjennom
månedlige samlinger med styrere/rektorer. Inkluderende læringsmiljø er alltid tema på
fellessamlingene i disse møtene.
Satsingen er forankret i personalet i barnehage, skole og PP-tjeneste. Personalet har vært fornøyd
med fellessamlingene/teorien. Nå må det jobbes med å få teorien ut til praksisfeltet.

3.0. Kjernekomponenter og innhold i kompetansebyggingen i satsingen
I satsingen er det fire kjernekomponenter
 Et profesjonelt lærende fellesskap med fokus på inkludering
 Ledelse av endring
 Relasjon og kommunikasjon
 System for pedagogisk refleksjon
Kjernekomponentene er de sentrale prinsipper, teorier og handlinger i endringsarbeidet, og det
viktigste innholdet som det skal settes fokus på for å nå målene i satsingen. Hver kjernekomponent
er operasjonalisert og delt opp i mindre deler for å tydeliggjøre arbeidet. Disse skal implementeres i
barnehage og skole. Personalet må bli kjent med kjernekomponentene i endringen, konkretisere og
tydeliggjøre disse, slik at det er mulig å omsette dem i praksis. Gjennom dette arbeidet bedres
forutsetningene for å håndtere den krevende implementeringsprosessen (Ertesvåg & Roland 2013). I
arbeid med kjernekomponentene må det legges til rette for kompetanseheving, refleksjon og trening
for å få til en forbedring. Det må skje en endringsprosess hos hver enkelt, men også kollektivt i
organisasjonen.

3.1. Kommunenes vurdering av arbeid med satsingen i egen kommune
I dette kapittelet gir kommunene sin vurdering av arbeid med satsingen Inkluderende
læringsmiljø i egen kommune. Vurderingene er i forhold til


Status kjernekomponenter og implementeringsgrad




Utviklingsarbeidet i den enkelte kommune og enhet
Vurdering i mål og kjennetegn på god praksis med utgangspunkt i
o Andel barn med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
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o Resultater for elevundersøkelsen for 7.trinn og 10.trinn med fokus på
elevenes opplevelse av





Støtte fra læreren
Læringskultur
Trivsel
Mobbing på skolen



Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger siste måned

Status kjernekomponenter og implementeringsgrad
Implementeringsgrad, eller grad av implementeringsprosess, handler om hvor langt
oppvekstsektoren som helhet eller enhetene er kommet i arbeid med implementeringsprosessen
(Hord 2014). Hall & Hord (2014) beskriver åtte nivåer i forhold til grad av implementeringsprosess.
Nivå
1

2

3

4

5

6

7

8

Kjennetegn
Kjennskap til satsingen– kjenner til hvilke endringer som er der, men vi har ikke
startet enda. Ledere og ansatte kjenner til hvilke endringer som er der, og har ikke
kommet i gang med implementeringen
Orientering i satsingen og på vei til å gå i gang, orientering i innholdet, mål og
kjernekomponenter. Ledere og de ansatte orienterer seg i innhold, mål og
kjernekomponenter i satsingen.
Forankringsperioden 3-6 mnd - forberedelse
Ledere og de ansatte har bestemt dere for å gå i gang med satsingen og
endringsarbeidet. Leder og de ansatte gjør seg kjent med mål og
kjernekomponentene, setter dette inn i sin sammenheng, operasjonaliserer hva
dette innebærer for deres kommune/barnehage, skole/PP-tjeneste, lager en
implementeringsplan, og skaffer ressurser/etter av tid.
Mekanisk nivå
Implementering av kjernekomponentene er overfladisk. Kjernekomponentene er
lært overfladisk i personalet. Ledere og de ansatte forstår modellene, men mangler
dybdeforståelse. Det er ikke gjennomført nok refleksjonsprosesser. Endringene har
bare i noen grad nådd praksissituasjonene, og de har ikke fått en kollektiv forståelse
av innholdet.
Trening og veiledning - stabilisering
Personalet har gjennomført refleksjonsprosesser med IGP og kollegaveiledning slik at
de kan kjernekomponentene veldig godt. De kan modellene veldig godt. Endringene
har i stor grad nådd praksissituasjonene, men innholdet er ikke videreutviklet slik at
det brukes på nye måter.
Teoriene/kjernekomponentene er blitt min praksis - foredling
De ansatte kan teorien så godt at de er teorien, eks. en autoritativ voksen i alle
situasjoner. Personalet bruker innhold i kjernekomponentene variert, på kort og lang
sikt. Innholdet er implementert slik at de brukes på en avansert måte.
Teoriene er blitt en kollektiv praksis - integrasjon
Teoriene og kjernekomponentene er utviklet til en kollektiv forståelse i personalet
slik at de på en felles måte kan påvirke barn og foreldre.
Nyskape kjernekomponentene - fornyelse
Praksis videreutvikles på bakgrunn av evaluering. Nye elementer skapes til det
opprinnelige, teorien tas inn og brukes på nye måter og nye situasjoner i barnehage,
skole og PP-tjeneste.
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Kommunene har under status kjernekomponenter og implementeringsgrad vurdert hvor de er i
forhold til disse nivåene, og hva som skal til for å komme opp et nivå i arbeid med satsingen
Inkluderende læringsmiljø.

Utviklingsarbeid i den enkelte kommune og enhet
Endrings- og utviklingsarbeidet i den enkelte kommune og enhet tar utgangspunkt i mål og
kjernekomponenter i satsingen Inkluderende læringsmiljø, samt resultat av førkartleggingen.
Kompetanseutviklingen innebærer at ledelse og hele personalet deltar i en endringsprosess
på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle barnehagens og skolens samlede kunnskap,
holdning og ferdigheter om læring, utvikling og samarbeid. Hver enhet må lage en plan for
innføring og gjennomføring av endringsarbeidet der implementering av
kjernekomponentene sees i sammenheng med de innsatsområdene som kartleggingen viser
at det må settes fokus på. Kompetanseutviklingen vil være opplæring i egen enhet og
refleksjon med bruk av IGP-metodikk. Det er også lagt vekt på fagdager kommunevis og
felles for alle kommunene basert på behov som har fremgått av førkartleggingen. For
innhold i den felles kompetansehevingen se kapittel 3.2. Felles aktiviteter 2014-2016.
Andel barn med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.
Indikator for evaluering av arbeidet med kjennetegn på god praksis er hentet fra Kostra, SSB.no.
Resultatet vises for perioden 2014-2016 som grunnlag for å vurdere utviklingen over tid.
Tabellene for kommunene viser andel barn i alderen 1-6 år som får spesialpedagogisk hjelp, og andel
elever i grunnskolen som får spesialundervisning.
Andel barn med spesialpedagogisk hjelp og andel elever med spesialundervisning er indikatorer på
kjennetegn for god praksis i forhold til effektmål 3; Redusere omfang av segregerende tiltak.
Kjennetegn for god praksis er:
 Færre elever med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.
 Dreining fra individtiltak til systemtiltak
 Det spesialpedagogiske arbeidet integreres i det pedagogiske arbeidet
 Spesialpedagogisk hjelp foregår i hovedsak i gruppe og på avdelingene
 Andelen som elever som får spesialundervisning går ned
Elevenes trivsel
Elevundersøkelsen gjennomføres årlig med elever på 7.trinn og 10.trinn. Resultatene er hentet fra
Skoleporten. Følgende områder er tatt ut som indikator og grunnlag for evaluering om skolesektoren
er på rett vei:
 Støtte fra læreren
 Læringskultur
 Trivsel
 Mobbing på skolen
Status resultat elevundersøkelsen innenfor disse fire områdene er en indikator på effektmål 1;
Barnehagen og skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet,
trivsel og læring. Kjennetegn på god praksis er blant annet:
 Alle barn, unge og foresatte opplever å bli tatt godt imot i barnehage og skole
 Alle barn, unge, foresatte og personalet opplever at det er deres barnehage/skole
 Alle barn og unge deltar og opplever tilhørighet i fellesskapet
 Alle barn og unge har høye forventninger til barn og unges læring og utvikling
 Alle barn og unges opplever mestring
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Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere
Indikatoren andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere er grunnlag for
evaluering i forhold til effektmål 3: Redusere omfang av segregerende tiltak og kjennetegn på god
praksis:
 Redusere krenkende atferd og mobbing i barnehage og skole
 Redusere utestenging i barnehage og skole
Indikatoren andel elever som har opplevd mobbing 2-3 fanger i måneden eller oftere i prosent viser
andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere. Andelen elever
som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever som har krysset av på
svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken».
Andelen mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli
mobbet.

3.1.1. Iveland kommune
Status kjernekomponenter og implementeringsgrad
Iveland kommune opplever å være på nivå 4, men på god vei opp til nivå 5. Nivå 4 beskrives av Hall &
Hord (2014) som mekanisk nivå. Implementering av kjernekomponentene er overfladisk. Leder og
personalet forstår modellene men mangler dybdeforståelse. Det er ikke gjennomført nok
refleksjonsprosesser, og endringene har bare i noen grad nådd praksissituasjonene. Personalet har
ikke en kollektiv forståelse av innholdet (Hall & Hord 2014).
For å komme på til neste nivå vil kommunen ha fokus på at møtene i framdriftsgruppa i større grad
vil være arbeidsmøter der en konkret legger planer for utviklingsarbeidet i enhetene. Personalet må i
større grad se sammenhengen mellom satsingen og de enkelte tiltakene. Endringsarbeidet må
forankres ved at vi konkretiserer og synliggjør ved å bruke case i kollegaveiledning.
Utviklingsarbeid i den enkelte kommune og enhet – hvordan har det fungert
Endring av organisering og ledelse har gjort at fokus på satsingen har variert. Kommunen opplever
likevel at inkluderingstanken har vært gjennomgående.
 Satsingen er blitt en viktig del av Kvalifisert for framtida, vår lokale satsing som er politisk
og administrativt fundert.
 Vi har i samarbeid med RVTS-sør hatt et prosjekt med intensjonen å gi ledelse og
personale faglig trygghet og kompetanse til å skape et inkluderende læringsmiljø der
utsatte barn og unge blir møtt med utviklings støttende intervensjoner.
 I 2014 inngikk vi avtale om nytt interkommunalt samarbeid om PPT. Etableringen av
dette har samtidig gitt større fokus på inkluderingstanken i spesialpedagogiske tiltak.
 Skolene har deltatt i pulje 6, vurdering for læring med de samme satsingsområdene som i
inkluderende læringsmiljø: elevinkludering og foreldresamarbeid.
 Pedagogisk refleksjon, med hovedvekt på varianter av IGP, brukes i stor grad.
Andel barn med spesialpedagogisk hjelp og andel elever med spesialundervisning
Barnehage
Tabellen nedenfor viser andel barn med spesialpedagogisk hjelp i Iveland kommune fordelt på
perioden 2014-2016. Tallene er hentet fra Kostra- SSB.no
Barnehage
2014
2015
2016
Andel barn med
20.7
19.8
4.5
spesialpedagogisk hjelp
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Det statistiske grunnlag er lite, og svingningene blir derfor store. Vi ser likevel at barnehagen i
samarbeid med PP-tjenesten har et større fokus på tilpasning og støtte inne på avdelingene der en
tidligere ville tenkt tilrettelegging i gruppe.
Grunnskole
Tabellen nedenfor viser andel elever som får spesialundervisning i Iveland kommune fordelt på
perioden 2014-2016. Tallene er hentet fra Kostra- SSB.no
Grunnskole
2014
2015
2016
Andel elever som får
10.2
10.8
14.7
spesialundervisning, totalt
Andel timer
19.2
13.5
12.6
spesialundervisning av antall
på lærertimer totalt
Andel elever 1.-4.trinn som
6.2
10.8
7.7
får spesialundervisning
Andel elever 5.-7.trinn som
20.5
5.7
25.6
får spesialundervisning
Andel elever 8.-10.trinn som
7.5
14.6
16.7
får spesialundervisning
Med et lite statistisk grunnlag, vil svingningene være store, avhengig av elevgruppene. Iveland har
mange elever med store utfordringer, også fra andre kommuner, og dette har gitt store utslag i 2016.
Fokus i Iveland kommune har imidlertid vært på organisering av spesialundervisning ut fra et
inkluderende perspektiv. Dette fører ikke i første omgang til en reduksjon i antall enkeltvedtak.
Andel timer som har gått til spesialundervisning er feilrapportert til Kostra. Vi har korrigert tallet for
2016.
Status elevenes trivsel
Tabellen nedenfor viser resultater fra elevundersøkelsen for 2014-2015-2016 for 7.trinn og 10.trinn.
Resultater er for kommunen totalt sett. Tallene hentes fra Skoleporten.
7.trinn
2014
2015
2016
Støtte fra læreren
4.1
4.1
4.4
Læringskultur
3.7
3.8
4.2
Trivsel
4.3
4.2
4.3
Mobbing på skolen
1.5
1.2
1.5
10.trinn
Støtte fra læreren
Læringskultur
Trivsel
Mobbing på skolen

2014
3.9
3.4
4.2
1.2

2015
4.1
3.7
4.3
1.3

2016
4.2
3.8
4.4
1.0

Status andel elever som har opplevd mobbing
Resultat fra elevundersøkelsen Iveland kommune viser andel elever som har opplevd mobbing 2-3
ganger i måneden eller oftere i prosent.
Andel elever som har
2014
2015
2016
opplevd mobbing 2-3
ganger i måneden
eller oftere
7.trinn
13.3
0.0
x
10.trinn
0.0
X
0.0
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Kommunens kommentar til resultatet i forhold til mål og kjennetegn på god praksis
Resultatet vurderes opp mot effektmål 3: Redusere omfanget av krenkende atferd, mobbing og
segregerende tiltak.
Elevundersøkelsen viser en positiv utvikling. Inkluderende læringsmiljø som et overordnet prinsipp
inn i satsingen Vurdering for Læring gir god synergi. Fokus på elevmedvirkning ser ut til å gi positiv
effekt på elevenes opplevelse av skolen.
Elevundersøkelsen tyder på at mobbing er på et lavt nivå. Arbeidet mot krenkende adferd og
mobbing mot opprettholdes og forsterkes.
Statistisk har Iveland en høy andel spesialundervisning. Kommunen har bevissthet rundt dette, og
ønsker å komme til en felles forståelse i samarbeid med PPT.

3.2.2. Lillesand kommune
Status kjernekomponenter og implementeringsgrad
Lillesand kommune opplever at kommunen er på nivå 5, stabilisering og veiledning. Personalet har
gjennomført refleksjonsprosesser med IGP og kollegaveiledning slik at de kan kjernekomponentene
veldig godt, og endringene har i stor grad nådd praksissituasjonene. Men innholdet er ikke
videreutviklet slik at det har nådd praksissituasjonene (Hall & Hord 2014).
Barnehager og skoler har kommet ulikt i satsingen. For at alle skal komme opp et nivå må den
enkelte enhet få individuell oppfølging utfra det nivået de vurderer at de er på nå.
Utviklingsarbeid i den enkelte kommune og enhet
Lillesand kommune opplever at PPT har vært godt involvert i satsingen, og man ser tydelige tegn på
at de nå jobber mer på systemnivå. Kulturene møtes. Inkluderingsperspektivet er godt synlig i
sakkyndig vurdering, Individuelle opplæringsplaner (IOP) og årsrapporter. Målsetningene for barn
med spesielle behov har endret seg.
Andel barn med spesialpedagogisk hjelp og andel elever med spesialundervisning
Barnehage
Tabellen nedenfor viser andel barn med spesialpedagogisk hjelp i Lillesand kommune fordelt på
perioden 2014-2016. Tallene er hentet fra Kostra- SSB.no
Barnehage
2014
2015
2016
Andel barn med
3.1
3.6
3.8
spesialpedagogisk hjelp
Lillesand kommune ligger lavt på andel barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
Grunnskole
Tabellen nedenfor viser andel elever som får spesialundervisning i Lillesand kommune fordelt på
perioden 2014-2016. Tallene er hentet fra Kostra- SSB.no
Grunnskole
2014
2015
2016
Andel elever som får
5.3
5.6
6.0
spesialundervisning, totalt
Antall timer
spesialundervisning av antall
9.8
10.0
9.7
på lærertimer totalt
Andel elever 1.-4.trinn som
3.9
4.3
5.6
får spesialundervisning
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Andel elever 5.-7.trinn som
får spesialundervisning
Andel elever 8.-10.trinn som
får spesialundervisning

6.3

5.5

7.6

6.4

7.8

5.3

Lillesand ligger lavt på andel barn med vedtak om spesialundervisning. Ikke sikkert vi skal så mye
lenger ned. Spesialundervisningen gis nå også i større grad som en integrert del av den ordinære
undervisningen
Status elevenes trivsel
Tabellen nedenfor viser resultater fra elevundersøkelsen for 2014-2015-2016 for 7.trinn og 10.trin.
Resultater er for kommunen totalt sett. Tallene hentes fra Skoleporten.
7.trinn
2014
2015
2016
Støtte fra læreren
4.2
4.4
4.5
Læringskultur
3.6
3.8
4.2
Trivsel
4.2
4.3
4.3
Mobbing på skolen
1.4
1.5
1.2
10.trinn
Støtte fra læreren
Læringskultur
Trivsel
Mobbing på skolen

2014
4.0
3.6
4.3
1.3

2015
3.9
3.7
4.1
1.3

2016
4.0
3.7
4.2
1.2

Status andel elever som har opplevd mobbing
Tabellen nedenfor viser resultat fra elevundersøkelse i 7.trinn og 20.trinn for grunnskolene i Lillesand
når det gjelder andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger eller oftere. Andel elever vises i
prosent.
Andel elever som har
2014
2015
2016
opplevd mobbing 2-3
ganger i måneden
eller oftere
7.trinn
8.7
11.3
5.8
10.trinn
7.7
6.5
2.3
Kommunens kommentar til resultatet i forhold til mål og kjennetegn på god praksis
Det er stadig færre elever som sier at de opplever å bli mobbet i Lillesandskolen. Dette har hatt og
har kontinuerlig fokus på alle skolene. To av skolene i Lillesand (Høvåg og Borkedalen) er med i
«Læringsmiljøprosjektet» (Udir).
Positiv trend når der gjelder mobbing og læringskultur. Generelt er læringsmiljøet godt og i positiv
utvikling i Lillesandskolen. Både på barnetrinnet og ung.trinnet. Vi ligger likt eller bedre enn
nasjonalt nivå på de fleste målepunktene.
Lillesand kommune har sosial og emosjonell kompetanse som et av fokusområdene i Kvalitetsplanen
for skole og barnehage.Det jobbes i disse dager med en plan for sosial og emosjonell kompetanse.
Mye av vår felles kompetanseheving for ledere og personalet i skolene retter seg mot dette området.
Tallene fra Udirs elevundersøkelse er informativ, men gir kun generell informasjon.
Avvik mindre 0,2 regnes som gjennomsnitt, ikke signifikant.
I undersøkelsen blir elevene spurt om de har blitt mobbet av andre elever på skolen. Det er grunn til
å tro at ikke alle som svarer ja på dette opplever mobbing (gjentatte krenkelser over tid). Noen
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elever krysser nok av for ja på dette spørsmålet etter å ha opplevd en ubehagelig episode/krenkelse.
Uten at det av den grunn er mindre alvorlig.
Skolene gjennomfører i tillegg ikke - anonyme undersøkelser som gir mulighet for oppfølging i en
mye større grad. Da får man konkret informasjon som kan jobbes videre med.

3.2.3. Songdalen kommune
Status kjernekomponenter og implementeringsgrad
På skole- og barnehage siden opplever vi at vi er mellom nivå 4 og nivå 5. Nivå 4 beskrives av Hall &
Hord (2014) som mekanisk nivå. Implementering av kjernekomponentene er overfladisk. Leder og
personalet forstår modellene men mangler dybdeforståelse. Det er ikke gjennomført nok
refleksjonsprosesser, og endringene har bare i noen grad nådd praksissituasjonene. Personalet har
ikke en kollektiv forståelse av innholdet (Hall & Hord 2014).
Skolene er kommet noe ulikt. En skole rapporterer at de ennå ikke har fått etablert en
tilfredsstillende kollektiv forståelse av innholdet, mens det fra en annen skole rapporteres at de er
godt i gang med refleksjonsprosesser, mens innholdet ikke er videreutviklet slik at det brukes på nye
måter. Alle skolene har en vei å gå med hensyn til kollegaveiledning.
Barnehagene har gode refleksjonsprosesser og kjenner kjernekomponentene, men har et
utviklingspotensial i forhold til en kollektiv forståelse av innholdet.
Kommunens beskrivelse av hva som skal til for å komme opp på neste nivå er at det er tidkrevende å
gå gjennom prosessene på en forsvarlig måte. I tillegg til satsingen inkluderende læringsmiljø er det
mange praktiske oppgaver i skolehverdagen som krever oppmerksomhet og som det må settes av tid
til. Derfor er det helt nødvendig at en ikke er for utålmodig, men tar tiden til hjelp, slik at prosessene
blir forsvarlige og godt forankret i kollegiene.
Utviklingsarbeid i den enkelte kommune og enhet
Det har vært en del famling i starten, men når de enkelte rektorer/styrere og skoler/barnehager har
fått en praktisk forståelse av hva dette handler om, og hvordan en skal arbeide med IL-satsingen, er
arbeidet blitt lettere og motivasjonen økt.
Når vi først har erkjent at dette arbeidet tar tid, og at resultater ikke viser seg med en gang, er vi
ganske optimistiske med tanke på det vi har gjort og de resultater vi har oppnådd. Vi må imidlertid
erkjenne at vi i det videre arbeidet må sitte tettere på. Ikke minst i det å dyktiggjøre ledere til å lede
prosessene i sine egne enheter. Vi må også bli flinkere til å forankre satsingen på høyeste
administrative og politiske nivå i kommunen. Det er nødvendig for å kunne skjerme denne satsingen
for forventninger til innsats på alle andre områder.
Andel barn med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
Barnehage
Tabellen nedenfor viser andel barn med spesialpedagogisk hjelp i Lillesand kommune fordelt på
perioden 2014-2016. Tallene er hentet fra Kostra- SSB.no
Barnehage
2014
2015
2016
Andel barn med
3.9
5.7
3.8
spesialpedagogisk hjelp
Resultatet vurderes opp mot effektmål 3: Redusere omfanget av krenkende atferd, mobbing og
segregerende tiltak.
Andelen barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen har økt fra 2014 – 2015. Tall for
2016 er ikke kommet. Økningen kan henge sammen med at det er flere barn med «tunge diagnoser».
Den spesialpedagogiske hjelpen gis i større eller mindre grupper eller integreres i det ordinære
barnehagetilbudet.
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Grunnskole
Tabellen nedenfor viser andel elever i grunnskolen med spesialundervisning. Tallene er hentet fra
Kostra, SSB.no.
Grunnskole
2014
2015
2016
Andel elever som får
10.3
9.6
10.4
spesialundervisning, totalt
Antall timer
18.2
16.6
16.7
spesialundervisning av antall
på lærertimer totalt
Andel elever 1.-4.trinn som
5.9
5.5
7.7
får spesialundervisning
Andel elever 5.-7.trinn som
10.0
13.8
11.5
får spesialundervisning
Andel elever 8.-10.trinn som
15.5
14.9
12.8
får spesialundervisning
Resultatene fra 2014-2015 peker i riktig retning, men er fremdeles for høye. Resultatene for 2016
viser en svak oppgang på småskoletrinnet og en nedgang på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Det
kan tyde på økt innsats på småskoletrinnet, i tråd med nasjonale føringer. Det som likevel slår en, er
at andelen elever med spesialundervisning er lavest på småskoletrinnet og størst på ungdomstrinnet.
Ideelt sett burde det vært omvendt.
Status elevenes trivsel
Tabellen nedenfor viser resultater fra elevundersøkelsen for 2014-2015-2016 for 7.trinn og 10.trin.
Resultater er for kommunen totalt sett. Tallene hentes fra Skoleporten.
7.trinn
2014
2015
2016
Støtte fra læreren
4.4
4.5
4.5
Læringskultur
4.0
4.4
4.2
Trivsel
4.3
4.5
4.5
Mobbing på skolen
1.2
1.3
1.2
10.trinn
Støtte fra læreren
Læringskultur
Trivsel
Mobbing på skolen

2014
3.9
4.0
4.2
1.1

2015
3.8
3.3
4.1
1.1

2016
3.9
3.5
4.3
1.3

Status andel elever som har opplevd mobbing
Resultat fra elevundersøkelsen Songdalen kommune viser andel elever som har opplevd mobbing 2-3
ganger i måneden eller oftere i prosent.
Andel elever som har
opplevd mobbing 2-3
ganger i måneden
eller oftere
7.trinn
10.trinn

2014

2015

2016

4.4
x

6.3
X

4.5
4.3

24

22.05.2017
Kommunens kommentar til resultatet i forhold til mål og kjennetegn på god praksis
Effektmål 1: Skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet
trivsel og læring.
Elevundersøkelsen viser fremgang på de fleste områder, samt at kommunen ligger omtrent på
landsgjennomsnittet på de fleste områder.

-

-

Effektmål 2: Læringsmiljøet i skole er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle barn og unges
sosiale og faglige læringsutbytte.
Alle skolene har handlingsplaner for å forebygge, avdekke og sette inn tiltak mot mobbing.
Songdalen har svært mange minoritetsspråklige elever, og det er opprettet en mottaksklasse på
Tunballen skole, og en mottaksklasse på Songdalen ungdomsskole for at nylig ankomne elever fortest
mulig skal kunne integreres og samhandle med øvrige elever.
Effektmål 3: Redusere omfanget av krenkende atferd, mobbing og segregerende tiltak.
Andelen elever med spesialundervisning går gradvis ned.
Ressurser til spesialundervisning går ned til fordel for generell støtte i ordinær undervisning.
Dette skoleåret har PPT og skolene et spesielt fokus på alternativ bruk av ressurser til tilpasset
undervisning.
Mer av spesialundervisningen foregår nå i elevenes ordinære læringsmiljø.
Andelen elever som opplever mobbing eller annen krenkende atferd går på de fleste skolene ned, og
ligger godt under det nasjonale snittet.

3.2.4. Søgne kommune
Status kjernekomponenter og implementeringsgrad
På skolene opplever Søgne kommune at de er på nivå 4, mekanisk nivå. Nivå 4 beskrives av Hall &
Hord (2014) som mekanisk nivå. Implementering av kjernekomponentene er overfladisk. Leder og
personalet forstår modellene men mangler dybdeforståelse. Det er ikke gjennomført nok
refleksjonsprosesser, og endringene har bare i noen grad nådd praksissituasjonene. Personalet har
ikke en kollektiv forståelse av innholdet (Hall & Hord 2014). For å komme opp på neste nivå må vi
operasjonalisere kjernekomponentene, bruke alle møter i organisasjonen som modelleringsarena og
følge opp enhetene tett. Det må settes av mer tid til å trene ( jfr. Fixsen), og vi må ha konkrete
oppgaver som vi skal trene på.
Vi har en samlet vurdering at barnehagene per i dag ligger mellom nivå 4, mekanisk nivå og nivå 5,
trening og veiledning- stabilisering i forhold til Levels of Use. Vi vet noe annet nå enn vi visste i 2015.
Vi har forankret satsingen, men har ikke fått alt ut i praksis enda.
Vi har flere tegn på at vi er på vei. Blant annet har vi arbeidet systematisk med effektmål 3, redusere
omfang av segregerende tiltak.
Videre fokus vil være videreutvikling av bruk av SMTTE i barnehagene og andre sammenhenger.
Dette vil kunne bidra til å koble ny kunnskap, teori og forskning lettere til egen praksis slik at vi
beveger oss til nivå 6 i Levels of use: Teoriene er blitt min praksis- foredling.
Utviklingsarbeid i den enkelte kommune og enhet
Det har vært mange utskiftninger i framdriftsgruppa, og de har gjort at vi ikke har hatt nok kraft bak
satsingen. Andre satsinger i grunnskolen som Læringsmiljøprosjektet og Ungdomstrinn i Utvikling
(UIU) har vært god støtte i satsingen Inkluderende læringsmiljø og bidratt til å konkretisere
kjernekomponentene i satsingen.
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Andel barn med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
Barnehage
Tabellen viser andel barn i alderen 1-6 år med spesialpedagogisk hjelp. Tallene er hentet fra Kostra,
SSB.no.
Barnehage
2014
2015
2016
Andel barn med
14.6
16.3
5.3
spesialpedagogisk hjelp
Det arbeides systematisk og godt med Inkluderende læringsmiljø i barnehagene i Søgne.
Kjernekomponentene er kjent og har begynt å bli innarbeidet i barnehagehverdagen. Fokuspunktene
for 2016 har vært å sikre gode systemer for refleksjon om voksenrollen i barnehagen, satsningens
effektmål 3: å redusere omfanget av segregerende tiltak og aktiv deling av «gode eksempler» til
felles inspirasjon. Kommunen registrerer flere konkrete eksempler på enkeltbarn som bekrefter en
god praksis i forhold til effektmålene i satsningen. Det er motiverende å registrere at andelen som
drar nytte av det ordinære barnehagetilbudet øker
Grunnskole
Tabellen nedenfor viser andel elever i grunnskolen med spesialundervisning. Tallene er hentet fra
Kostra, SSB.no.
Grunnskole
2014
2015
2016
Andel elever i grunnskolen
8.0
7.7
9.3
som får spesialundervisning
Andel timer
18.0
22.6
22.8
spesialundervisning av antall
på lærertimer totalt
Andel elever 1.-4.trinn som
5.8
6.0
6.6
får spesialundervisning
Andel elever 5.-7.trinn som
7.7
6.5
11.5
får spesialundervisning
Andel elever 8.-10.trinn som
11.7
11.7
11.4
får spesialundervisning
Vi er ikke fornøyde med utviklingen i grunnskolen siste år, og det viser at skolene og PPT må jobbe
mer med samhandling og felles forståelse. Vi jobber i disse dager med nye rutiner i tilmeldingsfasen,
konkret med utarbeiding av pedagogisk rapport.
Status elevenes trivsel
Tabellen nedenfor viser resultater fra elevundersøkelsen for 2014-2015-2016 for 7.trinn og 10.trin.
Resultater er for kommunen totalt sett. Tallene hentes fra Skoleporten.
7.trinn
2014
2015
2016
Støtte fra læreren
4.4
4.5
4.4
Læringskultur
4.1
4.1
3.9
Trivsel
4.5
4.5
4.3
Mobbing på skolen
1.2
1.1
1.3
10.trinn
Støtte fra læreren
Læringskultur
Trivsel
Mobbing på skolen

2014
4.2
4.0
4.4
1.2

2015
4.1
3.9
4.3
1.2

2016
3.9
3.8
4.2
1.4
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Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)
Tabellen nedenfor viser andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere
(prosent).
Andel elever som har
2014
2015
2016
opplevd mobbing 2-3
ganger i måneden
eller oftere
7.trinn
1,3
*
5.4
10.trinn
4.4
2.4
8.0
Kommunens kommentar til resultatet sett i forhold til mål og kjennetegn på god praksis
Effektmål 1: Skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet
trivsel og læring.
Søgne har over tid ligger stabilt like over landssnittet når det gjelder trivsel både på 7. og 10. trinn,
men, høsten 2016 er trivselen lavere enn før på 7. trinn.
Resultatet for læringskultur er høsten 2016 svakere enn før både på 7. og 10. trinn.
Elevene på 10. trinn oppgir i mindre grad enn før at de opplever støtte fra læreren, selv om fokus på
dette har vært sentralt både i IL- og UIU-satsingen.
Effektmål 3: Redusere omfanget av krenkende atferd, mobbing og segregerende tiltak.
Andelen elever som oppgir at de blir mobbet har økt på 7. trinn, men ligger under nasjonalt nivå.
Andelen elever på 10. trinn som oppgir at de blir mobbet har over tid ligget stabilt godt under snittet
både på lands- og fylkesnivå, men høsten 2016 er det hele 8 % som oppgir at de har opplevd
mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere.
Våren 2017 og høsten 2017 jobber vi aktivt med å forebygge og avdekke mobbing.

3.2.5. Vennesla kommune
Status kjernekomponenter og implementeringsgrad
En samlet vurdering gir et nivå mellom 4 og 5. Nivå 4 beskrives av Hall & Hord (2014) som mekanisk
nivå. Implementering av kjernekomponentene er overfladisk. Leder og personalet forstår modellene
men mangler dybdeforståelse. Det er ikke gjennomført nok refleksjonsprosesser, og endringene har
bare i noen grad nådd praksissituasjonene. Personalet har ikke en kollektiv forståelse av innholdet
(Hall & Hord 2014). Mange av skolene og barnehagene har nådd nivå 5 hvor de kjenner
kjernekomponentene/modellene godt og det har nådd praksissituasjonene. Det er også
skoler/barnehager som kan teorien så godt at de er blitt teorien(nivå 6).
De forskjellige skolene og barnehagene er kommet noe ulikt. Størst spredning innenfor barnehage.
Vi opplever at det må jobbes hardt for å holde trykket oppe både på fellessamlinger,
styrer/rektorsamlingene og ikke minst ute på den enkelte enhet. Ansatte må trene, gi og motta
veiledning og få administrativ støtte.
Utviklingsarbeid i den enkelte kommune og enhet
Utviklingsarbeidet innenfor PPT er kommet langt. De har hatt gode refleksjoner internt. De har
utarbeidet nye skjemaer, og PP-tjenesten har hatt mye kontakt med barnehagene og skolene. Mange
27

22.05.2017
barnehager er kommet langt i sitt utviklingsarbeid, men vi har fått mange nye ledere, noe som gir
noen ekstra utfordringer. Skolene bruker onsdagstiden aktivt i forhold til utviklingsarbeid.
Både skolene og barnehagene utarbeider implementeringsplaner som blir fulgt opp.
Andel barn med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
Barnehage
Tabellen viser andel barn i alderen 1-6 år med spesialpedagogisk hjelp. Tallene er hentet fra Kostra,
SSB.no.
Barnehage
2014
2015
2016
Andel barn med
12.2
11.5
spesialpedagogisk hjelp
Resultatet viser at vi ligger høyt og må jobbe systematisk for å gjøre det ordinære pedagogiske
tilbudet bedre for det enkelte barn. Satse på å jobbe mer på systemnivå sammen med PPT og
spesialpedagogisk team.
Grunnskole
Tabellen nedenfor viser andel elever i grunnskolen med spesialundervisning. Tallene er hentet fra
Kostra, SSB.no.
Grunnskole
2014
2015
2016
Andel elever som får
12.1
10.6
10.1
spesialundervisning, totalt
Antall timer
18.0
16.9
18.1
spesialundervisning av antall
på lærertimer totalt
Andel elever 1.-4.trinn som
7.4
6.6
7.3
får spesialundervisning
Andel elever 5.-7.trinn som
12.9
14.5
13.3
får spesialundervisning
Andel elever 8.-10.trinn som
16.9
12.5
11.0
får spesialundervisning
Resultatet viser at vi er på riktig vei, men ligger fortsatt høyt. Spesielt gledelig er nedgangen på
ungdomsskolene
Status elevenes trivsel
Tabellen nedenfor viser resultater fra elevundersøkelsen for 2014-2015-2016 for 7.trinn og 10.trin.
Resultater er for kommunen totalt sett. Tallene hentes fra Skoleporten.
7.trinn
2014
2015
2016
Støtte fra læreren
4.3
4.5
4.3
Læringskultur
3.6
4.2
3.9
Trivsel
4.2
4.3
4.1
Mobbing på skolen
1.4
1.3
1.2
10.trinn
Støtte fra læreren
Læringskultur
Trivsel
Mobbing på skolen

2014
3.8
3.5
4.1
1.3

2015
4.0
3.6
4.2
1.2

2016
4.1
3.7
4.1
1.2
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Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)
Tabellen viser resultater fra skoleporten på indikatoren andel elever som har opplevd mobbing 2-3
ganger i måneden eller oftere (prosent).
Andel elever som har
2014
2015
2016
opplevd mobbing 2-3
ganger i måneden
eller oftere
7.trinn
7.3
10.8
4.3
10.trinn
5.7
5.8
4.5
Kommunens kommentar til resultatet sett i forhold til mål og kjennetegn på god praksis
Har hatt en nedgang, men må fortsatt holde trykket oppe. Det er laget en «mobbeplan» som er lik
for alle skolene. Denne vil bli revidert i tråd med nye 9a.

3.2. Hovedaktiviteter - Felles aktiviteter 2014-2016
I satsingen Inkluderende læringsmiljø er det lagt opp til følgende hovedtiltak som er felles for alle
kommunene:
 Lederutvikling
Målgruppe er barnehage- og skolefaglig ansvarlig og ledere i barnehage, skole og PPtjeneste. Lederopplæringen er felles fagdager med kompetanseheving.
 Kartlegging – kvantitativt design, før og midtveis i innsatsperioden
En kartlegging for å få fram personalets vurdering av barnehagen, skolen,
skolefritidsordningen og PP-tjenesten i forhold til et « glansbilde» for hvor vi vil være.
Kartleggingen er en kvantitativ undersøkelse i forhold til faktorer med innflytelse på
læringsmiljø og utvikling av barns sosiale og faglige læringsutbytte.
 Endringsprosess i hver enhet
 Kompetanseheving for personalet
Felles fagsamlinger for personalet i barnehage og PPT, skole og PPT,
skolefritidsordningen og for PP-tjenesten.
 Refleksjon i grupper
Refleksjon i personalet gjennom bruk av IGP-metodikk og SMTTE-modellen som verktøy i
system for pedagogisk refleksjon
 Sakkyndig vurdering i et inkluderingsperspektiv
Innsats i PP-tjenesten i samarbeid med Statped Sørøst 2015-2016.
Oversikt over felles aktiviteter i perioden 2014 til 2016 vises i vedlegg 1,2,3 til dette dokumentet.
De felles aktivitetene kommer i tillegg til lokale fagsamlinger i den enkelte kommune, og kommunens
oppfølging av satsingen i styrer- og rektornettverk.
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4.0.Oppsummering og status for videre arbeid
Satsingen Inkluderende læringsmiljø var opprinnelig planlagt for perioden 2013-2016, men
implementering av en endring krever systematisk innsats over tid. Implementeringsperioden tar 3 til
5 år (Roland 2015). Midtveiskartleggingen viser at vi er på god vei. Vurderinger av
implementeringsgrad viser at implementering av satsingen i kommunene samlet sett er mellom nivå
4 og 5. Nivå 4 beskrives av Hall & Hord (2014) som mekanisk nivå. Implementering av
kjernekomponentene er overfladisk. Leder og personalet forstår modellene men mangler
dybdeforståelse. Det er ikke gjennomført nok refleksjonsprosesser, og endringene har bare i noen
grad nådd praksissituasjonene. Personalet har ikke en kollektiv forståelse av innholdet (Hall & Hord
2014). Dette er grunnlag for av ikke må slippe arbeidet med satsingen nå, men fortsette innsatsen,
holde fast og holde trykk over tid for at læringen ikke skal bli overfladisk.
Med bakgrunn i dette har de fem kommunene gått sammen om videre arbeid med satsingen for
perioden 2017-2020. Innhold i satsingen i denne perioden er beskrevet i Rammer og aktiviteter
Inkluderende læringsmiljø 2017-2020 (februar 2017).
Overordnet mål og effektmålene i satsingen står fast.
Effektmål 3 er tydeliggjort i forhold til innsatsen mot mobbing, og lyder
 Redusere omfang av krenkende atferd, mobbing og segregerende tiltak
Kjernekomponentene er spisset fra fire til to:
 Relasjon og kommunikasjon
 Ledelse av profesjonelle lærende fellesskap
Teorigrunnlaget for satsingen ligger til grunn, men er spisset inn mot forskning knyttet til
implementering, implementeringskvalitet og bærekraftig videreføring.
Styringsdokumenter for innovasjonen er
 Lov om barnehage og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
 Opplæringsloven og Læreplan for Kunnskapsløftet
 NOU 2015: 2: Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt miljø
 NOU 2015:8: Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanser
 Meld. St. 19 ( 2015-2016): Tid for lek og læring – bedre innhold i barnehagen
 Meld. St.28 (2015-2016): Fag- fordyping – forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet.
 Meld. St. 21 (2016-2017 ) : Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen
Denne satsingen er ikke et prosjekt på toppen av alt det andre, men er den del av det ordinære
utviklingsarbeidet i barnehage og skole. Det handler om en utviklingsprosess med fokus på
inkludering og inkluderende læringsmiljø. Arbeidet sees i sammenheng med implementering av ny
rammeplan for barnehagene (2017), fornying av den generelle del av læreplan for grunnskolen
(høring våren 2017) og nye læreplaner som vil være klare for elevene høsten 2020.
Ny rammeplan for barnehagen trer i kraft høsten 2017, og tydeliggjør hva personalet skal gjøre for at
barn skal trives og utvikle seg. For eksempel blir det tydeligere at personalet skal forebygge og
stoppe mobbing, og at fremtidens barnehager skal være inkluderende arenaer. Innsatsen rettes mot
mer systematisk arbeid med mangfold, språk og vennskap i barnehagen for å hjelpe alle barn til å
delta i leken og få gode opplevelser (Kunnskapsdepartementet 24.04.2017).
Hovedtiltak og aktiviteter er
 Lederutvikling
 Kapasitetsbygging
 Framdriftsgruppa som implementeringsstøtte
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Satsingen følges opp gjennom følgene forsterkningstiltak:
 Deltakelse pulje 1, Barnehagemiljø og skolemiljø, 2017-2018, Utdanningsdirektoratet
 School- In, Innovasjonsprosjekt FINNUT 2017-2020 i samarbeid med Universitetet i
Agder. Innovasjonsprosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.
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Vedlegg 1: Aktiviteter Inkluderende læringsmiljø 2014
Våren 2014
Dato

Målgruppe

Aktivitet

24.01.
9.-13
21.02
21.03.
24.04.

Styringsgruppe

Fagsamling med styringsgruppa
Styringsgruppemøte
Styringsgruppemøte
Ledersamling skole
Foreleser Vivian Robinson

25.04
14.05.
9.-15

Styringsgruppe
Styringsgruppe
Ledere i skole,
skolefaglig
rådgivere og
kommunalsjefer
Styringsgruppe
Styrere, rektorer,
ledere PPt,
framdriftsgrupper

Styringsgruppemøte
Lederopplæring Inkluderende
læringsmiljø
«Kapasitet og kapasitetsbygging,
Implementering, ledelse av
endringsprosesser» med Pål Roland,
Universitetet i Stavanger
Styringsgruppe
Styringsgruppemøte
Framdriftsgrupper Fagsamling framdriftsgrupper

Vennesla
Vennesla

8
159

Kristiansand
Flekkefjord

10
25

Styringsgruppe

Kristiansand

8

23.05.
17.18.06.
20.06

Styringsgruppemøte

Sted

Antall
deltakere
Kristiansand
8
Vennesla
Vennesla
Kristiansand

8
8

Høsten 2014
Dato
22.08.

Målgruppe
Styringsgruppe

Aktivitet
Styringsgruppemøte

22.23.09.

Styringsgruppe

25.09.
09.30.15.30

Styrere, rektorer,
ledere PPT og
framdriftsgrupper

26.09.

Styringsgruppe

Deltakelse konferanse i Essunga,
Sverige
« Att gøra en synvãnda»
Lederopplæring
«Kapasitet og kapasitetsbygging,
Implementering, ledelse av
endringsprosesser» med Pål
Roland, Universitetet i
Stavanger
Styringsgruppemøte

05.11.
9.-15.30

Styrere, ledere
PPT og
barnehagefaglig
rådgivere
Skoleledere, PPT
og skolefaglig
rådgivere

07.11.

Lederopplæring barnehage
«Entusiasme for endring i
barnehagen» Foreleser Marion
Lovise Kvellheim, Conexus
Lederopplæring skoleledere og
PPT
«Skolen og morgendagens
arbeidstakere.Lærende
systemisk organisasjon»
Foreleser: Thomas Kofoed,

Sted
Rådhuset,
Kristiansand
Essunga,
Sverige
Filadelfia,
Vennesla

Rådhuset,
Kristiansand
Kulturhuset,
Vennesla

Kulturhuset,
Vennesla

Antall deltakere
8
7

190

8
92

72
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10.11.11.

21.11.
12.12

Gyldendal kompetanse
Framdriftsgrupper Fagsamling framdriftsgrupper
Kristiansand
Tema: Implementeringsstøtte –
ledelse og hvordan møte
motstand. Hvordan gi god
implementeringsstøtte. IGPmetodikk i grupper.Presentasjon
av kommunenes planer for
innføring og gjennomføring
Styringsgruppe
Styringsgruppemøte
Rådhuset,
Kristiansand
Styringsgruppe
Styringsgruppemøte
Rådhuset,
Lillesand

25

8
8
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Vedlegg 2: Aktiviteter inkluderende læringsmiljø 2015
Våren 2015
Dato

Målgruppe

Aktivitet

sted

23.01
Kl.9.-15

Styringsgruppe

20.01.20.02.

Personalet i
barnehage, skole
og PPT
Kommunalsjef,
Leder PPT
Barnehagefaglig
rådg., skolefaglig
rådg., HTV

Fagsamling: felles forståelse av
satsingen. Restart styringsgruppe,
roller og ansvar
Førkartlegging gjennomføres

Enhetene

02.02.
Kl.9.-15

03.02.04.02.
11.02.
12.02.
Kl.9.-15.

08.0409.04
2dgr
23.04.
Kl.9.-15
24.04.
Kl.9.-15

20.05.
13.30.15.30
05.06.
Kl.9.-15

Komm.sjef,
Skolefaglig rådg.
Spesialpedagoger
i barnehagene
Rektorer,
Leder PPT
Skolefaglig rådg.
Komm.sjef
PP-tjenesten

Rektorer
Skolefaglig rådg.
kommsjef
Barnehagestyrer
Barnehagefaglig
rådgiver
Kommunalsjef
Personalet i skole
og PPT

Kommunalsjef
Skolefaglig rådg.
Barnehagef.rådg
Leder PPT
HTV

Antall
deltakere
Kristiansand
10

1655

Fagsamling framdriftsgrupper
« Rollen som implementeringsstøtte
i forhold til
 Planlegging gjennomføring
av satsingen
 Modellering av verktøy i
satsingen
Konferanse Michael Fullan, Louis
Stoltz. Utdanningsdirektoratet
Fagsamling

Kristiansand

29

Lillestrøm

10

Lillesand

20

Lederopplæring skole
«Ledelse av prosesser i team.
Tilpasset og inkluderende
skoleutvikling». Foreleser Thomas
Kofoed, rektor Brusetkollen skole
« Sakkyndighetsarbeid i et
inkluderingsperspektiv»
Fagsamling for PP-tjenesten i
samarbeid med Statped Sørøst
Konferanse med John Hattie,
Visible learning in Schools

Kristiansand

80

Kristiansand

22

Kristiansand

30

Lederopplæring barnehage
« Endringsledelse»
Foreleser Pål Roland, UiS

Vennesla

86

Fagsamling
«Relasjon, kommunikasjon og
inkludering»
Foreleser Pål Roland, UiS
Fagsamling framdriftsgrupper
« Rollen som implementeringsstøtte
i forhold til
 Forventningsstrukturer
 Arbeid med satsingen
Inkluderende læringsmiljø

Vennesla

632

Kristiansand

29
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Høsten 2015
Dato
02.09.
Kl13.3015.30
17.09.
Kl.9.-15
21.09
13.30.15.30
23.09.
17.30.20.00.
07.10.
13.30.15.30
15.10.
17.30.20.00

12.11.
Kl.9.-15

Målgruppe
Aktivitet
Personalet i skole Fagsamling: Relasjon,
og PPT
kommunikasjon og inkludering.
Foreleser: Pål Roland, UiS
PP-tjenesten
Fagsamling: Sakkyndighetsarbeid
i et inkluderingsperspektiv
Nytilsatte
Fagsamling nytilsatte
Introduksjon Inkluderende
læringsmiljø
Foreleser: koordinator
Personalet i
Fagsamling : De voksnes
barnehage og
relasjonskompetanse
PPT
Foreleser Ingrid Lund, UiA
Personalet i skole Fagsamling: Klasseledelse,
relasjon og kommunikasjon.
og PPT
Håndtering av mobbing
Foreleser Pål Roland, UiS
Fagsamling: Relasjon og
Personalet i
kommunikasjon og voksnes rolle
barnehage og
i barnehagen med fokus på
PPT
inkludering og barnehagen som
forebyggende arena
De gode relasjoner og barns
behov for tilknytning.
Foreleser: Svanaug Lunde, UiS
Personalet i PPT
Fagsamling:
Sakkyndighetsarbeid i et
inkluderingsperspektiv

Sted
Søgne

Antall deltakere
172

Kristiansand

22

Vennesla

34

Vennesla

686

Vennesla

656

Vennesla

647

Kristiansand

22

02.02.2016
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Vedlegg 3: Aktivitetsplan Inkluderende læringsmiljø 2016
Våren 2016
Dato
21.01
Kl.9.-15

Målgruppe
PP-tjenesten

03.02.
Kl.9.15.30
11.02
Kl.18.20.30

Styringsgruppe

07.04
Kl.9.-15

PP-tjenesten

08.04
Kl.9.-14

Rektor,
spes.ped.koord,
Leder PPT,
skolefaglig rådg.
Komm.sjef
Personalet i skole,
SFO og PPT

27.04
Kl.14.-16

Personalet bhg,
PPT, framdriftsgr.

Aktivitet
Fagsamling PPT
Sakkyndig vurdering i et
inkluderingsperspektiv
Fagsamling med Pål Roland,UIS
«Inkluderende læringsmiljø –
Implementering og videreføring»
Fagsamling barnehage og ppt
«Forventningsstrukturers betydning
for inkludering» v/ Jorunn
Midtsundstad, UiA
Fagsamling PPT m/Arne Tveit,
NTNU
Sakkyndig vurdering i et
inkluderingsperspektiv
Fagsamling m/Arne Tveit, NTNU
Sammenheng, samarbeid og
samhandling skole og PPT om et
inkluderende læringsmiljø

Sted
Statped

Deltakere
22

Kristiansand

9

Niels
H.Abelshus,
Kristiansand

380

Statped,
Kristiansand

22

Salen,
Kulturhuset
Vennesla

83

Fagsamling skole, SFO og PPT
«Forventningsstrukturers betydning»
m/Jorunn Midtsundstad, UIA

Niels H.
Abelshus,
Kristiansand

387

Sted
Barnehage
Skole
PP-tjeneste
K-styresal
Vennesla

Ansvar
1 647

Salen,
Kulturhuset
Vennesla

93

Caledonien
Hotel,
Kristiansand

29

Filadelfia,
Vennesla

500

Høsten 2016
Dato
August/
september

Målgruppe
Skole, barnehage,
PPT, SFO

Aktivitet
Midtveisevalueringen gjennomføres
i barnehage, skole og PPT

31.08.
08.30.11.30

PPT,
kommunalsjef og
Statped

07.09.
13.30-15.

Nytilsatte i
barnehage, skole,
PPT og
oppvekstkontoret

14.09.
09.-15.

Rektorer
Kommunalsjef
Skolefaglig
rådgiver
Personalet i skole,
SFO, PPT og
framdriftsgrupper

Fagsamling PPT og kommunalsjefer
Sakkyndig vurdering i et
inkluderingsperspektiv- status og
veien videre
Kompetanseheving nytilsatte
«Introduksjon av satsingen
Inkluderende læringsmiljø: mål,
kjernekomponenter, innhold og
aktiviteter»
«Skoleledelse som fremmer like
muligheter for alle elever»
Forelesning m/Aviz Glaze

12.10.
13.30.15.30

Fagsamling skole, SFO og PPT
« Nye perspektiver på relasjon, og
kommunikasjon. Utvikling av
profesjonelle lærende fellesskap»
m/ Pål Roland, UiS

27

36
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13.10.
10.-14.

Rektor,ass.rektor,
Styrer, ass.styrer
Leder PPT og
framdriftsgruppe

18.10.
18.-20.30

Fagsamling
barnehage, PPT,
framdriftsgrupper
Fagsamling
styrer, ass.styrer,
spesialpedagog,
PPT, bhg.faglig
rådgiver
PP-tjenesten
Kommunalsjef
og rådgivere
oppvekst, og
framdriftsgrupper

15.11.
Kl.10.-14

29.11.
9.-12.

Fagsamling med Pål Roland, UiS
« Implementering av satsingen
inkluderende læringsmiljø. Grad av
implementering. Ledelse av
profesjonelle lærende fellesskap»
Fagsamling barnehage og PPT
« Noen sår kan ikke plastres»
m/ Nina Nakling
Fagsamling barnehage og PPT«Samhandling, samarbeid og
sammenheng barnehage og PPT om
en inkluderende barnehage.»

Salen,
Kulturhuset i
Vennesla

130

Filadelfia,
Vennesla

535

Salen,
Kulturhuset i
Vennesla

82

Fagsamling PP-tjenesten –
Presentasjon av mal sakkyndig
vurdering m/ Helen Bargel

Kommunestyresalen,
Vennesla
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